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VALUTĂ

22 de milioane
de lei pentru judeţ

Judeţul Braşovul va primi
22 de milioane de lei de la
Guvern pentru continuarea
proiectelor de infrastructură.
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METEO

Viceprimarul Răzvan Popa
(foto) a anunţat că, la blocul
social de pe Zizin, un ONG
din Braşov vrea să acceseze
o finanţare nerambursabilă
prin care să fie montat un sis-
tem de energie alternativă,
respectiv „o pompă de căl-
dură”. Investiţia în acest caz

este estimată la 40-50.000 de
euro, iar economia lunară la
factura de încălzire ar fi de
70%, comparativ cu celelalte
sisteme de termoficare.
„Vrem să vedem care este
eficienţa acestui sistem”, a
mai declarat viceprimarul
Răzvan Popa.

Primarii din zona Rupea
s-au dus luni la Bucureşti
pentru a salva Judecătoria
Rupea de la desfiinţare.
Este vorba despre primarul
oraşului Rupea,  Flavius
Dumitrescu (PDL), prima-
rul din Hoghiz, Ion Şerban
(PSD) şi primarul din

Caţa,  Gheorghe Vocilă
(PNL), precum şi avocatul
Gheorghe Blidea, unul din-
tre cei mai cunoscuţi din
Rupea. Ministerul Justiţiei
a pus  Judecătoria Rupea pe
lista neagră a instituţiilor
care trebuie desfiinţate. 

Lobby pentru Judecătoria RupeaProiect-pilot de încălzire 

Parţial noros
5°C /11°C
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Test final înainte
de play-off

Mâine, de la ora 11.00,
 fetele de la Olimpia CSU
Braşov susţin ultimul joc
din sezon.

Strânge bani
pentru HOSmaşină

Fundaţia Hospice Casa Spe-
ranţei are nevoie de un auto-
turism nou dedicat vizitelor
la domiciliul pacienţilor. 

pag. 10

pag. 7

pag. 2 pag. 4

La ceremonia de învestire au fost pre-
zenţi Bogdan Tohăneanu, secretar de
stat în Ministerul Afacerilor Interne,
preşedintele Consiliului Judeţean Bra-
şov, Aristotel Căncescu, primarul

 George Scripcaru şi şefi ai instituţiilor
publice din Braşov. Vicepreşedintele
Consiliului Judeţean, Mihai Pascu, a
ţinut să îi mulţumească fostului pre-
fect Mohaci pentru buna colaborare

dintre instituţii din timpul mandatului
său. După ceremonie, prefectul Ro-
mer Mihaly a spus că îşi doreşte să
colaboreze cât mai bine cu toate in-
stituţiile statului şi să lucreze în echipă

cu subprefectul Mihai Mohaci. Până
să fie nominalizat pentru funcţia de
prefect, Romer Ambrus a fost direc-
tor adjunct la AJOFM Braşov.

pag. 3

Prefect nou
Propus de UDMR, 
Romer Ambrus Sandor Mihaly 
a fost instalat în funcţie
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Agenţia de Plăţi pentru Dez-
voltare Rurală şi Pescuit
(APDRP), cu sprijinul Minis-
terului Agriculturii și Dezvol-
tării Rurale (MADR) a demarat
o campanie na�ională de infor-
mare referitoare la accesarea și
derularea finan�ărilor europene
pentru agricultură și dezvol -
tarea rurală.

Campania se va derula în pe-
rioada martie – august 2014
sub denumirea Euro Agri -
cultura – Re�eaua Na�ională a
Multiplicatorilor de Informa�ii
despre PNDR, având ca slogan
„Împreună creștem satul românesc”.

„Ne dorim ca informațiile privind de-
rularea proiectelor finanțate prin PNDR
în exercițiul financiar 2007 – 2013 să
fie o sursă de inspirație pentru următorul
PNDR. Plecând de la ideea că exemplul
concret este cel mai bun mijloc de co-
municare, campania va prezenta proiecte
care pot fi considerate exemple de bună
practică în accesarea și derularea fon-
durilor europene. În același timp, con-
siderând deosebit de importantă asigu-
rarea egalității de șanse în accesarea
fondurilor, construim un sistem perfor-
mant de informare a beneficiarilor
PNDR dar și a viitorilor potențiali be-
neficiari. Iar acest sistem este Rețeaua
Multiplicatorilor de Informații privind
PNDR, formată din reprezentanți ai
societății civile care pot transmite în mod

eficient informațiile către toate persoa-
nele interesate de obținerea banilor pe
care Uniunea Europeană îi acordă pen-
tru dezvoltarea mediului rural. Credem
că este foarte important să încurajăm
multiplicarea informaţiilor corecte, clare,
concise despre accesarea și derularea
fondurilor europene”, a declarat David
Eugen Popescu, Directorul General al
APDRP.

Principala activitate pe care se va con-
centra noul proiect APDRP va fi cea de
creare a unei re�ele na�ionale ce va cu-
prinde peste 2.000 de multiplicatori de
informa�ii din toate jude�ele �ării. Aceștia
vor fi selecta�i și pregăti�i pentru a putea
transmite către publicul larg informa�iile
generale și specifice despre modalitatea
și condi�iile de accesare și utilizare co-
rectă a fondurilor europene disponibile

prin Programul Na�ional de
Dezvoltare Rurală.

„Selecția multiplicatorilor va
fi făcută pe baza experienței pe
care aceștia o demonstrează în
activitățile de comunicare cu
publicul larg și mai ales în co-
municarea privind fondurile eu-
ropene, dar și pe baza
potențialului lor de multiplicare
a informației. Plecând de la
acest obiectiv, pentru desemna-
rea multiplicatorilor vor fi luate
în considerare asociații, patro-
nate și cooperative de profil,
ONG-uri reprezentative, Gru -

puri de Acțiune Locală (GAL), centre
de documentare europeană, centre de
informare EuropeDirect, asociații stu -
dențești, organizații active în zona rurală
etc.”, ne-a declarat directorul executiv
al OJPDRR Brașov Nicoleta Buta
(foto), care a precizat că în zilele care
urmează vor exista mai multe întâlniri
pe această temă la Brașov.

Tot în cadrul acestei campanii va fi
lansată o platformă web (www.euroa-
gricultura.ro) care va servi ca sursă de
informare pentru cei interesa�i. Plat-
forma online de informare va include
atât informa�ii utile pentru activitatea
curentă a multiplicatorilor, cât și pre-
zentări ale celor mai reușite activită�i
de comunicare dezvoltate în re�ea și
ale celor mai activi și eficien�i multi-
plicatori.

Încălzirea locuinţe-
lor cu ajutorul pompei
de căldură reprezintă
o economie faţă de
sistemele clasice de
70%, spun reprezen-
tanţii primăriei. Pen-
tru că un bloc de lo-
cuinţe să poată fi în-
călzit cu o astfel de
re�ea este nevoie de
40 până la 50 de mii
de euro. Proiectul
pentru Primărie, care
vrea să îl implemen-
teze la noua construc-
ţie de locuinţe sociale
de pe Zizinului, va fi
realizat de o asociaţie
de rromi din Braşov.
Organizaţia va
depune apoi docu-
mentaţia pentru obţi-
nerea de fonduri europene
pentru implementarea lui. 

„Vrem să vedem care este
eficiența acestui sistem, pen-
tru implementarea căruia Pri-
măria nu va plăti niciun ban.
Este o sursă de energie iefti -

nă, în condițiile în care la
Brașov panourile solare nu
au un randament foarte
mare”, adeclarat vicepri m -
arul Răzvan Popa.

Pentru acest proiect, Pri-
măria nu va da niciun ban.

De asemenea, nici investiţii
importante pentru sistemul
vechi de termoficare admi-
nistrat de Tetkron nu se vor
mai face în acest an. Rămân
în lucru şantierele din zona
Tractorul, proiect finanţat din

fondul româno-elve-
ţian. De asemenea, în
2014 vor fi dezafec-
tate câteva dintre re-
ţelele aeriene, iar
campania de rebran-
şare a braşovenilor va
continua. 

Anul trecut, Primă-
ria dorea să ia un cre-
dit de la BERD de 9
milioane de euro pen-
tru contorizarea pe
orizontală a locuin -
�elor, demers despre
care nu se mai face
vorbire la această oră.
Viceprimarul Răzvan
Popa susţinea că ra -
tele pentru acest cre -
dit nu vor influenţa
pre ţul gigacaloriei, fi-
indcă pierderile vor fi

reduse în urma modernizării
sistemului şi a creşterii nu-
mărului de abonaţi, iar, prac-
tic, din banii câştigaţi astfel
se vor plăti şi ratele la BERD.

