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Magistraţii piteşteni au amâ-
nat din nou pronunţarea sen-
tinţei în dosarul de omor al
lui Cristian Cioacă. 

Ziar Gratuit An I, Nr. 48 ◼ 12 pagini ◼ Miercuri, 28 mai 2014Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov 
str. Apullum nr. 3, fax: 0268.470.504, e-mail: bjt@addjb.ro

ISSN 2360–0217
ISSN-L 2360–0217

Parţial noros,
posibil ploaie
12°C /20°C

Administratorul pieţei riscă suspendarea activităţii dacă 
nu va îmbunătăţi condiţiile de amenajare ale spaţiilor comerciale

Un număr de 12 salariaţi ai
Societăţii Nitroporos Făgăraş
s-au baricadat, ieri, în turnul
de granule de pe platformă.
Muncitorii sunt nemulţumiţi
de faptul că nu şi-au primit
salariile restante. „Săptămâna
trecută au avut loc mai multe
proteste spontane, ceea ce a

dus la deplasarea la faţa lo-
cului a proprietarului compa-
niei, Ioan Niculae, care a avut
o discuţie cu salariaţii. S-a
promis că se vor face plăţile
salariale, lucru care nu s-a în-
tâmplat”, a declarat liderul de
sindicat Lucian Cupu, citat de
agerpres.ro.

Braşovenii vor putea vizita
sâmbătă toate cele opt creşe
din Braşov, în cadrul eveni-
mentului „Ziua porţilor des-
chise”. În acest mod, susţin
reprezentanţii municipalităţii
braşovene, cetăţenii, mai ales
cei care vor să îşi înscrie co-
piii la creşe, vor putea vedea

ce condiţii oferă aceste uni-
tăţi. În momentul de faţă, în
cele opt creşe sunt 785 de lo-
curi. Pentru anul de învăţă-
mânt 2014-2015 au fost
depuse 646 de cereri de în-
scriere, dintre care vor putea
fi onorate 428, restul fiind pe
lista de aşteptare.

„Porţi deschise” la creşeProtest extrem la Nitroporos

Control OPC în 
Piaţa de Miercuri 

pag. 3

Cine va fi
vicecampioană?

Echipa de handbal feminin
Corona Braşov va juca în
această seară împotriva fe-
telor de la Dunărea Brăila. 

Prinţul Chales, 
o nouă vizită 

Prinţul Charles al Marii
Britanii, moştenitorul co-
roanei britanice, a sosit ieri
după-amiază în România. 
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Gram Aur „Firma de organizare a acestei pieţe

nu este corespunzătoare lipsind ele-
mentele necesare de informare a con-
sumatorului, orarul de funcţionare şi
totodată condiţiile puse la dispoziţia

comercianţilor, cred că pot fi cu mult
înbunătăţite atât de la cele igienico-
sanitare de la grupul sanitar de aici
până la o amenajare corectă nu la im-
provizaţii care pot duce la accidentări,

toate lucrurile fiind făcute de către
cei care vând aici” a declarat Sorin
Susanu, şeful Comisariatului Regional
pentru Protecţia Consumatorului Bra-
şov. Inspectorii Comisariatului pentru

Protecţia Consumatorilor au precizat
că vor notifica administratorul pieţei
pentru a lua măsurile necesare pentru
remedierea problemelor depistate. 
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Salariile angajaţilor Poştei
Române vor fi majorate cu 150 lei 

Managementul Poştei Române şi
sindicatul au încheiat un protocol
care prevede o majorare a salariilor
cu 150 de lei brut. Această creştere
este condiţionată de majorarea ve-
niturilor companiei şi de limitele pre-
văzute în buget. Salariaţii Poştei
Române au încetat astfel să mai pro-
testeze.

Ministerul pentru Societate Infor-
maţională (MSI) informează că pen-
tru angajaţii din clasele 0-21, salariul
va creşte începând cu 1 august cu
50 lei brut, urmând o majorare de
100 lei brut începând cu 1 octom-
brie. În ceea ce priveşte angajaţii din
clasele 22-50, aceştia vor primi suma
de 150 lei brut începând cu 1 oc-
tombrie.

Protocolul mai vizează angajarea
de salariaţi pe posturile vacante, con-
form rezultatelor normării în curs
de desfăşurare, acordarea de sporuri
salariale, aprovizionarea cu rechizite

şi consumabile, achiziţionarea de
uniforme pentru poştaşi şi alte mă-
suri menite a îmbunătăţii condiţiile
de muncă ale angajaţilor companiei.

Aceste măsuri au fost decise în
urma negocierilor, pe baza unei liste
lungi de propuneri făcute atât de ma-
nagementul CNPR, cât şi de repre-
zentanţii sindicatului.

Potrivit sursei citate, creşterile sa-
lariale vor fi operate în conformitate
cu legislaţia în vigoare şi cu apro-
barea Ministerului Finanţelor Publi-
ce, la prima rectificare bugetară.

Ministrul Răzvan Cotovelea a pre-
cizat, într-un comunicat de presă, că
prioritatea managementului Poştei
Românea este finalizarea un plan de
creştere a veniturilor companiei, care,
coroborat cu gestionarea eficientă a
resurselor deja existente, să conso-
lideze rezultatele pozitive de până
acum şi să prevină reintrarea într-o
zonă de deficit major.

Prinţul Charles al Marii
Britanii, moştenitorul
coroanei britanice, a so-
sit, ieri după-amiază, în
România, pe Aeroportul
Internaţional "Transil-
vania", din Târgu Mureş,
cu un avion privat, fiind
preluat de SPP. 

Prinţul Charles a mers ul-
terior la locuinţa sa din loca-
litatea braşoveană Viscri.

Caroline Fernolend, pre șe -
dinta funda�iei pe care prin�ul
o patronează, „Mihai Emines-
cu” Trust, a declarat pentru ag-
gerpres.ro că moștenitorul
tronului Marii Britanii s-a de-
plasat la locuin�a pe care a cum-
părat-o în Viscri și a stat de
vorbă cu mama Carolinei Fer-
nolend.

Conform lui Fernolend, de
la Viscri, Prin�ul de Wales a
plecat spre jude�ul Covasna,
unde are o altă proprietate.
Totodată, ea afirmat că
Prin�ul Charles va rămâne în
România până vineri.

Prinţul Charles s-a aflat în
România şi în urmă cu un an,
când a mers la domeniul con-
telui Kalnoky Tibor din loca-
litatea covăsneană Mi clo şoara,
la una din proprietăţile sale
de pe Valea Zălanului, din co-
muna Malnaş, judeţul Covas-
na, în localitatea mureşeană
Archita şi în localitatea bra-

şoveană Viscri, unde are, de
asemenea, o locuinţă.

În aceeaşi perioadă, Prinţul
Charles s-a întâlnit cu preşe-
dintele Traian Băsescu la Pa-
latul Cotroceni, tot atunci
având o întâlnire şi cu pre-
mierul Victor Ponta

În cadrul aceleiaşi vizite pri-
vate de anul trecut, Prinţul
Charles a avut o scurtă între-
vedere şi cu ministrul Mediu-
lui, Rovana Plumb, care l-a
invitat să i se alăture în vii-
toarele sale proiecte „verzi”,
moştenitorul coroanei Marii
Britanii fiind de acord cu
acest lucru.

Prinţul Charles a fost în
Transilvania de mai multe
ori, în ultimii ani, în vizite
private, în judeţele Mureş,
Covasna, Harghita şi Braşov.

Moştenitorul coroanei bri-
tanice este unul dintre sus-
ţinătorii pădurilor din
Transilvania, el apărând în
cadrul miniseriei „Wild Car-
pathia”, lansată în octombrie
2011 şi difuzată la nivel in-
ternaţional pe Travel Chan-
nel. Miniseria are trei părţi
şi promovează mai multe
zone din România. Ultima
parte a miniseriei documen-
tare „Wild Carpathia”, inti-

tulată „Wild Forever”, pro-
movează mai multe zone din
România, între care oraşul
Cluj-Napoca, Maramureşul,
cimitirul de la Săpânţa, Bu-
covina, Munţii Făgăraş, Va-
lea Zălanului şi satul
Saschiz, şi include un inter-
viu cu prinţul Charles al Ma-
rii Britanii.

Seria „Wild Carpathia”
este conceptul lui Paul Lister,
fondator al European Nature
Trust, o organizaţie care are
ca scop protejarea marilor
areale sălbatice şi a regiuni-
lor naturale degradate de pe
continentul european.

Prințul Charles  a fost în Transilvania de mai multe ori, în ultimii ani

Prinţul Charles al Marii
Britanii, o nouă vizită
privată în România

Legea voluntariatului adoptată de Camera Deputaților. Pro-
iectul de lege care reglementează activitatea de voluntariat
în România a fost adoptat ieri, de plenul Camerei Depu-
taţilor cu 302 voturi „pentru”, 2 „împotrivă” şi o abţinere.
Camera Deputaţilor este for decizional în această materie.
Legea volutariatului reglementează participarea persoanelor
fizice, neremunerată şi bazată pe decizia liber consimţită
a acestora, la activităţi de voluntariat organizate în România
de persoane juridice de drept public sau de drept privat
fără scop lucrativ. De asemenea, proiectul de lege defineşte
şi contractul de voluntariat, care reprezintă convenţia în-
cheiată între un voluntar şi organizaţia gazdă, în temeiul
căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de in-
teres public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se
obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii
voluntarului. Legea mai prevede că organizaţia gazdă va
elibera, la cererea voluntarului, un certificat de voluntariat
la care este anexat un raport de activitate. 

Oferte de credite de consum. Dobânzile pentru creditele
de consum au coborât pentru prima oară sub 10%, în
cazul celei mai bune oferte din piaţă. Cea mai bună ofertă
în momentul de faţă vine de la CEC Bank, scrie Econo-
mica.net. Banca deţinută de statul român oferă împrumuturi
cu dobânzi sub 10%, potrivit comparatorului consi. Pentru
un credit de 10.000 lei, pe 5 ani, dobânda anuală efectivă
(DAE) este de 9,23%. Rata lunară pentru un astfel de
credit este de 207 lei şi suma totală de rambursat de 12.405
lei. Pentru a accesa suma, solicitantul trebuie să aibă un
venit minim de 680 lei. Creditul include o asigurare de
viaţă şi şomaj. Banca Transilvania practică o dobândă fixă
de 10,15% pentru persoanele care îşi încasează salariul
prin conturile deschise la bancă. Rata lunară este în acest
caz de 211 lei şi suma totală de rambursat de 12.660 lei.
Dobândă fixă practică şi BRD, iar DAE este de 10,45%
(inclusiv asigurarea de viaţă), rata lunară este de 207 lei
şi suma totală de rambursat de 12.720 lei.