Anca Lăutaru & 
Sebastian Dan 

Anul acesta nu se vor face investiții majore în sistemul centralizat de termoficare din muncipiu

Proiect pilot: Termoficare 
cu pompe de căldură 

Centru de informare turistică la Vama Buzăului. În vederea
dezvoltării turismului în zonă, Primăria Vama Buzăului
a accesat o finanţare prin Programul Naţional de Dez-
voltare Rurală (PNDR) pentru amenajarea unui Centru
de Informare Turistică, lângă rezervaţia de zimbri din
localitate. Aceasta este de altfel punctul de atracţie al
zonei, iar edilii vor ca astfel turiştii să fie mai bine infor-
maţi, dar mai ales ca numărul acestora să crească, în
vederea dezvoltării agroturismului şi în această parte a
judeţului. Lucrările de amenajare a acestui centru au
fost de curând atribuite unei firme din Sfântu Gheorghe,
valoarea totală fiind de peste 525.000 de lei, fără TVA.
Rezervaţia a fost inaugurată la sfârşitul anului 2008, în
prezent întinzându-se pe aproximativ 12 hectare,
numărul de exemplare fiind de peste 20, dintre care 7
pui s-au născut aici, ceea ce dovedeşte că zimbrii s-au
adaptat perfect habitatului, condiţiilor şi tipului de climă
din zona comunei braşovene.
Şeful Poliţiei Piatra Neamţ a fost filmat în timp ce bătea o
minoră. Pe Internet a fost postat un filmuleţ în care acesta
apare lovind cu palmele şi picioarele o fată chiar în
sediul Poliţiei. Poliţia Neamţ a anunţat că a declanşat
o anchetă în acest caz. Cezar Constantin Filip a fost fil-
mat în timp ce loveşte minora cu palmele, în mod
repetat. De asemenea, fata este lovită şi cu picioarele
şi este îmbrâncită şi trasă de păr de mai multe ori. În
imaginile surprinse de o cameră de luat vederi din sediul
Poliţiei apare şi un ofiţer de la Biroului de Investigaţii
Criminale, care asistă la incident pasiv. "IPJ a luat la
cunoştinţă cele reclamate şi a sesizat Biroul de cercetare
disciplinară împotriva celor doi poliţişti care apar în im-
agini. În paralel, urmează să fie sesizat şi Parchetul Ju-
decătoriei Piatra Neamţ pentru a se verifica dacă se în-
trunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni", a
declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Neamţ, Elena
Bulgărea, pentru Mediafax.
Mihail Vlasov, arestat preventiv. Judecătorii de la Curtea
de Apel Bucureşti au admis ieri cererea procurorilor
DNA de arestare preventivă a preşedintelui Camerei de
Comerţ şi Industrie a României, Mihail Vlasov. Vlasov
a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în
care este acuzat că ar fi cerut un milion de euro de la
un om de afaceri. Decizia Curţii de Apel Bucureşti nu
este însă definitivă, putând fi atacată la Înalta Curte.
Vlasov este acuzat de DNA că a cerut unui om de
afaceri un milion de euro pentru a-l ajuta să câştige un
dosar de arbitraj, iar marţi ar fi primit de la acesta
200.000 de euro din suma cerută. Acesta a fost reţinut
marţi de procurori pentru trafic de influenţă.
TVR+ este disponibil pe tabletă şi telefon mobil. Emisiunile
TVR vor putea fi urmărite, începând de astăzi, 14 martie,
pe tabletă şi telefonul mobil. TVR lansează aplicaţiile
www.tvrplus.ro prin intermediul cărora, orice emisiune
sau producţie a Televiziunii Române, va putea fi vizio-
nată, în direct sau înregistrată, pe ecranul tabletei sau
al telefonului mobil, anunță un comunicat de presă al
televiziunii publice. Noile aplicaţii preiau întreg conţinutul
site-ului www.tvrplus.ro – portalul video al Televiziunii
Române, facilitând astfel accesul, din orice locaţie, la
informaţiile şi emisiunile transmise de TVR.
Odată cu lansarea aplicaţiilor, utilizatorii www.tvrplus.ro
îşi vor putea crea un cont pentru a viziona, pe tabletă
sau smartphone, secţiunea „Exclusiv TVR+”, portalul
unde pot fi găsite momente de aur din Arhiva TVR sau
materiale editate special pentru segmentul online.
Rusia va construi un pod spre Crimeea. Autorităţile
de la Moscova vor să construiască un pod peste Strâm-
toare Kerci. Acesta va avea o lungime de 7,5 kilometri
şi va costa aproximativ trei miliarde de dolari. Preşedin-
tele rus Vladimir Putin a anunţat miercuri că Guvernul
Medvedev va construi un pod peste strâmtoare Kerci,
în valoarea de aproximativ trei miliarde de dolari. „Ne
trebuie un pod pentru automobile şi trenuri”, a explicat
Putin într-o şedinţă a Consiliului de Miniştri. Ministrul
Transporturilor, Maxim Sokolov, a precizat că accesul
spre regiune este asigurat în prezent de un bac, dar au-
torităţile studiază şi posibilitatea construirii unui tunel.
Anterior, un oficial rus a anunţat că podul proiectat va
avea 7,5 kilometri lungime.Traversarea Strâmtorii Kerci
este singura modalitate de a ajunge din Rusia în Cri-
meea, fără a trece prin Ucraina. Strâmtoarea are o lun-
gime de 4,5 kilometri în cel mai îngust punct.

Campanie privind fondurile europene pentru agricultură

Administrația municipală caută surse alternative de
energie termică pentru căldura din casele brașovenilor



Flavius Bărbulescu a re-
nunţat la funcţia pe care a de-

ţinut-o mai bine de
zece ani în fruntea Ser-
viciului de Gestionare
a Câinilor fără Stăpân.
El a renunţat la postul
de şef din motive me-
dicale, afecţiunile de
care suferă cerând eli-
minarea stresului şi
menţinerea unui climat
de viaţă liniştit. Bărbu-
lescu nu este singurul
angajat care pleacă din
sistemul administrativ,

alţi trei subalterni ai lui Fla-
vius Bărbulescu au renunţat

la posturi, locuri de muncă
pentru care urmează să fie or-
ganizat concurs. Nemulţumi-
rile hingerilor sunt legate de
noile reguli din legislaţie care
obligă la asigurarea per ma -
nen�ei la adăpostul de câini,
dar foştii angajaţi au fost de-
ranjaţi şi de faptul că serviciul
urmează să fie transferat din
Centrul Civic, la Stupini. In-
terimatul de la Șefia Gestio-
nării Câinilor fără Stăpân va
fi asigurat de unul dintre an-
gajaţi. 

Anca Lăutaru

Gheorghe Ialomițianu (PDL): 
Solicităm reducerea TVA până la 19%

Parlamentarii Partidului
Democrat Liberal au depus
astăzi o propunere legislativă
pentru stimularea consu -
mului şi pentru sprijinirea
mediului de afaceri din Ro-
mânia, ini�iată de deputatul
PDL Gheorghe Ialomi�ianu.

„În actualul context econo-
mic, favorabil unor măsuri
de relaxare fiscală, PDL pro-
pune reducerea cotei  stan-
dard a TVA, în două etape,
de la 1 ianuarie 2015 şi 1 ia-
nuarie 2016, până la 19%.
Tot pentru stimularea consu-
mului, propunem extinderea
cotei reduse a TVA de 9%,
tot în două etape, de la 1 ia-
nuarie 2015 şi 1 ianuarie

2016, pentru produsele de
bază (alimente), precum şi
modificarea Codului fiscal,
privind cota redusă pentru
activităţile hoteliere din tu-
rism, prin completarea aces-
tuia cu serviciile de alimen-
taţie în turism”, a declarat
Ialomi�ianu.

În ceea ce privește secto -
rul construcţiilor,  deputatul
PDL propune taxarea in -
versă a acestui sector şi scu-
tirea de la plata impozitului
datorat pentru construcţiile
noi, finalizate, până la mo-
mentul în care acestea vor
intra în circuitul economic
prin vânzare, închiriere sau
alte operaţiuni generatoare

de venituri. Printr-o astfel de
măsură, se urmărește și re-
ducerea evaziunii fiscale în
domeniul construcţiilor, mă-
sură care şi-a demonstrat efi-
cienţa fiscală şi în cazul co-
mercializării cerealelor sau
a plantelor tehnice.

„Cea mai mare parte a
măsurilor fiscale pe care le
propunem s-au conturat ca
urmare a întâlnirilor pe care
Guvernul Alternativă al PDL
le-a avut cu mediul de
afaceri din turism şi din con-
strucţii. Măsurile sunt agrea-
te şi aşteptate de agenţii eco-
nomici din aceste domenii!”,
mai precizează Ialomi�ianu. 

S.D.

Avem oficial un nou pre-
fect la Braşov!  Romer
Ambrus Sandor Mihaly,
propunerea UDMR-ului,
a depus jurământul şi a
fost instalat în funcție.
Fostul prefect, social
demo cra tul Mihai Mo-
haci, a fost numit subpre-
fect al judeţului.  

„Jur să respect Constituţia şi
libertăţile fundamentale ale

omului,

să aplic în mod corect şi fără
părtinire legile ţării, să îndepli-
nesc conştiincios îndatoririle ce-
mi revin în funcţia publică în
care am fost numit, să păstrez
secretul profesional şi să respect
normele de conduită profesio-
nală şi civică”. Acest jurământ
a fost rostit ieri diminea�ă de
noul prefect al Brașovului, Ro-
mer Ambrus Sandor Mihaly și
de subprefectul Mihai Mohaci.

La eveniment a fost prezent
Bogdan Tohăneanu, secretar de

stat în Ministerul Afacerilor In-
terne, președintele Consiliului
Jude�ean Bra șov, Aristotel Căn-
cescu, primarul George Scrip-
caru și șefi ai institu�iilor publice
din Brașov.

După învestire, pre   f ectul Ro-
mer Am  brus Sandor Mihaly,
nominalizat de UDMR, a de-
clarat că își do rește să
colaboreze cât mai bine cu toate
institu�iile statului și să facă echi-
pă cu subprefectul Mi hai Mo-
haci, cu care are o rela�ie veche,
„bazată pe respect”.

„Consider că numirea în
această funcţie este o încredere
din partea Guvernului, iar or-
ganizarea alegerilor europarla-
mentare este o pro vo care pentru
mine şi, bineînţeles, atributul
principal al instituţiei este res-
pectarea legilor şi maximă exi-
genţă în aplicarea lor. Datorită
faptului că am lucrat în sistemul
public şi îi cunosc pe cei mai

mulţi dintre conducătorii insti-
tuţiilor deconcentrate, acest lucru
mă va ajuta să colaborez în con-
tinuare, în condiţii destul de bune
şi să dezvolt această colaborare”,
a precizat noul prefect, care din
2011 a fost director executiv ad-
junct la AJOFM Brașov.

La rândul lui, Mohaci a pre-
cizat că nu crede că este la un

sfârșit de mandat, faptul că nu
mai este prefect, iar
administra�ie se poate face de
pe orice func�ie. „Am dorit să
consolidez instituția prefectului
prin diversitatea acțiunilor desfă -
șurate. Sunt câteva sute de
acțiuni, pe care nu le-am făcut
singur. Trebuie să menționez că,
singur, nu poți să construiești,

ci doar împreună cu echipa din
interiorul instituției prefectului,
cât și cu echipa reprezentată de
directorii și șefii instituțiilor des-
centralizate, cărora vreau să le
mulțumesc pentru modul cum
am conlucrat pentru rezolvarea
unor probleme sensibile care au
fost la nivelul județului Brașov”.

Sebastian Dan

Prefectul Romer Mihaly a spus că îşi  doreşte să lucreze în echipă cu subprefectul Mihai Mohaci

Șeful hingherilor brașoveni a demisionat 

Stimați colegi, cred
că sunteți în asenti-
mentul meu când
susțin că dl. Mihai

Mohaci a fost de de-
parte cel mai bun pre-

fect al județului Brașov.  
Mihai Pascu, vicepreședinte CJ Brașov 
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Delicvenţa juvenilă repre-
zintă un fenomen ce include
totalitatea încălcărilor de nor-
me sociale săvârşite de către
tineri sub 18 ani, încălcări
sancţionate penal.

Din perspectiva psihofizio-
logiei vârstelor se consideră că
perioada minoratului coincide
cu copilăria şi adolescenţa.

Adolescenţa cuprinde două
etape, preadolescenţa, de la 11
la 14-15 ani şi adolescenţa
propriu-zisă, de la 14-15 ani
până la 18 ani, când de regulă,
s-au produs toate modificările
psihofiziologice şi biologice
care marchează trecerea la
maturitatea normală.

Acest proces de transfor-
mare şi evoluţie a copilului,
însoţit adesea de momente de
criză, de îndoieli, de nelinişti,
se desfăşoară în medii şi con-
texte sociale diferite, cu pro-
priile lor particularităţi, influ-
enţând dezvoltarea şi for ma -
rea personalităţii minorului.
Odată cu vârsta adolescenţei
încep să apară conflicte de au-
toritate, conflicte de idei, con-
flicte afective etc.

Adolescenţa este consi -
derată „vârsta contestaţiei”.
Adolescentul se revoltă împo-
triva atitudinii „protecţioniste”
şi „paternaliste”. Preocuparea
lui majoră în relaţia cu adultul
este să stabilească raporturi de
egalitate şi nu raporturi de ti-
pul celor dintre educat şi edu-
cator. Contestarea reprezintă,
de fapt, o etapă de maturizare
psihologică. Nevoia de a con-
testa aproape totul nu este alt-
ceva decât reflectarea unui
efort intelectual, absolut nor-
mal, de a regândi totul inde-
pendent şi de a nu accepta nici
o idee „de-a gata”, fără ca mai
întâi să o fi trecut printr-un
raţionament personal.

Dacă părinţii şi alte persoa-
ne care se ocupă de educarea
adolescenţilor sunt atenţi la
schimbările comportamentale
ale acestora precum şi la an-

turajul în care îşi petrec tim -
pul liber, mulţi tineri pot fi ţi-
nuţi departe de riscul de a de-
veni infractori.
În acest sens, vă recomandăm câ-
teva sfaturi utile, care vă vor ajuta
să vă feriţi copiii de criminalita-
te:
➭ Vorbiţi cu copilul dumnea-

voastră depre prietenii pe
care îi are. Încurajaţi-l să îi
invite acasă, să-i cunoaşteţi.

➭ Asiguraţi-vă că ştiţi unde
este copilul dumnea voas tră.
Verificaţi dacă merge acolo
unde spune şi că se poate
întoarce acasă în siguranţă.

➭ Explicaţi-le despre ce ur-
mări pot avea faptele anti-
sociale. Care este riscul să
primească o pedeapsă dar
şi riscul să devină victimă.

➭ Urmăriţi comportamentul
copilului dumneavoastră,
observând dacă posedă lu-
cruri care nu-i aparţin.

➭ Luaţi seama de câţi bani
dispune şi testaţi felul cum
cheltuie banii de buzunar
sau economiile, iar în caz
că aveţi îndoieli, staţi de
vorbă cu el.

Prevenirea delicvenţei juvenile

Acordând mai multă atenţie copiilor dumneavoastră îi puteţi feri de necazuri și vă puteţi
bucura în continuare de farmecul zâmbetului lor, de liniștea familiei dumneavoastră

Noul prefect a fost instalat
în funcție



DIN JUDEȚ

Primarii solicită salvarea Judecătoriei Rupea 
Primarii din zona Rupea s-

au dus luni la București pentru
a salva Judecătoria Rupea de
la desfiin�are.

Este vorba despre primarul
orașului Rupea, Flavius Dumi-
trescu (PDL), primarul din Ho-
ghiz, Ion Șerban (PSD) și pri-
marul din Ca�a, Ghoerghe Vo-
cilă (PNL), precum și avocatul
Gheorghe Blidea, unul dintre
cei mai cunoscu�i din Rupea.
La discu�ii au participat mem-
brii Consiliului Superior al Ma-
gistraturii și un secretar de stat
de la Ministerul Justi�iei.

Tot luni, plenul Camerei
Deputa�ilor a decis amânarea
cu încă o lună a termenului
până la care va fi adoptat acest

proiect de lege, deoarece în 27
martie se ajungea la o aprobare
tacită.  După ce va trece de Ca-
mera Deputa�ilor, proiectul de
lege  va ajunge în dezbaterea
Senatului, care este camera de-
cizională.