Tariful mediu la poliţele RCA a crescut cu 7% în primele trei
luni. Albin Biro, membru neexecutiv în conducerea Au-
torităţii de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat,
marţi, că tariful mediu la poliţele de răspundere civilă auto
(RCA) a crescut cu 7% în primele trei luni ale anului. „În
primele trei luni, asigurătorii autorizaţi să emită poliţe
RCA au subscris prime de 701 milioane de lei şi, prin ra-
portarea la numărul de automobile asigurate, reiese că ta-
riful mediu la acest tip de asigurări a crescut, în medie, cu
7%”, a spus Albin Biro, fiind prezent la un eveniment de
specialitate. Potrivit datelor ASF, în primele trei luni ale
anului trecut, subscrierile RCA au însumat 676,51 milioane
de lei, în urcare cu 9,46% faţă de martie 2012. De ase-
menea, pe întreg anul, subscrierile RCA au crescut cu
15,5%, la 2,47 miliarde de lei. Acest segment de piaţă re-
prezintă 25,8% din totalul subscrierilor la nivelul pieţei,
care în 2013 a atins 8,29 miliarde de lei. 



12 muncitori s-au baricadat
ieri într-un turn şi au amenin�at
cu greva foamei şi cu sinucide-
rea. Muncitorii sunt nemulţumiţi
de faptul că nu şi-au primit sa-
lariile de câteva luni, unii dintre
ei chiar din decembrie 2013. 

Închiderea combinatului în
15 mai a fost picătura care a
umplut paharul.  Compania Ni-
troporos Făgăraş funcţiona în
baza unui contract de procesare
încheiat cu grupul InterAgro,

materia primă pentru produce-
rea îngrăşământului fiind adusă
de la alte companii din cadrul
grupului chimic. Compania a
pierdut contractul cu InterAgro
şi nu mai poate funcţiona. „In-
stituţiile statului au folosit toate
mijloacele pentru blocarea func-
ţionării combinatului şi, în con-
secinţă, contractul de procesare
a fost suspendat. Combinatul
nu a dispus şi nu dispune de mij-
loace financiare fără ajutorul

societăţii InterAgro. Din aceste
motive, independente de voinţa
noastră, suntem nevoiţi să în-
chidem combinatul şi să dispo-
nibilizăm personalul”, se arată
într-un comunicat de presă sem-
nat de directorul societăţii, Liviu
Bărcuţean. 

Cei 430 de salariaţi vin zi de
zi la serviciu pentru că utilajele
din combinat necesită lucrări de
întreţinere şi mentenanţă, a de-
clarat Lucian Cupu, liderul sin-
dicatului de pe Platforma
Nitroporos.

Amânare în dosarul de omor al lui Cioacă
Cristian Cioacă mai are de

aşteptat încă o săptămână
până să afle verdictul în do-
sarul penal în care este jude-
cat pe motiv că şi-a ucis soţia,
avocata Elodia Ghinescu.
Magistraţii Curţii de Apel din
Piteşti au decis să amâne lua-
rea unei hotărâri până în 4
iunie.  Magistraţii Curţii de

Apel din Piteşti l-au judecat
pe Cristian Cioacă pentru
omor calificat. Ofiţerul este
acuzat de procurori că şi-a
ucis şi tranşat soţia, pe avo-
cata Elodia Ghinescu. Incul-
patul susţine că este
nevinovat. Trimis în judecată
de anchetatori anul trecut,
Cristian Cioacă a fost con-

damnat de Tribunalul Argeş
la o pedeapsă de 22 de ani
de închisoare. Nemulţumit,
poliţistul a atacat hotărârea
cu apel, care s-a judecat la
Curtea de Apel din Piteşti.
Instanţa a rămas în pronun-
ţare şi a stabilit că data ver-
dictului este 27 mai. Apoi, a
decis o nouă amânare. 

Este aproape neschim-
bată de ani de zile, iar
condiţiile ar putea fi cu
mult îmbunătăţite. Este
vorba de  Piaţa de Mier-
curi din Braşov, care a
fost controlată ieri de
inspectorii Comisariatu-
lui pentru Protecţia
Consumatorilor.

Comercianţii din Piaţa de
Miercuri plătesc aproximativ
200 de lei pe lună pentru un
spaţiu comercial de câţiva
metri. 

„Forma de organizare a aces-
tei pieţe nu este corespunzătoare,
lipsind elementele necesare de
informare a con sumatorului,
orarul de funcţionare şi totodată
condiţiile puse la dispoziţia co-
mercianţilor cred că pot fi cu
mult îmbunătăţite, atât de la
cele igienico-sanitare, de la
grupul sanitar, până la o ame-

najare corectă, nu la impro-
vizaţii care pot duce la acci-
dentări, toate lucrurile fiind
făcute de către cei care vând
aici” a declarat Sorin Susanu
(foto medalion), şeful Comi-
sariatului Regional pentru
Protecţia Consumatorului
Braşov. Comercianţii spun că
nu îşi permit să investească
mai mult pentru a crea con-
diţii mai bune şi se tem că
dacă administraţia va moder-
niza piaţa şi taxele se vor
mări, ceea ce îi va duce la fa-
liment, pentru că vânzările
sunt din ce în ce mai mici, de
la an la an. „Suntem mulţumiţi
că e aşa cum e. Avem grătare,
nu ne plouă, marfa e pusă toa-
tă sus, nu o udă, am făcut aco-
perişuri suficiente  peste tot,
se văd că sunt suficiente” a
spus un comerciant. 

Clienţii spun că piaţa are o
ofertă  bogată de produse,  iar

p re -
ţ u r i l e

sunt con-
venabile, dar şi

că s-ar putea face mai mult
pentru a îmbunătăţi condiţiile,
atât pentru comercianţi, cât şi
pentru cumpărători.  „Găseşti
orice vrei, la preţuri convena-
bile, asta e mai important, nu-
mai să ia cineva măsuri şi să
o acopere ca lumea” e de pă-
rere un client. 

Inspectorii Comisariatului
pentru Protecţia Consumato-
rilor au precizat că vor noti-
fica administratorul pieţei
pentru a lua măsurile necesare
pentru remedierea probleme-
lor depistate. În caz contrar,
au mai precizat aceştia, se
poate ajunge până la suspen-
darea activităţii.

Nereguli găsite de inspectori
în Piața de Miercuri 

Protest extrem  la Nitroporos Făgăraş
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Agenţia de Dezvoltare
Durabilă a Judeţului
Braşov anunţă finaliza‐
rea proiectului „Mobi‐
lity in LEADER approach
for the employees of
the Local Action Group
Brasov North Transyl‐
vanian  Association –
MobiLEAD”. 
În cadrul proiectului,
5 angajaţi de la Grupul
de Acţiune Locală „Aso‐
ciaţia Transilvană Bra‐
şov Nord” (GAL ATBN) au avut ocazia să participe la un plasament de formare la
partenerul din Italia – Piceno scarl în perioada 17 – 30 martie 2014 în vederea dez‐
voltării competenţelor profesionale şi a dezvoltării personale. Participanţii au des‐
făşurat activităţi care i‐au ajutat să dobândească competenţe şi abilităţi necesare
pentru implementarea cu succes a programului LEADER în România, care face parte
din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. De asemenea, aceştia au avut ocazia
să se dezvolte din punct de vedere personal prin participarea la vizite culturale la
obiective din zona plasamentului şi prin comunicarea în limba engleză. 

„Proiectul a reprezentat oportunitatea de a intra în contact cu o organizaţie care deţine
experienţă de 15 ani în implementarea Programului LEADER, o oportunitate rară în
contextul în care la nivel naţional acest program se află într‐o fază incipientă.” a declarat
Cristina Ciocan, managerul GAL ATBN, participantă la plasamentul de formare.

Proiectul este finanţat de Comisia Europeana prin programul sectorial Leonardo da
Vinci – „Învăţare pe tot parcursul vieţii”, iar partenerii din proiect sunt Piceno scarl,
din Italia şi Asociaţia Transilvană Braşov Nord, din judeţul Braşov. Programul se im‐
plementează în România prin Agenţia Naţionala pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.
Perioada de derulare a proiectului este 9 septembrie 2013 – 30 mai 2014, iar bugetul
proiectului 14.560 euro.

Pentru mai multe detalii accesaţi www.addjb.ro

Personal instruit de la GAL‐ul „Asociaţia Transilvană Braşov Nord” 
prin proiectul MobiLEAD

Sorin Susanu,  şeful OPC Brașov, susține că forma de organizare a acestei pieţe lasă de dorit



Europarlamentare 2014.
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Localitate
Total Voturi

Valabil
Exprimate

PARTIDUL
DEMOCRAT

LIBERAL

PARTIDUL
MIŞCAREA
POPULARĂ

UNIUNEA
DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ

DIN
ROMÂNIA

ALIANŢA
ELECTORALĂ
PSD-UNPR-

PC

PARTIDUL
NAŢIONAL

LIBERAL

PARTIDUL
ROMÂNIA

MARE

ALIANŢA
NAŢIONALĂ

A
AGRICULTO

RILOR

PARTIDUL
DREPTĂŢII

SOCIALE

PARTIDUL
NOUA

REPUBLICĂ

PARTIDUL
VERDE

FORŢA
CIVICĂ

PARTIDUL
ECOLOGIST

ROMÂN

PARTIDUL
ALTERNATIVA
SOCIALISTĂ

PARTIDUL
NAŢIONAL
ŢĂRĂNESC

CREŞTIN
DEMOCRAT

PARTIDUL
POPORULUI

- DAN
DIACONESCU

UNGUREANU
GEORGIANA-

CORINA

FILIP
CONSTANTIN

-TITIAN
LIGA DĂNUŢ PUREA PAUL

CAPSALI
PERICLE-

IULIAN

COSTEA
PETER

DIACONU
MIRCEA

DĂEANU
VALENTIN-

EUGEN

MUNICIPIUL BRAŞOV 69303 11017 4405 4609 20206 6065 1953 409 153 220 358 3504 2256 130 506 1232 479 110 100 144 1056 717 9533 141

MUNICIPIUL CODLEA 5338 571 252 156 1881 954 177 50 19 16 63 186 122 8 38 133 29 10 17 10 52 110 477 7

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 7607 539 429 254 2696 1418 178 53 17 11 50 271 154 10 240 129 34 3 11 8 177 88 825 12