Ministerul Justi�iei a pus Ju-
decătoria Rupea pe lista nea -
gră a institu�iilor care trebuie
desfiin�ate, pe motiv că jude-
cătorii nu ar avea încărcare.
Judecătoria Rupea deserveşte
ca şi competenţă teritorială
aproximativ o treime din su-
prafaţa judeţului Braşov. Are
arondate 12 comune plus ora-
şul Rupea unde îşi are sediul,
deservind în  total un număr
de 39 de localităţi. Această

zonă, compusă din cele 39 de
localităţi situate în nord-estul
judeţului, este una dintre cele
mai sărace zone ale judeţului,
în ciuda resurselor naturale şi
culturale de care dispune.  Po-
trivit datelor statistice, numărul
de locuitori care populează
această zonă este de aproxi-
mativ 37.500, pentru o supra-
faţă de 1.200 kilometri pătra�i.
Dis tan�ele care separă locui-
torii acestei zone faţă de cele
mai apropiate judecătorii în
comparaţie cu Judecătoria Ru-
pea sunt foarte mari, în medie
cu peste 70-80 km, luând ca
şi referinţă Judecătoria Fă gă -
raş sau Judecătoria Braşov. 

S.D.

Edilii din Vama Buzăului
vor ca în această primăvară să
asfalteze o serie de drumuri la-
terale din comună. În total, opt

uliţe, ce însu-
mează 4,49
km de drum
de pământ şi
de pietriş, vor
avea asfalt în
următoarea
perioadă. Prin-
tre acestea se
numără U li ţa
„Vama de

Sus”, Uliţa „La Dispensar”,
Uliţa „Şcolii”, Uliţa „La Chi-
rilaş” şi intrare „La Primari”,
Uliţa „La Bucura”, Uliţa „Pes -

te râu” şi Uliţa „La Popescu”.
Valoarea totală a lucrărilor

fusese estimată la suma de
2,28 milioane de lei, fără
TVA, însă investiţia finală va
fi de doar 1.199.183,09 de lei
şi va fi realizată de firma Con-
forest, care a avut cea mai
bună ofertă din punct de ve-
dere economic dintre cele
şapte firme care se înscrise-
seră la licitaţie. Valoa rea chel-
tuielilor pentru lucrări diverse
şi neprevăzute este de 5% din
contract. S.D.

Consiliul Județean
Bra șov a aprobat,
în ultima ședință
de plen, alocarea
sumelor necesare
pentru cofinanța -
rea unui proiect
de rulat în colabo-
rare cu Ministerul
Mediului, prin care
se urmărește reali-
zarea de platforme
de depozitare și
gospodărire a gu -
noiului de grajd.

Suma totală pentru
cofinan�are asumată
de Consiliul Jude�ean
Brașov este de
215.390,05 lei.

Consiliul Jude�ean avea o
restan�ă de anul trecut, când
nu a putut aloca sumele ne-
cesare pentru Prejmer

(47.328,55 de lei) și pentru
Hălchiu (23.0556,94), co-
respunzătoarei cotei de 5%
ce revine administra�iei
jude�ene, din cauză că nu a

existat o rectificare pozitivă
a bugetului în 2013. În acest
context, consilierii jude�eni
au aprobat, la solicitarea
vicepreședintelui CJ Mihai

Pascu, prevederea în
bugetul pe 2014, în
semestrul I, a urmă-
toarelor sume pentru
cofinan�are: 57.472,
88 de lei pentru Șer-
caia, în vederea a me -
 na jării platformei, iar
pentru achizi�ia de
utilaje câte 25.
950,38 de lei pentru
Hălchiu, Prejmer și
Șercaia. 

Mai mult, Consi-
liul Jude�ean Bra șov
și-a asumat respon-
sabilitatea de a aco-
peri și partea de co-
finan�are care revine
consiliilor locale, în

cazul în care acestea nu-și
pot onora obliga�iile finan-
ciare, în valoare de
32.737,50 de lei.

Sebastian Dan

Bani nerambursabili pentru
depozitarea ecologică 
a gunoiului de grajd 

Stația de epurare din
Feldioara, gata în 2014
O altă investiţie majoră care
se derulează pe plan local,
în comuna Feldioara, chiar şi
în această perioadă, o repre-
zintă construirea şi darea în
exploatare a unei Staţii de
epurare a apelor uzate,
obiectiv care va deservi şi
câteva localităţi învecinate.
Licitaţia a fost organizată în
urmă cu doi ani de către
Compania Apa Braşov, iar
zona destinată realizării sta-
ţiei de epurare este situată la

ieşirea din comună, dincolo
de vechea Cetate Ţărăneas-
că, în imediata vecinătate a
căii ferate. Lucrările urmează
să fie recepţionate, cel mai
probabil, undeva spre sfârşi-
tul anului. Realizarea acestei
mari investiţii se face din fon-
duri europene, a căror valoa-
re totală se ridică la aproxi-
mativ 18 milioane de euro.
Locuitorii comunei vor bene-
ficia astfel de îmbunătăţirea
calităţii apelor. 

Primăria Ghimbav doreşte
să construiască trei blo -
curi noi, cu 15 locuinţe pe
o scară. Ţinând cont că
sunt depuse o serie de
cereri pentru locuinţe so-
ciale, edilii ghimbăşeni au
luat decizia să demareze
un proiect de amenajare
a 45 de locuinţe sociale în
oraş. În acest sens, ar ur -
ma să fie construite trei
blocuri noi, fiecare cu câte
trei etaje în cartierul Flori-
lor, respectiv la marginea
DN 73 B spre Cristian. Fi -

e  care bloc va avea şi de-
misol şi vor fi doar câte 15
locuinţe pe o scară, ţinând
cont că vor fi amenajate
atât garsoniere, cât şi
apartamente cu două şi
trei camere. În zonă, edilii
au introdus reţelele de uti-
lităţi. Lucrările sunt esti-
mate la suma de 8.232.
031,50 lei fără TVA, din
care 748.366,50 lei sunt
cheltuielile diverse şi ne-
prevăzute, reieşind un preţ
mediu de 40.000 de euro
pe fiecare locuinţă. 

Blocuri sociale la Ghimbav

4 Joi

Uliţele din Vama Buzăului vor fi asfaltate 
în această primăvară



Semaforul montat de dru-
mari încă din toamna anului
trecut la intersecţia ocolitoa-
rei Braşovului cu drumul ju-
deţean spre Stupini a de -
venit, în sfârşit, funcţional.

Soluţia este, oricum, una
provizorie, în proiectul de
dublare a tronsonului II de
ocolitoare fiind inclusă şi
amenajarea unui pasaj rutier
care să traverseze ocolitoa -
rea şi să facă legătura cu DJ
103.

Traversarea centurii la ore-
le de vârf dinspre şi spre
Sânpetru pe Drumul Jude-
ţean 103 era aproape impo-

sibilă formându-se coloane
imense, iar unii şoferii for-
ţând intrarea în intersecţie,
astfel că aproape zilnic exista
câteva tamponări u şoa re, dar
chiar şi accidente mai grave
cu victime, u ne ori.

„Pentru sporirea siguran -
ţei în trafic, CNADNR a in-
trodus acest semafor la in-
tersecţia dintre Ocolitoarea
municipiului Braşov şi DJ
103, la ieşirea spre Sân pe -
tru. Până la realizarea pro-
iectului de dublare a Tron-
sonului II din Ocolitoare,
aceasta soluţie temporară re-
zolvă, în parte, blocajele din

zonă la orele de vârf şi, mai
ales, oferă o siguranţă mai
mare în trafic, având în ve-
dere că ne-am confruntat cu
foarte multe accidente în ul-
timul timp, din cauza şoferi-
lor care forţează intrarea pe
Ocolitoare”, a subliniat pri-
marul George Scripcaru.

Lucrările la dublarea tron-
sonului II de ocolitoare ar
urma să înceapă în această
primăvară, ţinând cont că la
începutul acestei luni s-a fi-
nalizat depunerea de oferte
pentru acest proiect, în total,
21 de firme de construcţii fi-
ind interesate de lucrări.

O patrulă a Poli�iei
Râșnov a depistat pe strada
Gheorghe Lazăr din oraș
un argeșean de 37 ani, în
noaptea de duminică spre
luni, care conducea un  au-
toturism deși avea permisul
suspendat.

În urma testării cu apara-
tul alcooltest, poli�iștii au
coistatat că avea o alcoole-
mie de 0,73 mg/l alcool pur
în aerul expirat, motiv pen-
tru care l-au dus la spital
pentru recoltare probe bio-

logice. Mai mult, în urma
cercetărilor efectuate, oa-
menii legii  au mai stabilit
că autoturismul pe care
argeșeanul în conducea în
miezul nop�ii a fost furat în
data de 16.03.2014 din co-
muna Cristian, prin sparge-
rea unui geam și pornirea
motorului cu cheia de con-
tact lăsată de proprietar în
torpedou.

Din autoturism a fost de-
montat apoi un sistem au-
dio în valoare de 1.000 lei,

care a fost valorificat ulte-
rior cu suma de 100 lei.
„Suspectul a fost reținut de
polițiști și prezentat  magis -
traților, care au dispus ares-
tarea lui preventivă pentru
30 de zile, pentru săvârşirea
infracţiunilor de furt califi-
cat, conducere a unui auto-
vehicul fără permis și con-
ducere a unui autovehicul
sub influenţa alcoolului”, se
arată într-un comunicat de
presă al Poli�iei Brașov.

S.D.

Vicepreşedintele Con-
siliului Judeţean Bra -
şov Mihai Popa a anun-
ţat, într-o conferinţă de
presă, că în perioada
imediat următoare Bra-
şovul va primi 22 de mi-
lioane de lei de la Gu-
vern pentru continua-
rea proiectelor de in-
frastructură care se tă-
răgănează de mai mulţi
ani, din cauza lipsei fi-
nanţării.

„Ieri, Consiliul Judeţean a
depus la Ministerul Dezvol-
tării lista cu lucrările la dru-
muri, canalizare sau apă,
care trebuie să fie finalizate.
Aceasta este doar o primă
tranşă de bani, din patru
care sunt promise pentru
Braşov. Cred că finanţarea
totală va depăşi 100 de mi-
lioane de lei, dacă vor fi fon-

duri suficiente la bugetul de
stat”, a explicat Popa.

Acesta a precizat că se vor
aloca şi bani pentru lucrări
noi, cum ar fi pentru amena-
jarea reţelei de apă şi canal
din comuna Hârseni, sau re-
paraţia de drumuri la Holbav.
„Nu se va ţine cont de culoa-
rea politică a primarilor în
această repartizare a fondu-
rilor, ci am încercat să se
facă o alocare echilibrată şi
vom da curs tuturor solicită-
rilor venite de la primării,
astfel ca să nu aibă de suferit
cetăţenii”, a subliniat vice-
preşedintele CJ.

Bani pentru amenajarea de
noi unităţi şcolare

Totodată, în data de 11
martie, Ministerul Dezvoltă -
rii a deschis o linie de finan-
ţare, din fonduri europene
prin Programul Operaţional
Regional (POR), prin care la

nivelul ţării se vor aloca 178
de milioane de euro pentru
lucrările începute la unităţi
de învăţământ din ţară, dar
şi începerea de noi lucrări.
Mihai Popa a precizat că la
nivelul judeţului Braşov sunt
lucrări începute la şcoli în
valoare de 4 milioane de
euro, printre care se regăsesc
şi două campusuri şcolare la
Rupea, dar şi în municipiul
Braşov, la Metrom, dar sunt
proiectate şi lucrări noi în va-
loare de 10 milioane de euro,
printre acestea numărându-
se, de exemplu, construcţia
unei noi grădiniţe la Vama
Buzăului. 

„Această linie de finanţare
este deschisă până în data de
11 aprilie, iar primarii tre-
buie să se grăbească cu de-
punerea proiectelor pe şcoli
până la această dată”, a su-
bliniat Mihai Popa. S.D.

Vicepreședintele CJ Brașov, Mihai Popa, a anunțat că județul va primi bani pentru proiectele de infrastructură

22 de milioane de lei pentru
şantierele abandonate

Semaforul de la intersecţia ocolitoarei cu
drumul spre Sânpetru a fost pus în funcţiune
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Un argeșean  a furat o mașină din Cristian
și a plecat beat la plimbare în Râșnov



INFORMAŢIUNI
„Duminecă 23 Februarie la orele 6 p.m. va avea loc

adunarea generală a membrilor Cazinei Române din
Braşov. Cu acest prilej se va proceda şi la alegerea
noului comitet.

Dacă cu acest prilej se va păşi în Cazina Română
la acel program care singur ar putea să-i justifice
existenţa astăzi: organizarea naţională a elementului
românesc în afară de partide, organizarea pe străzi,
cu ţinerea evidenţii tuturor românilor, îngrijirea ca
ei să fie înscrişi în listele electorale şi să se preocupe
în mod real de propăşirea lui economică, socială şi
culturală, de sigur ca cei ce s’ar devota unei astfel de
munci, şi-ar lega numele de o mare operă românească.  

(...)
La a 5-a şezătoare populară ce s’a ţinut în localul

şcoalei de copii mici din Braşov-Tocile, d. profesor
Ioan Colan a vorbit despre „Minciuna celor cari vin
şi vorbesc în public”.

Conferenţiarul a fost mult aplaudat din cauza
adevărurilor prezentate publicului cu o vervă potolită,

dar plină de o neîntrecută ironie, faţă
de acei cari încearcă să facă politică
de colţişor... şi de osişor, în loc de po-
litică de românism.”

Cotidianul „Carpaţii”, 
anul X nr. 519;  

duminecă, 23 februarie 1930

„ASTRA” ÎN JUDEŢUL BRAŞOV 
Conferinţa d-lui profesor Ion Colan în
comuna Tohanul Nou

„Duminecă 23 Febr. a sosit în comuna
noastră  Tohanul – Nou un membru al despărţămân-
tului central judeţean al „Astrei” din Braşov, anume
d-l profesor I. Colan, pentru a ţinea aici o conferin-
ţă.

Poporul comunei noastre s’a întrunit în una din să-
lile şcoalei noastre în număr destul de frumos, bărbaţi
şi femei, toţi curioşi de-a auzi pe d-l conferenţiar, des-
pre ce anume voia să vorbească, mulţi crezând, că în
urmă, – ca de cele mai multe ori – conferinţa să va
termina prin a cere vr’un sprijin oarecare. Dar d-l
coferenţiar, paremi-se, – gâcise dispoziţia sufletească,
în care se aflau cei prezenţi, – deaceia începând a
vorbi, a spus la înţelesul tuturor: Iubiţi poporeni! „Eu
n’am venit astăzi în mijlocul d-Voastră să fac politică.
Nu. Cei în politică vin de obicei să vă ceară, nu să vă
dea, – cum am să vă dau eu astăzi.

– Ei, meşteri de vorbă, – spun şi îndrugă la verzi
şi uscate, să laudă, să linguşesc, promit marea cu
sarea, dar în cele din urmă toată fanfaronada lor să
reduce la cererea de voturi pentru cutare ori cutare

mandat de deputat, ori de câştigarea
vr’unui post oarecare. Atari indivizi n’au
în vedere totdeauna binele public, binele
ţărei, ci mai adeseori singur numai inte-
resul lor personal. 

– Eu, zice, nu sunt om politic ci ca atare,
nu sunt înscris în nici un partid politic”.
Apoi continuând, zice, că dânsul n’a venit
la noi să ceară votul nimănui, nici altceva,
ci a venit să spună poporului nostru şi să-
l sfătuiască, ca nici el să nu facă politică,
să se ferească de acestă boală, care, din
nefericire, în timpul de faţă, a pătruns şi
în pătura sănătoasă a poporului.

Ţăranul nostru să-şi vadă de economie,
de gospodăria şi afacerile sale familiare,
să se îngrijască a da copiilor săi o creştere
bună şi corăspunzătoare; să abandoneze
politica, căci ea nu numai că nu aduce
nici un folos, ci dimpotrivă îl reţine şi-l
abate din calea binelui şi al progresului.

Politica desparte pe membrii comunei în partide, cari
caută să se perzecute şi răsbune una pe alta, astfel,
că în loc comuna, prin unirea, prin conlucrarea tu-
turor locuitorilor ei să meargă spre înflorire, ea prin
desbinarea în partide stagnează, sau merge tot spre
mai rău.

Tot din cauza politicei să învrăjbeşte frate cu frate,
prieten cu prieten, adeseori în aşa măsură, că nu ara-
reori să întâmplă încăierări, bătăi ba chiar şi omoruri.

Cam în modul şi direcţiunea aceasta şi-a continuat
şi desvoltat d-l conferenţiar Colan instructiva sa con-
ferinţă, pentru care publicul, prin rostul bătrânului
părinte paroh Ilarie Plotogea i-a adus calde mulţămiri.

După conferinţă d-l conferenţiar a predat părintelui
paroh cărţi de ale scriitorilor români în număr de
24 toate bine legate, spre a se adăuga la biblioteca
cercului cultural „Astra” din această comună, iar pu-
blicului a împărţit în mod gratuit mai multe călin-
dare.

Pentru toate acestea să aduce comitetului dăruitor
profunde mulţămiri”. 