MUNICIPIUL SĂCELE 7315 1017 356 1463 2103 618 239 44 27 23 34 288 203 14 35 156 37 11 13 14 45 61 510 4

ORAŞ GHIMBAV 1330 190 59 32 481 125 41 11 2 0 12 65 41 4 9 67 4 7 1 3 20 27 126 3

ORAŞ PREDEAL 2198 226 160 13 409 449 40 12 9 3 6 467 37 5 68 51 19 3 6 2 31 4 176 2

ORAŞ RÂŞNOV 3760 323 236 31 1139 730 96 47 7 16 28 171 248 8 18 72 24 5 4 5 40 53 451 8

ORAŞ RUPEA 1365 370 31 187 426 118 28 9 6 1 7 32 15 4 13 22 4 0 2 0 7 5 73 5

ORAŞ VICTORIA 1621 332 97 1 468 221 34 16 9 4 16 107 26 3 7 41 7 6 4 6 37 19 158 2

ORAŞ ZĂRNEŞTI 6973 607 315 65 3077 1088 165 49 23 13 34 208 144 15 257 151 37 14 8 20 59 41 578 5

APAŢA 1286 314 8 657 177 55 4 12 0 2 0 19 2 1 0 14 3 0 3 0 3 2 10 0

AUGUSTIN 565 181 9 0 223 99 2 2 0 1 0 21 1 1 0 12 1 0 2 0 1 1 8 0

BECLEAN 765 98 28 6 375 100 20 11 3 1 1 21 7 2 19 8 3 1 1 3 8 3 46 0

BOD 1160 180 57 81 273 335 30 10 0 2 1 46 11 3 3 25 5 3 2 0 17 3 71 2

BRAN 1713 355 122 7 555 267 33 38 1 3 4 61 35 0 8 30 6 1 4 3 39 8 133 0

BUDILA 1485 713 4 200 390 73 3 5 1 1 3 23 10 0 2 20 3 1 3 0 10 2 18 0

BUNEŞTI 674 59 9 9 151 336 11 21 0 0 5 11 6 1 3 16 2 0 0 1 9 7 15 2

CAŢA 996 46 20 136 134 589 9 8 0 1 2 9 4 0 5 12 1 1 1 1 2 1 14 0

CINCU 664 170 22 1 183 190 9 4 2 5 3 12 3 1 5 38 1 0 0 2 0 0 12 1

COMĂNA 931 176 18 1 115 522 11 12 0 0 1 25 3 1 15 8 0 0 3 1 3 0 15 1

CRISTIAN 1469 216 98 17 478 237 45 9 4 3 31 39 62 3 11 27 8 4 4 6 16 18 131 2

CRIZBAV 923 225 6 139 467 31 4 0 0 1 2 9 2 1 3 17 0 0 1 4 2 0 9 0

DRAGUŞ 567 353 40 1 44 57 8 5 0 3 3 30 4 1 4 7 0 0 0 0 0 0 7 0

DUMBRĂVIŢA 1161 134 48 1 347 470 17 11 2 8 2 20 9 5 13 23 2 1 1 1 5 3 38 0

FELDIOARA 2140 244 52 37 604 790 45 35 4 7 11 57 31 5 11 47 10 5 3 4 28 8 101 1

FUNDATA 301 54 22 2 58 107 7 10 0 2 2 7 3 0 0 5 0 1 0 0 4 0 17 0

HĂLCHIU 1381 295 40 178 488 86 25 17 3 5 5 46 23 4 8 35 5 0 1 4 9 11 90 3

HĂRMAN 1247 198 54 29 410 193 21 16 3 7 3 63 28 2 9 20 6 0 1 3 24 15 141 1

HÂRSENI 736 114 44 2 285 79 16 15 1 2 9 25 13 1 28 21 2 2 3 1 6 0 65 2

HOGHIZ 1266 112 41 249 540 131 25 16 4 4 1 19 15 2 21 33 3 1 2 1 6 1 39 0

HOLBAV 373 40 7 0 223 38 15 4 0 0 2 8 2 1 3 11 2 0 3 0 1 9 4 0

HOMOROD 563 178 15 156 93 40 7 10 0 1 1 4 5 0 2 10 2 1 1 0 4 2 27 4

JIBERT 598 87 13 107 119 183 14 7 0 1 1 13 1 0 12 16 0 1 4 0 5 0 14 0

LISA 799 127 41 1 173 361 8 1 0 6 1 36 6 0 4 12 3 0 0 0 3 0 16 0

MĂIERUŞ 1094 122 16 5 313 548 6 6 0 1 2 8 9 1 9 28 1 1 2 1 1 1 13 0

MÂNDRA 1246 93 53 5 762 90 22 11 2 5 7 33 13 4 46 32 1 2 2 3 13 1 46 0

MOIECIU 1394 216 84 1 493 271 35 33 2 1 5 67 20 3 7 29 6 5 4 6 21 6 77 2

ORMENIŞ 782 49 14 434 85 168 7 0 1 0 1 3 4 0 0 3 0 0 2 2 1 2 6 0

PĂRĂU 829 253 21 4 338 68 17 10 3 1 10 17 5 2 1 17 3 1 1 0 4 1 52 0

POIANA MĂRULUI 711 201 29 5 185 98 36 29 1 4 6 23 5 2 17 17 2 0 0 2 27 0 22 0

PREJMER 2004 484 89 33 766 173 46 36 3 5 9 65 20 3 17 57 6 3 3 1 44 11 127 3

RACOŞ 617 80 21 334 77 31 8 4 2 4 5 7 22 2 1 8 2 1 2 0 2 0 3 1

RECEA 757 205 46 2 181 65 6 11 3 3 6 16 44 2 62 26 7 0 3 4 20 1 44 0

SÂMBĂTA DE SUS 386 47 11 1 130 67 17 11 2 1 1 31 0 1 13 14 1 1 0 0 4 2 28 3

SÂNPETRU 1294 150 110 32 287 296 38 7 2 8 7 61 25 1 4 22 4 4 1 4 31 18 179 3

ŞERCAIA 679 60 32 76 92 270 17 7 0 3 2 11 12 0 26 12 6 0 0 2 5 1 45 0

ŞINCA 1062 217 60 1 220 253 25 9 2 2 6 49 12 3 97 25 2 0 1 2 27 3 45 1

ŞINCA NOUA 663 61 22 1 73 374 15 12 2 0 2 22 3 1 23 11 0 1 1 0 16 3 20 0

ŞOARŞ 702 124 21 0 157 301 12 4 0 1 1 3 4 4 14 35 1 0 2 0 5 0 13 0

TĂRLUNGENI 1903 362 42 578 391 89 29 12 4 1 4 46 20 3 27 187 4 2 3 4 6 4 84 1

TELIU 1069 90 17 129 254 431 7 4 1 5 4 14 23 9 5 41 0 3 2 2 2 5 20 1

TICUŞU 376 115 4 44 104 88 4 0 0 2 1 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 4 2 0

UCEA 629 153 43 3 128 152 13 6 1 0 1 50 18 1 5 8 3 0 1 2 14 1 26 0

UNGRA 489 57 21 3 324 19 9 8 0 3 1 7 6 1 1 19 0 0 1 0 0 0 9 0

VAMA BUZĂULUI 560 109 13 0 298 35 6 16 1 2 2 9 18 2 1 17 3 1 1 2 4 0 20 0

VIŞTEA 724 408 33 0 111 46 13 1 0 2 3 28 10 2 7 16 0 0 0 0 7 0 37 0

VOILA 1104 98 18 4 555 207 29 9 3 2 2 51 10 2 16 10 4 1 6 3 22 7 45 0

VULCAN 1042 232 25 4 369 160 20 9 3 1 7 33 12 4 80 15 3 3 3 1 0 7 50 1

Total 152689 23847 8003 10527 46484 21455 3777 1234 338 430 797 6580 3848 289 1862 3171 801 221 250 288 2005 1297 14961 224



UDMR a câştigat detaşat
alegerile parţiale pentru postul
de primar al comunei.

Din 1342 voturi valabil ex-
primate, UDMR a primit 776
de voturi, ceea ce înseamnă că
Bölöni László, candidatul
UDMR a primit 57,8% din
voturi într-o localitate unde
ponderea comunităţii maghia-
re este de doar 36,8%.

Anul trecut, în urma dece-
sului primarului, viceprimarul
Dorin Ganea – PSD a preluat
şi atribuţiile de primar. În data
de 14 februarie 2014 la

şedinţa extraordinară a consi-
liului local ,Tana Gyula, con-
silier UDMR, a fost ales în
unanimitate în funcţia de vi-
ceprimar. 

Laszlo Bölöni are zece ani
de experienţă în administraţia
locală, prin urmare conducerea
localităţii va fi în mâini bune.
El a lucrat ca viceprimar în pe-
rioada 2004-2009, iar ulterior
ca administrator public.

„Nu am făcut asta din sco-
puri personale, ci în primul
rând pentru locuitorii comunei,
precum şi pentru dezvoltarea

acesteia. Din moment ce mi s-
a acordat această şansă, voi
face tot ceea ce îmi stă în putere
pentru a termina lucrările în-
cepute, şi pentru a începe noi
proiecte în beneficiul satului.
Eu cred că numai împreună
putem realiza aceste planuri”,
a declarat noul primar.

Au candidat pentru postul
de primar Corneliu Morar, din
partea FC, Gheorghe Dorin
Ganea, din partea alianţei
USD (PSD + PC + UNPR),
Boloni Lazlo (UDMR) şi
Gheorghy Drăgan (PDL)

Proiectul „Achiziţia şi in-
stalarea echipamentelor
specifice pentru
creşterea siguranţei şi
prevenirea criminalităţii
în unităţile de învăţă-
mânt şi pe domeniul pu-
blic din localităţile Cod-
lea, Săcele, Râşnov, Pre-
deal şi Ghimbav” este fo-
losit ca exemplu de bună
practică şi implementare
privind absorbţia fondu-
rilor europene.

Agenţia Metropolitană Bra-
şov a prezentat ca exemplu de
absorbţie fonduri europene şi
bună implementare acest pro-
iect, la Conferinţa Regională
privind implementarea măsuri-
lor de comunicare pentru Pro-
gramul Operaţional Regional,
care a avut loc recent, la Alba
Iulia. Evenimentul a fost orga-
nizat de Agenţia pentru Dez-
voltare Regională Centru, iar
Agenţia Metropolitană Braşov
a fost şi ea prezentă în calitate

de aplicant de programe
şi acţiuni ce asigură du-
rabilitatea dezvoltării
comunităţilor locale şi a
cooperării intercomuni-
tare. La întâlnire au mai
particitat repre zen tanţii
reţelei regionale de mul-
tiplicatori de informaţii
pentru programul RE-
GIO. 

Participanţii au pre-
zentat proiecte deja im-
plementate în zonele
din care provin, cum ar
fi cele despre creşterea
siguranţei publice în
marile oraşe, despre in-
vestiţiile în învăţământ, dar şi
în reabilitarea fostelor situri in-
dustriale poluate.

„Participanţii la eve ni men tul
desfăşurat la Alba Iulia şi-au
împărtăşit şi din experienţa în
ceea ce priveşte transformarea
urbană modernă, pe baza Pla-
nurilor Integrate de Dezvoltare,
dar şi despre atragerea de fon-
duri în mediul social, în

sănătate şi în structurile de spri-
jin pentru persoanele cu nevoi
speciale. De asemenea, a fost
abordat ca subiect şi modul în
care comunicatorii REGIO ar
trebui să facă o publicitate efi-
cientă proiectelor cu finanţare
nerambursabilă şi noilor direcţii
de dezvoltare din noul Program
Operaţional Regional 2014-
2020”, a afirmat directorul

AMB, Dragoş David. 
520 milioane de euro pentru 

dez vol tarea socio-economică .
Cum se scrie un proiect de
succes, ce metode de promo-
vare se folosesc, dar şi dome-
niile de finanţare nerambursa-
bilă şi sumele alocate până în
2020, au fost principalele teme
discutate la conferinţa desti-
nată reţelei de multiplicatori

R E G I O .
La conferinţă au
participat peste
50 de multiplica-
tori, reprezentanţi
ai instituţiilor, me-
diului privat, universi-
tar, voluntari, precum
şi reprezentanţii Polului
de Creştere Braşov. 

În cadrul întâlnirii de
la Alba Iulia au fost

prezentate cele mai recente in-
formaţii privind absorbţia fon-
durilor europene prin proiec-
tele finanţate de Programul
Operaţional Regional în Re-
giunea Centru şi s-au identifi-
cat cele mai eficiente metode
de absorbţie a fondurilor eu-
ropene în perioada 2014-
2020. ADR Centru a orga -
nizat acest eveniment pentru

p r o -
movarea pro-
gramului REGIO şi a impac-
tului pe care proiectele cu fi-
nanţare nerambursabilă din re-
sursele Fondului European
pentru Dezvoltare Regională
îl au la nivelul Regiunii Centru.
Discuţiile au gravitat în jurul
ideilor de proiecte ale comu-
nicatorilor din regiunea centru,
de la idee, la realizare, dar şi
a modului cum mai bine de
520 milioane euro, fonduri ne-
rambursabile, sunt menite să
dezvolte climatul socio-eco-
nomic regional. 

DIN JUDEŢ 5

UDMR a câştigat postul de primar la Apaţa

O firmă germană este pe
cale să schimbe destinul po-
pulaţiei şi al societăţii făgără-
şene de termoficare. Nemţii,
care sunt în tatonări din fe-
bruarie cu Primăria şi cu so-
cietatea Ecoterm, au decis în
sfârşit să investească în Eco-
term. Vor să preia datoria fur-
nizorului de termie şi să inves-
tească într-o centrală pe coge-
nerare. Rezultatul final: giga-
calorie mai ieftină pentru abo-
naţi, datorii zero ale societăţii
către Finanţe şi societate sal-
vată de la faliment!

,,Reprezentanţii firmei au ve-
nit la Făgăraş prin luna fe-
bruarie, să se intereseze de un
parteneriat cu noi. Joi, 22 mai,
s-au întors şi au depus scrisoa-

rea de intenţie, aşa că, după
primele calcule, pot să vă spun
că la anul pe vremea aceasta
vom avea staţie pe cogenerare
şi nu vom mai avea datorii. In-
vestitorii din Germania vor să
preia datoriile noastre de circa
3 milioane de lei, sumă care se
compune din restanţele pe care
Ecoterm le are către Finanţe,
plus alte datorii curente acu-
mulate de la intrarea societăţii
în insolvenţă. Apoi vor să im-
plementeze o centrală pe coge-
nerare, în valoare de 16 mi-
lioane de euro, care va fi
ampla sa tă pe platforma Du-
plex, lângă UPRUC”, a explicat
şeful Ecoterm, Marius Tişcă,
după întâlnirea avută cu inves-
titorii străini.

Sistemul termoenergetic cu
cogenerare utilizează gaz me-
tan pentru a produce mai
întâi energie electrică, apoi
agent termic pentru încălzirea
şi prepararea apei calde. Ener-
gia electrică obţinută în cen-
trala pe cogenerare se folo-
seşte la antrenarea pompelor
pentru recircularea agentului
termic între centrală şi con-
sumatorul extern. În acest
mod, se micşorează mult
cheltuielile.

Cele opt centrale actuale ale
societăţii Ecoterm vor intra în
conservare, dar nu vor fi dis-
truse sau transformate, ci vor
rămâne ca instalaţii de rezervă,
care în caz de forţă majoră să
poată prelua activitatea.

Nemţii salvează Ecoterm de la faliment?

28 mai 2014
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Povestea unei străzi:
Strada Nicolae Iorga (XIV)

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu
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Părinţii şi bunicii pot vi-
zita sâmbătă, 31 mai,
cele opt creşe din Muni-
cipiul Braşov, în cadrul
Zilei Porţilor Deschise,
organizate de Serviciul
Public de Administrare
Creşe.

Între orele 9.00 şi 16.00,
cei interesaţi pot vizita spaţiile
destinate activităţilor din creşe
(săli de clasă, dormitoare, bu-
cătării, băi etc) şi pot solicita
informaţii de la personalul
creşelor. 

„Este o acţiune de promo-
vare pe care am organizat-o
pentru ca părinţii să aibă oca-
zia să cunoască îndeaproape
spaţiile din creşe în care copiii
îşi desfăşoară activitatea”, a
declarat dr. Laura Cristina
Şerban, directorul SPAC, din
cadrul Primăriei Braşov. 

În municipiu există 785 de
locuri în cele opt creşe publi-
ce. Înscrierile încep la 1 iulie,

iar anul şcolar la 1 septembrie.
Cea mai solicitată este creşa
din Răcădău (nr 8). Chiar
dacă uneori numărul cererilor
depăşeşte numărul locurilor
disponibile, directorul SPAC
spune că în general toate so-

licitările sunt re-
zolvate, deoarece
pe parcursul anu-
lui există şi părinţi
care îşi retrag co-
piii de la creşă. 

A.P.

Ziua porţilor deschise
la creşele din Braşov 

Studenţii de la Universitatea
Transilvania au obţinut primul
loc la olimpiadele naţionale
de mecatronică organizate la
Universitatea Politehnică din
Bucureşti. 

Universitatea „Transilva-
nia” din Braşov a fost repre-
zentată de studenţi şi cadre
didactice de la programul de
licenţă Mecatronică din ca-
drul Departamentului de
Design de Produs, Mecatro-
nică şi Mediu, Facultatea
Design de Produs şi Mediu.
Braşovenii au obţinut pre-
miul I la Olimpiada Naţiona-
lă de Mecatronică – secţiunea

Sisteme Mecatronice (asam-
blare mecanică, electrică,
pneumatică şi programare),
premiul I la Olimpiada Na-
ţională de Mecatronică – sec-
ţiunea  Roboţi Mobili,
premiul I şi Premiul special

„Nicolae Alexandrescu”, la
Sesiunea Naţională de Co-
municări Ştiinţifice Studen-
ţeşti, şi premiul II la
Concursul Naţional de Rea-
lizări Studenţeşti în Dome-
niul Mecatronicii. 

Absolvenţii instituţiilor de
învăţământ în vârstă de mi-
nimum 16 ani pot beneficia
de o indemnizaţie de şomaj
pentru o perioadă de 6 luni,
reprezentând 50% din valoa-
rea indicatorului social de re-
ferinţă al asigurărilor pentru
şomaj şi stimulării ocupării
forţei de muncă în vigoare,
dacă se înregistrează la Agen-
ţia de Ocupare a Forţei de
Muncă din raza căreia îşi au
domiciliul, în maximum 60
de zile calendaristice de la

data absolvirii, ca persoană în
căutarea unui loc de muncă.
Indemnizaţia de şomaj se
acordă după 60 de zile calen-
daristice de la data absolvirii. 

Actele necesare pentru
înregistrarea absolventului
la A.J.O.F.M. ca persoană
în căutarea unui loc de
muncă sunt: 
◾ actul de identitate, în

original şi copie; 
◾ actele de studii şi de ca-

lificare sau adeverinţă
din care să rezulte data

absolvirii, în original şi co-
pie; 

◾ adeverinţă medicală din
care să rezulte că persoana
este clinic sănătoasă.

Studenţii braşoveni, cei mai buni la
mecatronică

LOCAL 728 mai 2014

Azi se opreşte apa în mai
multe cartiere din Braşov 
Reprezentanţii Companiei
Apa anunţă că astăzi va fi
oprită furnizarea apei pota-
bile în mai multe cartiere
braşovene.
„Datorită lucrărilor de extin-
dere şi reabilitare a conduc-
tei de alimentare cu apă
potabilă Braşov–Săcele, cu-
prinse în programul POS
MEDIU aflat în derulare, res-
pectiv BV-CL-7, sunt nece-
sare acţiuni pregătitoare
pentru montarea conductei
(din fontă ductilă DN
1000 mm) pe tronsonul cu-
prins între Uzina de Tratare
a Apei Tărlung şi rezervoa-
rele de acumulare Dealul
Melcilor. 
Pentru această lucrare este
necesară întreruperea par-
ţială a alimentării cu apă din
sursa Tărlung. 
Furnizarea apei potabile
va fi oprită în intervalul
28.05.2014 ora 05:00 –
29.05.2014 ora 07:00 şi va
afecta următoarele zone : 
◾ Cartier Noua – oprire in-

tegrală 
◾ Zona Temelia, cuprinsă

între străzile: Carpaţilor-
Mureşului-Tâmpei-V.Alec-

sandri (inclusiv străzile
menţionate) – oprire inte-
grală 

◾ Cartier Timiş Triaj – opri-
re integrală. 

◾ Vor fi afectate şi nivelele
superioare ale imobilelor
din Cartierul Astra. 