O incursiune în trecut...dar, parcă am vorbi despre timpurile
noastre, nu-i aşa? Nu s-a schimbat nimic: toţi ne pricepem
la fotbal şi la politică; această „boală” de care vorbea dom-
nul Colan a pus stăpânire pe toţi, de la cel mai mic până
la cel mai mare... Iar politicienii sunt, de multe ori, „măşti”
veritabile pentru că una spun, şi alta fac.

Cotidianul „Carpaţii”, 
anul X nr. 521; duminecă, 9 martie 1930
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Cristina Baciu

Din presa Braşovului
de altădată



Demersurile Fundaţiei
HOSPICE Casa Speranţei
pentru achiziţionarea unui au-
toturism dedicat vizitelor la
domiciliul pacienţilor sunt re-
luate împreună cu Asociaţia
Cetatea Braşovului, organiza-
toarea competiţiei sportive din
5 aprilie.

Primii 50 de alergători care
reuşesc să strângă câte 500 lei
beneficiază de înscrierea gra-
tuită la concurs. În cadrul
festivităţii de închidere a
com petiţiei vor fi premiaţi
participanţii care au reuşit să
strângă cele mai mari trei
sume pentru Hosmaşină.

Cei care doresc să participe
la Semimaratonul Braşovului
pot alege să devină fundraiseri
pentru HOSmaşina, accesând
www.semimaraton.ro/2014/

devino-fundraiser. După ce au
bifat această opţiune, alergă-
torii încep efectiv acţiuni de
strângere de fonduri, în rândul
prietenilor, colegilor şi cunos-
cuţilor. Oricine doreşte să îl

încurajeze pe unul
dintre participanţii
la semimaraton şi
să sprijine cauza
HOSPICE trebuie
să intre pe  site-ul

www.hospice.galantom.ro şi
să doneze online.

Primii 50 de alergători care
reuşesc să strângă câte 500 lei
beneficiază de înscrierea
 gratuită la concurs. În cadrul
 festivităţii de închidere a con-
cursului, vor fi premiaţi par-

ticipanţii care au reuşit să
strângă cele mai mari trei
sume pentru HOSmaşină.

Până acum, la Semimara-
tonul Braşovului s-au înscris
20 de alergători care şi-au
propus să strângă fonduri pen-
tru HOSmaşină. Doi dintre

aceştia au depăşit
deja suma de 500
de lei, aşa că vor
participa la cursă
fără a achita taxa
de înscriere. Şi ei,
şi restul alergători-
lor continuă acţiu-
nile de fundraising,
astfel încât la fi -
nalul competiţei
HOSmaşina să de-
vină realitate.

Semimaratonul
Braşovului – Inter-

sport a ajuns la a treia ediţie şi
cuprinde două probe, semima-
raton – pe un traseu de 21 de
km şi cros – pe o distanţă de
10 km. Startul se va da în data
de 5 aprilie 2014, din Piaţa
Unirii, iar la competiţie sunt
aşteptaţi peste 1200 de alergă-
tori, profesionişti şi amatori,
din întreaga ţară, dar şi din stră-
inătate (detalii despre concurs,
pe www.semimaraton.ro). 

Pentru a-şi duce mai depar-
te misiunea şi pentru ca echi-
pele medicale să poată ajunge
la cât mai mulţi pacienţi, Hos-
pice trebuie să îşi întinerească
parcul auto. HOSmaşina este
doar începutul demersului ini-
ţiat de fundaţie, iar pentru
achiziţionarea acesteia este
nevoie de sprijinul a cât mai
mulţi donatori.

Strânge bani pentru HOSmaşină 

Direcţia de Servicii Sociale
din cadrul Primăriei munici-
piului Braşov va face, în pe-
rioada imediat următoare, o
analiză a modului de acordare
şi distribuire a ajutoarelor ali-
mentare de la Uniunea Euro-
peană din ultimii doi ani, iar
ulterior va concepe şi trans-
mite către Ministerul Muncii
şi Protecţiei Sociale o propu-
nere de amendare a legislaţiei
în vigoare. 

Demersul are la bază, pe de
o parte, o serie de notificări
şi sesizări venite din partea
mai multor braşoveni care ar
fi avut dreptul la ajutorul UE,
dar care nu s-au regăsit, din
diferite motive, pe listele per-
soanelor care au beneficiat de
aceste ajutoare, iar pe de altă
parte, problemele identificate
în distribuirea acestor alimen-
te în ultimii doi ani. 

„În urma discuţiilor pe care
le-am avut cu colegii de la Di-
recţia de Servicii Sociale vizavi
de procesul de acordare şi dis-

tribuire a alimentelor de la
Uniunea Socială, am decis să
înaintăm către Ministerul
Muncii un set de măsuri care
să vină să îmbunătăţească
acest proces. În ultimii doi ani
ne-am confruntat mereu, pe
de o parte, cu situaţii ale unor
persoane care deşi aveau
dreptul la aceste alimente nu
se regăseau pe liste şi nu be-
neficiau de acest ajutor, iar pe
de altă parte, în fiecare an au
rămas foarte multe tone de
alimente care nu au fost ridi-
cate de braşoveni şi care fie
au fost redistribuite către alte
localităţi din judeţ, fie au fost
distruse pentru că ieşeau din
termenul de valabilitate”, a
declarat viceprimarul Răzvan
Popa (foto). 

Acesta a precizat că se va
solicita Ministerului Muncii
amendarea legislaţiei în do-
meniu, astfel încât la finali-
zarea perioadei de distribuire
a ajutoarelor de la UE, adică
finalul lunii martie, alimentele

rămase pe stoc să poată fi re-
distribuite altor locuitori ai
municipiului, în baza unor cri-
terii stabilite prin hotărâre de
Consiliu Local. 

„Este păcat ca de aceste
ajutoare să nu beneficieze cu
adevărat persoanele aflate în
nevoie din municipiu şi care,
din considerente independente
de ei, au fost lăsaţi pe dina-
fara listelor iniţiale de distri-
buire. În plus, prin acest mod
se vor face şi importante eco-
nomii la buget, ţinând cont de
costurile mari pe care le im-
plică transportarea acestor ali-
mente către alte localităţi”, a
spus Răzvan Popa.

Sebastian Dan 

Primăria vrea ca ajutoarele alimentare de
la UE să poată fi redistribuite

Fondurile strânse la Semimaratonul Braşovului din 5 aprilie vor fi donate
achiziţionării unui autoturism dedicat vizitelor la domiciliul pacienţilor Hospice 
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Hospice are nevoie de o maşină nouă

Proiectul privind amenaja-
rea în locul vechiului Spital
de Dermato – Venerice de pe
Şirul Gheorghe Dima a unui
complex de clădiri, care să
includă atât un hotel, cât şi o
clădire de birouri, a fost avi-
zat marţi de Comisia Tehnică
de Amenajarea Teritoriului
şi Urbanism din Primăria
Braşov, după ce dezvoltatorul
a primit iniţial avizul pentru

realizarea PUZ-ului. Compa-
nia, controlată de câţiva oa-
meni de afaceri israelieni, a
cumpărat clădirea fostei uni-
tăţi sanitare încă din 2012
pentru suma de 8,2 milioane
de lei şi a anunţat că o va de-
mola şi va reamenaja spaţiul.
În vederea construcţiei com-
plexului, edilii au impus câ-
teva rigori, ţinând cont că
noile construcţii se vor realiza

în rezervaţia de arhitectură
„Cetatea Braşov”. Astfel,
membrii comisiei au stabilit
că noul obiectiv nu poate de-
păşi înălţimea vechii clădiri
a Maternităţii Braşov, stabilită
la nivelul cornişei acoperişu-
lui. De asemenea, construc-
torul va trebui să ia în
considerare şi sistematizarea
circulaţiei auto în zonă prin
propuneri de noi amenajări.

E gata planul pentru hotelul de la „Dermato”
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Prima dovadă clară că Big-Bang s-a produs
Oamenii de ştiinţă de la

Harvard au anunţat despre
descoperirea unor „unde gra-
vitaţionale primordiale”, un
fel de şocuri de după Big
Bang, care au dat naştere Uni-
versului în urmă cu aproxi-
mativ 14 miliarde de ani.

Dacă se va confirma că este
într-adevăr vorba despre unde
gravitaţionale primordiale,
aceasta ar fi una dintre cele
mai mari descoperiri ştiinţi-
fice din istoria omenirii.

Existenţa undelor gravita-
ţionale este o predicţie încă
neverificată din teoria relati-
vităţii generale elaborată de
Albert Einstein.