Pentru informaţii suplimen-
tare şi pentru nevoi urgente
de apă, contactaţi Compa-
nia APA Braşov la nr. telefon
0268/ 926 -Contact Center. 
Menţionăm că în acest in-
terval de timp Compania
Apa Braşov va asigura ur-
genţele de apă punând la
dispoziţia clienţilor care so-
licită cisterne cu apă. În
funcţie de desfăşurarea lu-
crărilor, există posibilitatea
reducerii perioadei estimate
pentru execuţie, astfel încât
alimentarea cu apă potabilă
să fie reluată înainte de ter-
menul stabilit. 
Compania Apa Braşov îşi
cere scuze pentru discon-
fortul creat şi mulţumeşte
pentru înţelegere tuturor
clienţilor afectaţi.” au preci-
zat într-un comunicat de
presă reprezentanţii Com-
paniei Apa. 

Absolvenţii cu vârsta de peste 16 ani
au dreptul la indemnizaţie de şomaj
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Tabere gratuite pentru studenţi 
Studenţii pot beneficia pe

perioada vacanţei mari de
tabere gratuite organizate de
Ministerul Tineretului şi
Sportului. Taberele studen-
ţeşti se desfăşoară la mare
(85% din locuri) sau la
munte (15% din locuri). Lo-
curile în tabere sunt distri-
buite în funcţie de situaţiile
la învăţătură şi în familie, iar
15% din locurile alocate
universităţii pot fi repartizate
în funcţie de criterii sociale.
Studenţii care pot beneficia de
un loc în tabără trebuie să fie
înmatriculaţi la forma de învă-
ţământ de zi, finanţaţi de la bu-
getul de stat, din ciclurile
licenţă şi masterat, integralişti.

La nivel naţional, ministerul
acordă, în acest an, 6.000 de
locuri în tabere, acestea repar-
tizându-se universităţilor în
funcţie de numărul de studenţi
bugetaţi. Taberele se vor des-
făşura conform următorului ca-

lendar: seria 1: 14-19 iulie, se-
ria 2: 19-24 iulie, seria 3: 24-
29 iulie, seria 4: 29 iulie-3
august, seria 5: 3-8 august, seria
6: 8-13 august, seria 7: 13-18
august, seria 8: 18-23 august,
seria 9: 23-28 august.

După 70 de milioane de ani, dinozaurii
pitici se întorc în Țara Hațegului

Dinozaurii pitici se întorc în
Ha�egului, în cadrul unui pro-
iect mai amplu al Geoparcului
Dinozaurilor, ce își propune
realizarea „Muzeului Dinozau-
rilor din Transilvani”.

Macheta dinozaurului care
a trăit în urmă cu 70 de mi-
lioane de ani și este cunoscut
sub denumirea știin�ifică de
Magyarosaurus dacus, are o
lungime de aproximativ 7
metri. Ea este realizată de un
sculptor din Calgary (Canada).
”Călătoria se va finaliza în

această vară, în Geoparcul Di-
nozaurilor Țara Hațegului,
unde dinozaurul ”va observa”
transformările pe care le-a tra-
versat în zeci de milioane de
ani fosta insulă a Hațegului.
Acesta este doar începutul unui
proiect ambițios al Geoparcu-
lui: realizarea Muzeului Dino-
zaurilor din Transilvania” a
arătat directorul geoparcului,
dr. Alexandru Andrășanu. 

Cei care doresc să sprijine
acest proiect o pot face prin
dona�ii ce sunt acceptate până

la sfârșitul lunii pe site-ul kic-
kstarter.com.  Magyarosaurus
dacus este un dinozaur unicat
la nivel mondial, a cărui
prezen�ă a fost atestată până
acum doar în Bazinul Ha�eg.
Era un erbivor de aproximativ
6-7 m lungime ce cântărea
aproape o tonă. Fosilele sale
au fost descoperite de baronul
Franz Nopcsa (1877 —
1933), primul paleontolog care
a pus �ara Ha�egului pe harta
locurilor cu faună fosilă de di-
nozauri din Cretacic. 

City managerul Miklos
Gantz şi fosta gimnastă
Corina Ungureanu au
participat, ieri, la Primă-
ria Braşov, la conferinţa
de presă pentru anun-
ţarea celei de-a treia
ediţii a marşului şi cro-
sului împotriva cance-
rului la sân, organizat
de Asociaţia Casiopeea. 

„Sportul, caritatea şi mai
ales scopul medical al acestui
eveniment nu implică doar fe-
meile, ci pe toţi cei care vor
să dea o mână de ajutor în
lupta împotriva acestei maladii
care este cancerul. Şi eu voi
face parte dintre bărbaţii par-
ticipanţi”, a declarat Miklos
Gantz.

„Le mulţumesc organizatori-
lor pentru invitaţia de a participa
la promovarea e  veni mentului,
le mulţumesc celor 1.000 de
oameni care au luat parte la
crosul de anul trecut de la Bra-
şov şi care au plătit pentru
proteze mamare ce au fost do-
nate către 100 de femei din
Braşov. Consider că acesta

este un lucru minunat şi sper
să fim şi mai mulţi la această
ediţie”, a declarat Corina Un-
gureanu.

Asocia�ia Casiopeea, Pri-
măria Municipiului Brașov,
Comitetul Olimpic și Sportiv
Român și Camera de Comer�
și Industrie Brașov organizea-
ză sâmbătă, 31 mai, la Com-
plexul Olimpia, cea de-a treia

ediţie de la Braşov a Marşului
şi crosului împotriva cance-
rului la sân. Taxa de partici-
pare este în valoare de 40 de
lei pentru adulţi, 15 lei pentru
participanţii cu vârsta între 12
şi 16 ani şi 5 lei pentru par-
ticipanţii cu vârsta între 6 şi
11 ani  și este integral donată
pentru achizi�ionarea de pro-
teze mamare pentru femeile

care au suferit interven�ii chi-
rurgicale de mastectomie.

To�i adul�ii înscriși în
competi�ie vor beneficia de un
set gratuit de analize medicale
oferit de clinica Hiperdia.

Înscrierea se poate face fie
pe site-ul Asociaţiei Casiopeea
(www.casiopeea.org), fie di-
rect la locul de start, sâmbătă,
de la ora 8.30. A.P.

Fosta gimnastă speră să participe cât mai mulți brașoveni la evenimentul sportiv 

Corina Ungureanu aleargă  la
crosul împotriva cancerului la sân O mumie veche de 7.000 de ani, descoperită de un grup de elevi 

Mai mulţi elevi chilieni au descoperit o mumie veche
de 7.000 de ani în regiunea Arica din nordul acestei
ţări sud-americane, potrivit informaţiilor publicate luni
de presa locală, informează AFP. Mumia aparţine cul-
turii Chinchorro. Potrivit cotidianului La Tercera, des-
coperirea a fost făcută din întâmplare, sâmbătă, în
timpul unei expediţii organizate de atelierul de arheo-
logie al Şcolii americane din Morro de Arica, un oraş
aflat la o distanţă de 200 kilometri de Santiago de Chile.
În Chile au apărut mai multe zvonuri, recent, potrivit
cărora o serie de rămăşiţe arheologice ar fi ieşit la su-
prafaţă după puternicul seism cu magnitudinea de 8,2
care s-a produs la începutul lunii aprilie, în urma căruia
au murit şase persoane.
Cel mai în vârstă bărbat din lume. La 111 ani, medicul Ale-
xander Imich din New York a fost declarat oficial cel
mai bătrân bărbat din lume, vârsta lui fiind trecută în
Cartea Recordurilor. Potrivit Guinness World Records,
în prezent cea mai bătrână persoană din lume este o
femeie, Misao Okawa din Osaka, Japonia, care are 116
ani. Cea mai longevivă persoană recunoscută de Cartea
Recordurilor este Louise Calment, o femeie din Franţa,
care a murit la 122 de ani şi 164 de zile, în 1997. Ale-
xander Imich crede că secretul longevităţii sale sunt
genele, dar şi stilul de viaţă echilibrat, cumpătat. Bărbatul
s-a născut în Polonia în 1903 şi a plecat în Statele Unite
în anul 1953. Motto-ul său este: „să urmăreşti mereu
ce-ţi place şi ce iubeşti”. Deocamdată, cercetătorii nu
ştiu ce anume determină o viaţa aşa îndelungată la
unele persoane. Un studiu publicat în 2011, a scos  în
evidenţă importanţa genelor. Un an mai târziu, cerce-
tătorii au aflat că persoanele care consumă o dietă me-
diteraneeană, bazată de legume, fructe şi peşte, trăiesc
mai mult.
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Pe scurt



Echipa de handbal femi-
nin, Corona Brașov va
juca în această seară, de
la ora 19.00, în Sala Spor-
turilor „Dumitru Popescu
Colibași”, ultimul meci din
acest sezon compe -
tițional.

Brădeanu și compania vor
juca împotriva fetelor de la Du-
nărea Brăila, o partidă în care
se joacă titlul de vicecampioană
a României. Brașovencele tre-
buie să câștige pentru a-și atârna
de gât medaliile de argint ale
edi�iei 2013-2014 a Ligii
Na�ionale de handbal feminin.
Tehnicianul brașovencelor își
dorește să tranșeze lupta pentru
argint încă din acest meci. „Sun-
tem la mâna noastră și sper să
nu ajungem să depindem de alte
rezultate. Cu siguranță nu va fi
un meci ușor, pentru că Brăila
vine după două înfrângeri ustu-
rătoare și sunt convins că toată
lumea de acolo se va lupta pentru
medaliile de argint atâta timp
cât mai există șanse. Brăila s-a
ținut bine în meciurile din sezo-
nul regulat, atât împotriva
Brașovului cât și împotriva fe-
telor din Baia Mare și trebuie să
fim foarte atenți. Sper ca toată
lumea să se mobilizeze și la final
să sărbătorim alături de supor-
teri titlul de vicecampioni ai Ro-
mâniei. Este o perfor manță
extraordinară, iar fetele și toți
cei care au muncit la această
echipă trebuie felicitați”, a spus
Bogdan Burcea.

Fetele sunt optimiste. Handba-
listele de la Corona sunt opti-
miste înainte duelului cu

Dunărea Brăila. Chiar dacă nu
își subestimează adversarul,
brașovencele vor să sărbătoreas-
că în această seară. „Va fi o par-
tidă dificilă, pentru că ele vor
veni cu o dorință de revanșă
după ce în meciul de la Brăila
le-am învins categoric. Cred că
formăm o echipă mai valoroasă
și sunt convinsă că putem să
câștigăm. Trebuie să încheiem
frumos acest sezon în fața pro-
priilor suporteri și sper să-i facem
fericiți”, a spus Andreea Pricopi.
„Știu că nu va fi un meci ușor
dar cred și îmi doresc foarte mult
să câștigăm acest joc. A fost un
campionat lung, care a avut de
toate. Mereu este loc de mai bine,
dar trebuie să le aplaudăm pe
fetele de la Baia mare și să în-
cercăm în viitor să ne ridicăm
la nivelul lor. Trebuie să câștigăm
medaliile de argint și eu cred că
le și merităm”, a spus și Denisa
Dedu. 

Cu medaliile în vitrină. Multe
dintre jucătoarele de sub Tâmpa

nu au sim�it până acum emo�iile
câștigării unei medalii la seniori.
Chiar dacă nu vor dormi cu me-
daliile sub pernă, fetele de la Co-
rona și-au făcut deja loc în vitrină
pentru medaliile de argint. „Este
prima mea medalie la seniori și
îmi dă încredere că vor urma și
altele naționale și de ce nu
internaționale. Nu cred că voi
dormi cu medalia sub pernă. Mă
voi bucura de ea câteva zile după
care o voi pune în vitrină”, a spus
Denisa Dedu. „E ceva extraor-
dinar. Nu am mai simțit așa ceva
până acum. Abia aștept să îmi
pun medalia de gât. Am muncit
mult să ajungem aici și sunt fe-
ricită că sunt la această echipă.
Sper ca împreună cu fetele de la
Corona să cucerim și alte trofee.
Nu știu dacă am să dorm cu me-
dalia sub pernă, dar deja i-am
făcut loc în vitrină”, a spus și
Andreea Pricopi. 

Două handbaliste întăresc Co-
rona. Dacă vor reuși să încheie
sezonul pe pozi�ia secundă a

clasamentului, fetele de la
Brașov se pot mândri cu o
performan�ă care nu este la în-
demâna oricui. Pentru a putea
face fa�ă și în sezonul viitor la
acest nivel, echipa de sub Tâm-
pa trebuie să se întărească. Teh-
nicianul brașovencelor are deja
două �inte și speră ca cele două
jucătoare să semneze contrac-
tele până la finalul acestei săp-
tămâni. „Dacă ne uităm la cum
s-au mișcat echipele din Liga
Națională de handbal feminin
pe piața transferurilor, vom ob-
serva că sunt patru echipe care
s-au întărit considerabil. Dacă
vrem să facem performanță în
continuare, trebuie să păstrăm
lotul actual de jucătoare. Pe
lângă acestea, vom avea nevoie
și de două jucătoare care să
întărească acest lot. Fetele sunt
românce și sperăm ca până du-
minică să avem semnăturile lor
pe contracte”, a spus tehnicianul
Coronei, Bogdan Burcea.

Cu medaliile
pe masă
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Surprize, surprize!!  Surprizele nu ocolesc turneul de la Roland
Garros. Dacă luni, Stanislas Wawrinka și Kei Nishikori au
fost eliminați, marți au căzut alte nume mari, încă din primul
tur. Luni, favoritul 3 al competiției, elvețianul Stanislas Waw-
rinka, a cedat cu 4-6, 7-5, 2-6, 0-6 în fața spaniolului Guillermo
Garcia-Lopez. Într-o altă partidă, japonezul Kei Nishikori, fa-
vorit 9, a pierdut în fața slovacului Martin Klizan, în minimum
de seturi: 6-7, 1-6, 2-6. Rafael Nadal și Novak Djokovic au
câștigat fără emoții duelurile cu Robby Ginepri, respectiv
Joao Sousa. Nadal a dispus de americanul Ginepri cu 6-0,
6-3, 6-0, iar Djokovic l-a învins pe portughezul Sousa cu 6-
1, 6-2, 6-4. Ziua de marți a debutat cu două mari surprize.
Pe tabloul masculin, bulgarul Gligor Dimitrov, favorit numărul
11, a fost învins în trei seturi de croatul Ivo Karlovic, scor 4-
6, 5-7, 6-7(4), în timp ce pe tabloul feminin, chinezoaica Na
Li, numărul doi mondial și favorita numărul doi a turneului
parizian, a fost învinsă de Kristina Mladenovic din Franța,
scor 5-7, 6-3, 1-6. Spaniolul Nicolas Almagro, favoritul nu-
mărul 21, și germanul Tomy Haas, favoritul numărul 16, au
abandonat în primul tur în partidele susținute împotriva ame-
ricanului Jack Sock, respectiv în fața estonianului Jurgen
Zopp. La fete, daneza Caroline Wozniacki, favorita numărul
13, a fost eliminată de belgianca Yanina Wickmayer, scor
6-7(5), 6-4, 2-6.  
Halep e în turul doi.  Simona Halep, cap de serie numărul 4, s-
a calificat în turul secund la Roland Garros, al doilea turneu
de Grand Slam al anului, după ce a trecut în runda inaugurală,
cu scorul de 6-0, 6-2, de rusoaica Alisa Kleibanova. Halep,
locul 4 WTA, a învins-o pe Kleibanova, poziţia 87 în ierarhia
mondială, după 56 de minute. În turul doi, Simona Halep o
va întâlni pe britanica Heather Watson, locul 92 WTA, care
a trecut de Barbora Zahlavova Strycova (Cehia), poziţia 63
în clasamentul mondial, cu scorul de 6-3, 6-4. Simona Halep
şi Heather Watson s-au întâlnit o singură dată până acum,
românca impunându-se, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-2, în primul
tur la US Open, în 2013. Pentru calificarea în turul secund
la Roland Garros, Halep va primi 42.000 de euro. Halep a
declarat, după calificarea în turul doi la Roland Garros, că
speră să ajungă cât mai departe la turneul de la Paris. „E
prima dată când joc pe terenul central de la Roland Garros.
M-am simţit foarte bine aici şi le mulţumesc tuturor celor care
au venit să mă vadă. Sper să am un turneu bun în continuare.
Am făcut o finală bună la Madrid, dar aici este diferit şi sper
să ajung cât mai departe în turneul de la Paris, care îmi este
foarte drag", a spus Halep la finalul meciului din primul tur.
Din păcate, Alexandra Cadanțu a fost elimintaă în primul tur
al turneului francez de olandeza Kiki Bertens. Românca nu
şi-a mai revenit după primul set, pierdut într-un mod dramatic,
după ce a condus cu 5-3. Bertens s-a impus cu 7-6, 6-1. 
Game, Set, Match. Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, cap de
serie numărul 26 şi locul 26 WTA, s-a calificat în turul secund
la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului.
Cîrstea a învins-o în runda inaugurală, cu scorul de 6-7 (3/7),
7-5, 6-2, după două ore şi 12 minute, pe Aleksandra Wozniak
(Canada), jucătoare venită din calificări şi poziţia 149 în cla-
samentul mondial, după ce a salvat o minge de meci în setul
doi. În turul secund, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Teliana
Pereira (Brazilia), locul 94 WTA, care a trecut, cu scorul de
4-6, 6-1, 6-1, de Luksika Kumkhum (Thailanda), poziţia 114
în clasamentul mondial. Sorana Cîrstea şi Teliana Pereira s-
au întâlnit o singură dată până acum, brazilianca impunân-
du-se în acest an, în turul doi de la Charleston, cu scorul de
3-6, 6-3, 7-6 (7/0). Pentru calificarea în turul secund la Roland
Garros, Cîrstea va primi 42.000 de euro. Cea mai bună per-
formanţă a Soranei Cîrstea la Roland Garros este un sfert
de finală în 2009, când a fost învinsă de asutralianca Sa-
mantha Stosur.
Astra, direct în turul III preliminar. Vicecampioana Ligii 1, Astra
Giurgiu, va începe aventura din Europa League în turul trei
preliminar, și nu în al doilea, așa cum se credea inițial, a de-
clarat  președintele Astrei, Dinu Gheorghe. „E mai mare bu-
curia, pentru că am plecat acum doi ani la un drum în care
poate nici domnul Niculae nu credea. Am reușit după doi
ani să câștigăm Cupa României, să terminăm pe locul 2
campionatul, al doilea an să mergem în cupele europene.
Am primit și de la UEFA o veste bună, jucăm doar turul 3
preliminar și apoi, dacă dă Dumnezeu, play-off-ul. Asta con-
tează enorm, am scăpat de încă un tur! Primul meci e pe 31
iulie, iar pe 7 august e returul. Avem mai multe zile de pre-
gătire, este altceva. Programul este puțin mai lejer, nu avem
presiunea unor jocuri în plus„ a spus Dinu Gheorghe.

Strategia stegarilor
Cornel Ţălnar şi Constan-

tin Zotta, antrenorul şi, res-
pectiv, directorul general al
echipei FC Braşov, au dis-
cutat cu patronul Ioan Necu-
laie strategia pentru sezonul
viitor, iar totul depinde de
rezolvarea problemelor fi-
nanciare. Tehnicianul brașo -
venilor rămâne în funcţie,
dar pune și condi�ii: vrea

cinci jucători cu experienţă
din Liga I, dar şi să întine-
rească lotul. Jucătorii au luat
vacanţă cu buzunarele goale
şi intenţionează să-şi depună
memorii pentru a deveni li-
beri de contract. Primele
două rate contractuale pe
2014 vor fi încasate de ju-
cători cel mai devreme peste
două săptămâni. Se pare că

la Brașov se va discuta și
despre diminuarea contrac-
telor fotbaliștilor, politiva vii-
toare urmând a fi: „bani mai
pu�ini dar primi�i la timp”.
Se pare că oficialii echipei
de sub Tâmpa au început
deja să caute fotbaliști cu
care în sezonul viitor să se
bată pentru un loc în prima
parte a clasamentului. Astfel,

printre �intele Brașovului se
numără atacantul Paul Batin
de la CFR Cluj, frundașul
Vasile Maftei, care a jucat
ultima dată la CFR Cluj, Pe-
teleu și Achim de la Săgeata
Năvodari, Neacșa și Miran-
da, foști la Corona Brașov și
Mușat de la Vaslui. Reunirea
lotului este programată pen-
tru data de 16 iunie.  
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Filmele programate în
această săptămână la
 Cinemateca de la Sala
Patria sunt următoarele:

Astăzi, 28 mai
◾ ora 20:00: Seara Filmului

european – L’uomo delle
stelle (Bărbatul din stele)
(Italia, 1995). Regia: Giu-
seppe Tornatore. Dramă.

Mâine, 29 mai 
◾ ora 20:00: Seara filmului

Asiatic – Dolls (Păpuşi) (Ja-
ponia, 2002). Regia: Ta-
keshi Kitano. Dramă,
romantic.

Vineri, 30 mai 
◾ ora 19:00: Comedy Clas-

sics – Bachelor Party (Pe-
trecerea burlacilor (SUA,
1984). Regia: Neal Israel.
Comedie.

◾ ora 21.00: Dracula Film
Festival prezintă Horror
Classics – Creature from
the Black Lagoon (SUA,
1954). Regia: Jack Arnold.
Horror, aventură.