Cu ajutorul unui telescop
amplasat la Polul Sud, cercetă-
torii au descoperit o lumină sla-
bă care poate reprezenta o do-
vadă a expansiunii extrem de
rapide a Universului în prima
fracţiune de secundă după pro-
ducerea fenomenului Big Bang.

Specialiştii spun că Polul
Sud este „locul de pe Pământ
cel mai apropiat de spaţiu,
unde cerul este cel mai senin,
mai uscat şi mai stabil. Este
ideal pentru observarea mi-
croundelor răspândite de Big
Bang”.

„Este spectaculos”, a excla-
mat profesorul Marc Ka-
mionkowski, de la Universi-
tatea Johns Hopkins, care a
participat la studiu. De tec ta -

rea semnalului naşterii Uni-
versului este „unul din cele
mai importante obiective din
cosmologia de astăzi și apare
în urma unei munci imense
desfășurate de un mare
număr de cercetători”, a ţinut
să precizeze la rândul său
John Kovac, profesor de as-
tronomie și fizică la Harvard-
Smithsonian Center for As-
trophysics, șeful echipei de
cercetare.

Astăzi are loc echinocţiul de primăvară
Astăzi, 20 martie 2014, are

loc echinocţiul de primăvară
ce marchează începutul pri-
măverii astronomice. Ziua şi
noaptea vor fi egale.

Din 20 martie, durata zilei
va fi în continuă creştere,
până la data de 21 iunie, când
va avea loc solstiţiul de vară
- adică va fi cea mai lungă zi
şi cea mai scurtă noapte a

anului.
În emisfera sudică a Pă-

mântului, fenomenul este in-
vers, pe 20 martie având loc
echinocţiul de toamnă. În re-
giunile polare, în emisfera
nordică începe lunga zi pola-
ră, iar în cea sudică începe
noaptea polară, ce vor dura,
fiecare, câte 6 luni.

Trecerea la ora de vară în

anul 2014 se face în noaptea
dintre 29 şi 30 martie (ultima
duminică din luna martie).
Ora 3.00 a dimineţii de 30
martie devine ora 4.00, iar
ziua va avea doar 23 de ore.

Echinocţiul de primăvară
se produce în jurul datei de
20 martie, când longitudinea
astronomică a acestuia revine
la valoarea de zero grade.

Pornind de la pericolele
care amenință populația
lumii în secolul 21, un
grup de cercetători de la
OUG Institutul Seastea-
ding propune constru -
irea unor orașe pe mări și
oceane, pretinzând că se
află în negocieri avansate
cu diverse națiuni intere-
sate de a găzdui un astfel
de proiect, relatează The
Guardian, potrivit in-
cont.ro.

În consecin�ă, ei și-au propus
să strângă fonduri și să convingă
companiile imobiliare să inves-
tească în comunită�i plutitoare,
care ar putea fi amplasate în di-
verse �ări de pe glob, în func�ie
de negocierile cu guvernele sta-
telor respective.

De altfel, arhitectul de origine
nigeriană Kunle Adeyemi pro-
pune o serie de case plutitoare
tip cadru pentru Lagos. Ca do-

vadă a conceptului, echipa sa
chiar a construit o școală pluti-
toare pentru comunitatea de
acolo. 

În anii 1960, Buckminster
Fuller a proiectat un oraș pluti-
tor, Triton, cu o capacitate de
100.000 de locuitori, care însă

nu s-a concretizat. Ulterior, pla-
nul său a fost actualizat de un
proiectant englez, sub forma
unui inel de module sferice, ca-
pabile să plutească pe vreme
frumoasă și care trebuiau să se
scufunde atunci când valurile
deveneau furioase.

Chiar dacă astfel de proiecte
par de ordinul SF, ele ar putea
deveni realitate cât mai curând,
un exemplu concludent al
aspira�iilor umane care devin
proiecte finalizate fiind și cele-
brul arhipelag de insule sub for-
mă de palmier din Dubai. 

În Hong Kong, există întregi cartiere plutitoare, realizate după anii '80, pentru populația în creștere

Prima ştire scrisă 
de un jurnalist robot!
Jurnalistul Ken Schwencke,
de la Los Angeles Time,
care este foarte pasionat de
programare, a realizat pri -
mul robot-jurnalist capabil
să scrie o ştire. Algoritmul
care a stat la baza respec-
tivului material editorial se
referă exclusiv la ştiri despre
cutremure. La scurt timp,
Schwen cke a menţionat că
a durat cam trei minute par-
tea de redactare şi publicare
a unei ştiri. Astfel, prima do-
vadă a conceptului de
Robo-jurnalism a ajuns on-
line. Iată articolul redactat
de robot:

„Un cutremur de pământ cu
o magnitudine de 4.7 grade
pe scara Richter a fost ra-
portat luni, la opt kilometri
de Westwood, California,
după cum arată biroul geo-
logic SUA. Seismul s-a pro-
dus la ora 6.25, la o adân-
cime de 5 mile, iar
epicentrul s-a situat la 6 mile
de Beverly Hills, 7 mile de
Universal City, 7 mile de
Santa Monica și 348 mile
de Scramento. În ultimele
zece zile nu a fost înregistrat
niciun cutremur mai mare
de 3 grade pe scara Ri-
chter”.

Eduard Novak, pre şe din tele
demis al Federaţiei Române
de Ciclism, a explicat că
Ministerul Tineretului şi
Sportului NU a mai alocat
fonduri pentru acest con-
curs, scrie evz.ro. „Turul Ci-
clist al României este în im-
posibilitatea de a fi organi-
zat, pentru că nu avem fi-

nanţare de la MTS.  Bu ge -
tul pentru Turul ciclist al Ro-
mâniei este de 150-200.000
de euro. Pot să spun sigur
că nu va avea loc în acest
an şi nu putem reînnoi con-
tractul de finanţare cu MTS,
pentru că nu avem certificat
fis cal”, a declarat Novak
într-o conferinţă de presă.

Turul ciclist al României
nu va avea loc în acest an
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Orașele plutitoare
ale viitorului



Vineri de la ora 11.00, fetele
de la Olimpia CSU Braşov sus-
ţin ultimul joc din sezonul re-
gulat al primei ligi de baschet
feminin. „Olimpicele” vor juca
un meci de vacanţă în deplasare
la Craiova şi în mod normal se
vor impune fără probleme. Cu
14 victorii și 11 înfrângeri și cu
un total de 39 de puncte acu-
mulate, înainte de jocul din Bă-
nie, forma�ia de sub Tâmpa va
încheia sezonul regulat pe locul
6 în clasament.  

Buturuga mică, împotriva carului
mare! Fără importan�ă pentru
configura�ia finală a clasamen-
tului, după sezonul regulat, gân-
durile oficialilor de la Olimpia
CSU Brașov, zboară spre jocu-
rile din play-off.  După meciul
de la Craiova, elevele antrenate
de Dan Calancea vor juca în
play-off-ul competiţiei îm po -
triva uneia dintre cele mai bune
formaţii ale cam pio na tului, CS
Municipal Târgovişte. „În ulti-
mul joc de campionat este greu
de crezut că fetele de la Craiova
vor reuşi să producă o minune
şi să ne învingă. Noi vom trata
meciul extrem de serios, după
care ne vom concentra asupra
jocurilor din play-off. Chiar
dacă plecăm cu şansa a doua
în faţa fetelor de la Târgovişte
vom face totul pentru ca să ieşim
cu fruntea sus din aceste con-
fruntări. Meciurile din play-off

au o altă încărcătură şi sunt di-
ferite de cele din sezonul regu-
lat”, a spus tehnicianul „olim-
picelor”, Dan Calancea.

Performanță meritorie, cu bu-
get mic... Sezonul acesta a fost
cel mai bun pentru trupa de
sub Tâmpa şi toată lumea este
mulţumită şi munceşte deja
pentru a face o echipă cel
puţin la fel de competitivă
pentru campionatul viitor.
„Am reuşit să ne calificăm în
play-off, vom încheia sezonul
cu 15 victorii şi 11 înfrângeri
şi cu un coşaveraj pozitiv, aşa
că nu pot fi decât fericit. Anul
acesta am demonstrat că sun-

tem o echipă. Am început deja
să pregătim sezonul viitor. Am
demarat discuţiile cu jucătoa-
rele române din cadrul lotului,
dar şi cu alte jucătoare din
ţară. Urmează să defi nitivăm
lotul şi sperăm să găsim cea
mai bună formulă care să ne
permită să avem un sezon cel
puţin la fel de bun ca acesta”,
a spus şi preşedintele Comisiei
pentru Sport din cadrul CJ
Braşov, Dragoş Cră ciun. 