Sâmbătă 31 mai 
◾ ora 11.00: Matineu copii –

Maşini 2 (Cars 2) (SUA,
2011). Animaţie. Dublat în
limba română.

◾ ora 17.00: Golden Clas-
sics – 20.000 de leghe sub
mări (20.000 Leagues Un-
der the Sea) (SUA, 1954).

Regia: Richard Fleischer.
Aventuri, fantastic.

◾ ora19.30: Mari Regizori –
Marnie (SUA, 1964).
 Regia: Alfred Hitchcock.
Thriller, romantic.

◾ 22.00: Film Cult – Zardoz
(1974). Regia: John Boor-
man. Fantastic.

Duminică, 1 iunie
Program special de Ziua
Copilului (copiii au intrarea
gratuită)
◾ 11.00: Matineu copii –

 Peter Pan (SUA, 1953).
Animaţie. Dublat în limba
română.

◾ 17.00: Golden Classics –
Mary Poppins (SUA,
1964). Regia: Robert Ste-
venson. Comedie, muzical

◾ 19.30: Seara de Oscar –
Hugo (SUA, 2011). Regia
Martin Scorsese. Aventuri,
copii.

Intrarea la toate filmele se
face pe bază de voucher: 7 lei
preţ întreg, 5 lei redus (copii,
elevi, studenţi, pensionari).

Voucherele se pot achizi-
tiona de la intrarea în Cine-
mateca Patria. 

Cu aceste vouchere se pot
achizi�iona diverse produse
(apă, suc, dulciuri etc) de la
minibarul amplasat la intrarea
in Cinemateca Patria.

Duminică, 1 iunie, copiii au
acces gratuit la toate filmele!

Horoscopul zilei
Berbec. Trebuie să îndrăzneşti mai mult şi să ceri de la tine
mai mult. Stabileşte-ţi aspiraţii mai mari, căci cu siguranţă
aşa vei putea obţine mai mult decât în mod normal. 
Taur. Ţi-ai cam ignorat partenera/ul în ultimul timp, aşa că
acordă-i atenţie astăzi şi faceţi ceva distractiv doar voi doi.
Mereu aveţi companie, iar momentele intime au dispărut. 
Gemeni. Ai intrat în panică şi nu ştii cum să faci faţă tuturor
problemelor? Încearcă să fii mai chibzuit/ă şi vei scăpa de
un stres cauzat de banii pe care îi arunci pe lucruri inutile.
Rac. Pentu tine, cel mai important lucru astăzi este familia
şi cei apropiaţi ţie. Nu te poţi concentra la nimic pentru că
îţi fuge gândul la ei. Sună-i sau chiar fă-le o vizită. 
Leu. Astăzi munca în echipă înseamnă totul, altfel nu vei
vedea niciun rezultat prea curând. Fă schimb de păreri cu
colegii tăi şi ia cele mai bune decizii.
Fecioară. Tot despre răspunsuri este vorba şi astăzi, primeşti
câteva informaţii cărora le cauţi o utilitate reală. Dacă nu
eşit mulţumit/ă atunci insistă până primeşti ce îţi doreşti. 
Balanţă. Vei fi pus/ă într-o situaţie complicată astăzi, dar te
vei descurca surprinzător de bine. Ai sarcina de a aplana un
conflict, iar greutatea vine deoarece ţii cu ambele tabere.
Scorpion. Ideile tale se bat cap în cap cu ale unui coleg de-
al tău şi nu veţi ajunge la niciun consens. Chiar dacă nu
reuşiţi să vă înţelegeţi,veţi realiza că tot răul a fost spre bine.
Săgetător. Chiar dacă pare o zi grea, nu trebuie să îţi pierzi
cumpătul. Orice problemă sau orice sarcină vei primi nu
va fi suficient de grea încât să te doboare. 
Capricorn. Astăzi este una dintre acele zile în care meriţi să
te răsfeţi, şi o vei face exact cum ştii tu mai bine. O ieşire
în oraş cu prietenii e tot ce ai nevoie. 
Vărsător. De obicei eşti foarte atent/ă şi asimilezi tot ce ţi
se transmite, dar astăzi nu va fi deloc aşa. Nu trebuie să te
enervezi pe tine şi să te autopedepseşti.
Peşti. Nu eşti prea bine dispus/ă astăzi, dar trebuie să faci
un efort măcar să răspunzi la întrebările care ţi se pun. Chiar
dacă pare greu, intri în joc şi chiar o să îţi placă.

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

X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT 
-3D- -PREMIERĂ-
(AP-12) 131 minute,
Acţiune, Aventuri,
Fantastic
orele: 13:30, 18:00,
21:30, 22:30
BORGMAN
tarif unic: 10 lei/bilet
(N-15) 113 minute,
Thriller
orele: 13:15, 22:15
VECINI DE COŞMAR 
(N-15) 96 minute,
Comedie
orele: 16:00, 20:30
GODZILLA -3D-
(AP-12) 123 minute,
Acţiune, SF, Thriller
orele: 14:00, 16:30,
19:00
SELFIE 
(AP-12) 123 minute, Comedie
ora: 17:45
CEALALTĂ FEMEIE 
(AP-12) 123 minute, Comedie

orele: 15:30, 20:00

Recital muzical la Muzeul Casa Mureşenilor 
Opera Braşov şi Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov
vă invită astăzi 28 mai 2014, ora 17.00, la „Recitalul

de la ora cinci” – Poveşti de iubire.

Interpretează:
Lăcrămioara Schuller – soprană
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.

Expoziţii 
◾ Muzeul Casa Mureşenilor
găzduieşte expoziţia „Universul
familiei”. Vizitatorii sunt invitaţi să
descopere obiecte utilizate frecvent,
intrate în ritualul cotidian, supuse
schimbărilor de gust şi preferinţe.
Fotografiile fac parte din arhiva av.
Constantin Hiott şi a boierilor
Poenari (Oltenia) – ramura Bălănoi,

şi au fost donate muzeului de către moştenitori.
Expoziţia poate fi vizitată până în 20 iunie 2014.
◾ Expoziţia Fotograful braşovean Carl
Muscha lek – 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 temporară Tradiţii şcolare bra şo -
vene în Liceele Johannes Honterus şi Andrei
Şaguna. Expoziţia poate fi vizitată până în luna
iunie 2014, la mansarda Muzeului Civilizaţiei
Urbane a Braşovului, Piaţa Sfatului nr. 15. 
Program de vizitare: Marţi-Dumincă, 9.00-17.00. 
◾ Epoziţia 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. 
◾ Epoziţia Marile cărţi mici la Casa „Ştefan
Baciu” (Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii

sunt
invitaţi să
descopere
o colecţie
de 38 de
cărţi în
miniatură,
din

patrimoniul Muzeului „Casa Mureşenilor” Braşov.
◾ Epoziţia „Mărturii din vechiul Schei” la
Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A).
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă vechiul
Schei prin fotografii inedite. 

Astăzi în Braşov

Filme de Oscar
la Sala Patria
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Sudoku

6 1 9 8
1 7 5 6

2
7 8 1 2

4
4 1 7 5

7
7 5 2 8

2 4 9 8

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

◾ Bulă sună la pompieri:
– Alo, pompierii?
– Da ! Care este problema?
– Îmi arde de joacă !

◾ Bulă, de ce eşti aşa agitat?
– Nu ştiu ce să fac, să mă duc sau
să nu mă duc mâine la nuntă?
– Dar cine se însoară?
– Eu!

◾ Poliţistul se întâlneşte cu zâna
cea bună, care îi spune:
– Îţi voi împlini două dorinţe!
– Aş dori o halbă de bere din care
 berea să nu se termine niciodată!

Poliţistul primeşte halba şi, după ce
o bea, vede că nu se mai termină.
 Bucuros, îşi spune a doua dorinţă:
– Aş dori să-mi dai încă o halbă ca
asta!

Bancuri

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

1 8
1 2 5
3 6 2 1 9

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

9 1 7
6 5
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Din presa maghiară
Banca Populară Braşoveană. Societate pe acţiuni
Banca Populară Braşoveană se situează vis-a-vis
de hotelul Corona, str. Porţii nr.72. A fost în fiinţat
în 1884 şi are un capital social de 100.000 coroane
şi un fond de rezervă de 200.000 coroane. 

Banca primeşte depuneri în cont curent şi livrete
de depuneri cu dobânda cea mai favorabilă. Oferă
credite cu condiţii de returnare avantajoase şi cre-
dite cu ipotecă pentru cumpărare de terenuri sau
case pe 10 – 65 de ani.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album 
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914

Cofetăria Flagner
Cum la Budapesta este căutată cofetăria Gerbeaud,
aşa braşovenii frecventează cofetăria Flagner. Cine
caută prăjituri, torturi, bonboane şi dulciuri sofiscate
atât la gust cât şi la prezentare, cu siguranţă va
ajunge la cofetăria Flagner. Aceasta a fost înfiinţată
în 1904 de Friedrich Flagner, şi se afla în Târgul
Cailor nr. 32.

După 10 ani, proprietarul a extins cofetăria şi l-a
mutat într-un sediu nou, mai mare şi modern, în
spaţiul unde era mai demult restaurantul „La para
de aur” (str. Neagră, azi Bălcescu, nr. 22).

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album 
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914

În revista „Zeitschrift für rumä-
nische Philologie”, profesorul dr.
Gustav Weigand, cunoscutul con-
ducător al seminarului român din
Lipsca (Leipzig-Germania), face o
dare de seamă amănunţită despre
„Lehrbuch der rumänischen Spra-
che zum Schul und Selbstunter-
richt” (Manual de limba română
pentru predarea în şcoli şi pentru
studiu individual) – primul manual
braşovean de limbă română pentru
germani, avându-i ca autori pe
 Michael Teutsch şi Ioan Popea –
profesori braşoveni.

„Lipsa unei bune gramatici a lim-
bii române era de mult simţită. Gra-
maticile lui Cionca, Wechsler, Leist
sunt numai un «malum necessarum».

Cu atât e mai mare bucuria noas-
tră, că un dascăl german şi un
profesor gimnasial român s-au
asociat şi ne-au dăruit o carte de
învăţătură, care fără îndoială este
cea mai bună dintre toate gra-
maticile câte există, menite pentru
germani. Autorii arată că cunosc
bine principiile metodicii mai noi,
şi în mâna unui învăţător  dibaci,
prin cartea aceasta  sigur se va
ajunge ca să se  folosească limba
română în vorbire şi în scriere.
De aceea eu îi doresc cea mai ex-
tinsă răspândire”.
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Era concluzia criticului Er-
mil Rădulescu, după cea a vi-
zionat în mai 1986 filmul
„Din prea multă dragoste”, el
propunându-şi în cronicile
sale să semnaleze prezenţa
unor actori braşoveni în roluri
de varii dimensiuni, în filmele
româneşti. 

În rolul principal al filmului
menţionat, regizorul Lucian
Mardare l-a distribuit pe bra-
şoveanul Dan Săndulescu,
„actor matur, cu ştiinţa nuan-
ţelor în ton firesc”, estom-
pând, şi chiar obnubilând, am
adăuga noi, în bună măsură
desenul destul de linear al per-
sonajului (scenariul: Alexan-
dru Brad şi Dumitru Titus
Popa). 

Pe umerii lui Dan Săndu-
lescu au căzut „sarcini serioa-
se”, la propriu şi la figurat.
Inginerul agronom Vasile
Candrea, pe care îl întrupea-
ză, făcea parte din galeria
„pozitivilor moderaţi”, ne-
enervanţi ori scârbavnici co-
munişti, cum erau aproape
toate personajele ăstea din fil-

mele româneşti dinainte de
1989, am zice noi, adică nu
fără cusur. 

Hotărârea de a lăsa biroul
şi telefoanele pentru a-şi pune
ştiinţa pregătirii sale survenea
la maturitate. El s-a întors în
satul de obârşie în urma unei
calamităţi, stăvilită de consă-
teni. Simţea el, pe dinlăuntru,
cum se spune, „că-l cheamă
părinţii, tatăl, atât de iubitor
la viaţa sa de pământ şi cai”.

Aşadar, „un erou al zilelor
noastre”, cu aspiraţii care di-
slocă inerţii şi minează con-
fortul. 

Filmul suferea pe alocuri de
„inabilităţi de motivaţie”. Ca-
racterele erau erau prinse doar
în câteva „pense”. Se nara ex-
cesiv, în dauna conflictului şi
tensiunii dramatice. Cu toate
acestea, alături de Gheorghe
Cozorici, Tamara Creţulescu,
Florina Cercel, Ovidiu Mol-

dovan, Diana Lupescu, actorii
braşoveni izbuteau portrete cu
„apreciabilă investiţie de ta-
lent”. Ermil se referea în spe-
cial la: Ştefan Alexandrescu,
Costache Babii, Nicolae Al-
bani, cu pondere în dramatur-
gia filmului, dar şi la Andrei
Ralea, Doru Ana, Flavius
Constantinescu, care fulgurau
personaje pitoreşti. 

Drum Nou – 28 mai 1986

Mihaela Lupu

Iulian Cătălui
Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Carte de gramatică braşoveană
– „cea mai bună din câte există”

„Din prea multă dragoste” – un film al braşovenilor

28 mai 2014

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

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

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Castelul Bran va deveni
un loc exclusiv al copii-
lor la 1 Iunie 2014. Şi de
data aceasta cei mici se
vor bucura de jocurile
medievale, de atelierele
de creaţie şi de celelalte
activităţi culturale, spe-
cifice vârstei, care se vor
organiza atât în interio-
rul Castelului Bran, cât
şi în Parcul Regal. 

Copiii sunt aşteptaţi la Cas-
telul Bran în intervalul orar
09.00 – 18.00, pentru a lua
parte la petrecerea medievală
ce se va desfăşura în Parcul
Regal şi care va cuprinde ate-
liere tematice, turnir, pavilio-
nul medieval, atelier de tir cu
arcul, atelier de luptă cu spada
şi scutul, atelier de pictură pe
sticlă şi pe lemn, atelier de
olărit şi ceramică medievală,
atelier de păpuşi şi broderie,
atelier de spade din lemn şi
atelier de jucării din lemn. Cei

mai harnici şi pricepuţi dintre
copii vor primi cadou produ-
sul finit. 

În intervalul orar 11.30 –
12.30 va avea loc lansarea
cărţii „De coada cometei”,
poveste scrisă de Regina Ma-
ria a României. Evenimentul
este cu atât mai special, cu cât
ilustraţiile cărţii au fost reali-
zate de elevii Liceului de Artă

din Sibiu. Şi cum reeditarea
celor mai frumoase poveşti
scrise de Regina Maria trebuie
să continue, vizitatorii sunt
invitaţi să voteze cele mai fru-
moase lucrări în cadrul expo-
ziţiei-concurs, inspirată din
povestirea „Orfana”. Picturile
au fost realizate de elevii Li-
ceului de Artă din Târgu-Mu-
reş. La ora 14.30, cei mici pot

urmări, în Parcul Regal, o re-
prezentaţie a teatrului de pă-
puşi „Strada” din Braşov.

La eveniment vor fi pre-
zenţi şi copiii Principesei Ilea-
na, Maria Magdalena
Holzhausen, Elisabeth San-
dhofer şi Alexandra Baillou.
De 1 Iunie, intrarea pentru

copii la Castelul Bran va fi
gratuită. 

De 1 Iunie, copiii intră
gratis la Castelul Bran 

Hua Chi, un călugăr din
China, s-a rugat timp de 20 de
ani în acelaşi loc. De multe ori
pe zi. recent, el a fost martorul

unei întâmplări
pentru care nu
prea găseşte ex-
plicaţie.

Într-una din
zile, după termi-
narea rugăciunii
a observat un
semn aparte în
locul în care stă-
tea de obicei

când se ruga. Tălpile sale erau
imprimate în podeaua sălii de
rugăciune din mănăstirea Ton-
gren, provincia Qinghai.

Hua Chi obişnuia să se roa-
ge de sute de ori pe zi, ba
chiar de mii de ori, dar nu a
mai trecut prin nimic asemă-
nător înainte. Călugărul în
vârstă de 70 de ani crede că
este rezultatul credinţei sale
curate.

„Am reconstruit templul şi
de atunci m-am rugat neînce-
tat. Sper ca toate rugile mele
să-mi ajute sufletul şi spiritul
când nu voi mai trăi”, spune
călugărul chinez, care este de
profesie medic.

Latino-americanii, cei mai fericiţi oameni 
Râsul, zâmbetul şi emoţiile

pozitive în general sunt baro-
metri ai fericirii analizaţi într-
un sondaj realizat de institutul
internaţional Gallup, care a
„luat pulsul” fericirii în 138
de ţări, din care au răspuns
câte 1.000 de adulţi. Potrivit
rezultatului, cele mai fericite
cinci ţări din lume sunt în
America Latină.

Pe primul loc este Nicara-
gua care nu duce lipsă de
atracţii turistice, de aceea o
singură vizită nu este suficien-
tă pentru a vizita toate locurile
cu potenţial turistic din ţară.
Cu obiceiuri culinare la fel de
diverse precum locuitorii şi o
arhitectură colonială măreaţă,

Nicaragua poate fi considerată
atemporală. Acesta poate fi
secretul fericirii locuitorilor. 

Pe al doilea loc s-a clasat
Guatemala, care este un ade-
vărat muzeu viu pentru cei care
iubesc natura. Specific acestei
ţări sunt aşezările exotice,
 casele fiind „suspendate” şi
 înălţate pe trunchiuri de lemn. 

Fauna bogată, pădurile tro-
picale care acoperă mai mult
de jumătate din suprafaţa ţării
sau prosperitatea pot fi posi-
bile explicaţii ale faptului că
cetăţenii din Paraguay se de-
clară fericiţi. Ţara lor s-a clasat
pe locul al treilea. 

Un stat mic, situat pe istmul
care uneşte cele două Americi,

Panama s-a situat pe locul al
patrulea. Ţara reuneşte diferite
culturi, rămăşiţe ale diverselor
populaţii care au trecut prin
ţară de-a lungul timpului: spa-
nioli, amerindieni, africani, in-
dieni, columbieni, americani,
chinezi. 

Pe locul al cincilea este
Ecuador, o ţară diversităţii,
reunind patru lumi într-una
singură: insule, jungle, munţi
şi mari. Locuitorii au multe
motive să fie fericiţi, având în
vedere că pot alege să îşi pe-
treacă timpul fie în Insulele
Galapagos, una dintre cele mai
renumite destinaţii la nivel
mondial, Jungla Amazonului
sau coasta Pacificului. 

Julia Roberts, în pragul divorţului?
Se pare că lucrurile nu merg prea bine între Julia Roberts
şi soţul ei, Danny Moder. Cei doi ar fi pe punctul să divor-
ţeze, potrivit ultimei ediţii a publicaţiei Star Magazine.
Potrivit unor surse anonime, Danny Moder nu mai suporta
gelozia permanentă a soţiei, care îl urmărea peste tot.
„Julia vrea să îl păstreze aproape pe Danny, deoarece îi
este foarte teamă că o poate înşela. Îl tratează ca pe un
copil, îi verifică telefonul, se uită pe e-mail-urile şi mesajele
pe care i le trimit alte femei şi controlează unde se duce
şi când”, precizează sursa. Tensiunile între cei doi, care
sunt căsătoriţi de 12 ani şi au trei copii (gemenii Hazel
Patricia şi Phinnaeus Walter, născuţi 2004, şi Henry Daniel,
în 2007) ar fi atât de mari, încât ideea divorţului nu ar fi
exclusă, chiar dacă Julia Roberts se străduieşte să păstreze
în public imaginea unui cuplu unit. 

Andreea Mantea îşi caută jumătatea, la Antena 1
Din 5 iunie, telespectatorii Antenei 1 se vor bucura de
un nou sezon al incendiarului reality-show „Burlăciţa”.
Propunerea estivală a Antenei 1 o va aduce în rolul prin-
cipal pe una dintre cele mai dorite femei din România,
Andreea Mantea, care se va lăsa curtată şi răsfăţată de
către pretendenţii săi, sub privirile amfitrionului show-
ului, Bogdan Vlădău. 
Protagonista show-ului, alături de pretendenţii săi, vor
avea parte de momente încărcate de adrenalină, atât în
aer, cât şi în apă sau pe pământ.
Pretenţioasă şi directă, Andreea îşi doreşte un bărbat
care să o surprindă şi care să poată face faţă tuturor
provocărilor pe care o eventuală relaţie cu ea le-ar putea
ridica. Să îi fie aproape în momentele mai mult sau mai
puţin plăcute, dar să îi acorde şi libertatea de care are
nevoie pentru rămâne ceea ce este acum – o femeie
independentă. Cum în dragoste şi război totul este po-
sibil, să înceapă lupta pentru cea mai râvnită Burlăciţă
a momentului.

Minunea care i s-a întâmplat 
după ce s-a rugat 20 de ani în acelaşi loc