Româncele continuă cu
Olimpia. Conducătorii „olim-
picelor” au discutat deja cu ju-
cătoarele române din lot şi în
proporţie de 90% fetele vor

rămâne şi în sezonul viitor sub
Tâmpa. Nu se știe însă ce se
va întâmpla din sezonul viitor,
cu majoritate “stranierelor”.
Kovacevic a avut un sezon de
excep�ie în tricoul forma�iei
de sub Tâmpa, americanca
Bartee a avut și ea un parcurs
foarte bun, iar Erak și Bucevac
s-au încadrat perfect în angre-
najul condus de Dan Calancea.
Foarte pu�in probabil să rămâ-
nă sub Tâmpa și Sonia Ursu
Kim, care a �inut să joace până
la finalul sezonului la Brașov,
deși a avut oferte super-avan-
tajoase de la for�ele campio-
natului nostru.

„Olimpicele”, la ora ultimului test înainte de înainte de play-off

Test final înainte
de play-off
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Real și Chelsea, în
sferturile Ligii Campionolor 
Real Madrid s-a calificat în
sferturile de finală ale Ligii
Campionilor, fără vreo emo -
ție, după ce a învins din nou
echipa germană Schalke 04,
marți seara, cu scorul de 3-
1 (1-1), pe „Santiago Berna-
beu”, în manșa secundă a
optimilor de finală. Madrilenii,
care aveau asigurată pre -
zența în faza următoare a
competiției după senza -
ționalul 6-1 de la Gelsenkir-
chen, a forțat exact cât a fost
nevoie pentru a o obține un
succes, care putea fi asemă-
nător cu cel din tur, dacă por-
tarul Faehrmann nu ar fi avut
intervenții remarcabile și
dacă jucătorii lui Ancelotti nu
ar fi ratat alte situații clare.
Ronaldo de două ori şi Mo-
rata au punctat pentru ma-

drileni, iar Hoogland a înscris
pentru Schalke. Galezul Ga-
reth Bale de la Real Madrid
a fost coautor la toate reuşi-
tele trupei lui Ancelotti. În ce-
lălalt meci al serii, echipa en-
gleză Chelsea s-a calificat în
sferturile de finală după ce a
dispus cu scorul de 2-0 (2-0)
de Galatasaray Istanbul, la
Londra. După un 1-1 pe ma-
lurile Bosforului, londonezii
au tranșat soarta calificării în
prima repriză de pe „Stam-
ford Bridge”, după golurile
marcate de camerunezul Sa-
muel Eto'o (4), din pasa lui
Oscar, și de Gary Cahill (42),
după o minge respinsă de
portarul Muslera. Chelsea a
controlat total meciul, iar Ga-
lata nu a avut decât un șut
pe poartă în acest joc.  

Vineri debutează la
Braşov ediţia 2014 a
campionatului naţional
de raliuri. În mod tra-
diţional, cursa care
deschide balul este
Tess Rally Romtelecom,
care se va desfăşura pe
specialele din Braşov. În-
cepând din acest sezon se
încearcă formarea unei
echipe de raliuri în oraşul
de sub Tâmpa. PROX Ra-
cing Team are în compo-
nenţă deja două echipaje
Manu Mihalache – Jancsi
Soos pe un Mitsubishi Lan-
cer Evo IX şi Adrian Moi-
sescu – Sebastian Itu tot la
bordul unui Mitsubishi Lan-
cer Evo IX. Manu revine
astfel la colaborarea cu
Jancsi Soos şi promite că

va face spectacol pe pro-
bele speciale! Dacă Manu
Mihalache are o vastă ex-
perienţă în lumea automo-
bilismului, pilotul Adrian
Moisescu este la început
de drum şi îşi doreşte să
înveţe cât mai mult de la
experimentatul său naviga-
tor Sebastian Itu, cel care
timp de 17 ani a fost copi-
lotul lui Bogdan Marişca.
Spectacolul este garantat,
aşa că fanii sunt aşteptaţi
în număr cât mai mare pe
probele speciale ale Tess
Rally Romtelecom.

Şefii Ligii Profesionis-
te de Fotbal au anun-
ţat că vor propune ca
licenţele să fie acor-
date de forul care
conduce fotbalul ro-
mânescu. „Noi vom
cere ca de acum în-
ainte licența să revină
sub tutela LPF. Așa
se întâmplă în fotbalul
civilizat. Vrem să în-
dulcim criteriile de
licen țiere. În alte țări, con -
dițiile de licen țiere sunt mai
dure doar pentru echipele
care merg în Europa și am
vrea și noi să facem același
lucru. Licen țierile pentru
Liga a 2-a trebuie să fie la
FRF, pentru că ei organi-
zează competiția, plus că
echi pele care promovează
sunt exceptate în primul an

de la licență”, a spus preșe -
dintele LPF, Gino Iorgules-
cu, în cadrul unei con ferințe
de presă. În acest moment,
licenţele sunt acordate de
către Departamentul de Li-
cenţiere din cadrul FRF.
Gino Iorgulescu şi-a mai
afirmat dorinţa ca LPF să
se alăture Asociaţiei Ligilor
Profesioniste din Europa.

LPF vrea să acorde licențele 

Baschetbalistele de a Olimpia CSU Brașov, favorite la Craiova

Chivu, coleg cu Chiricheș? 
Presa italiană

scrie că fundaşul
formaţiei Inter Mi-
lano Cristian Chivu
ar putea semna un
contract pentru se-
zonul viitor cu gru-
parea engleză Tot-
tenham, la care joa-
că şi Vlad Chiricheş,
dacă problemele
sale la un deget al
piciorului drept vor fi
rezol vate. Veteranul lui In-
ter nu a jucat niciun meci
în acest sezon, iar binecu-
noscuta problemă de la pi-
cior oferă multă incertitu-
dine cu privire la starea lui
fizică, a scris ilsussidiario.
net. „Dar această situaţie
pare să nu îl sperie prea
mult pe directorul sportiv
al clubului Tottenham,
Franco Baldini, care s-ar
fi gândit la fostul jucător

al echipelor Roma şi Ajax
pentru a întări defensiva
înaintea sezonului 2014-
2015. Oficialul clubului
londonez îl cunoaşte foarte
bine pe fostul component
al naţionalei Românei şi
ar fi gata să-i ofere un con-
tract anual, cu o eventuală
opţiune de prelungire pen-
tru încă unul, în funcţie de
numărul de prezenţe pe te-
ren”, sus�in jurnaliștii din
Peninsulă.              

„Lupii” vor meci decisiv ! 
Hocheiștii de la Corona

Wolves Brașov, au nevoie de o
victorie în această seară, în jocul
cu numărul 6 al finalei Ligii Mol,
pentru a împinge seria în meci
decisiv. În jocul cinci, brașovenii
au reușit o victorie superbă, 3-2
pe terenul slovacilor de la Nove
Zamky, iar acum sunt hotărâ�i să
egaleze situa�ia la scorul general,
care momentan este favorabilă
slovacilor cu 3-2. ,,Băieţii sunt
într-o formă bună şi cred că ulti-
ma noastră victorie în Slovacia
ne dă încredere şi putem spera
acum la mai mult. Cu fiecare meci
disputat căpătăm experienţă.
Acum ei trebuie să călătorească
multe ore, aşa cum am făcut şi
noi, iar oboseala îşi va spune cu-
vântul. Am încredere în echipa
mea, suntem în formă şi cred că
va fi totul în regulă. Cred că finala
din acest an va fi decisă după şap-
te meciuri”, a declarat principalul
Coronei, Kari Rauhanen. ,,Spre

mulţumirea şi bucuria noastră,
am reuşit să câştigăm meciul cinci
al finalei. S-a remarcat din nou
devotamentul jucătorilor, se pare
că ei au înţeles că trebuie să dea
totul pe gheaţă, pentru a se im-
pune. Nu avem accidentaţi, cu ex-
cepţia lui Virag, care are unele
probleme. Timpul lucrează în fa-
voarea noastră, pentru că avem
o echipă mai tânără, mai omo-
genă. Consider că, în continuare,
şansele noastre sunt egale cu ale
adversarilor, chiar dacă avem, la
general, o victorie în minus. Invi-
tăm amatorii de hochei să vină
la acest meci, pentru a se bucura
din nou de spectacol”, a spus și
preşedintele de la ASC Corona
Braşov, Emilian Cernica. 

Partida a şasea a finalei Ligii
Mol va fi condusă de trei arbitri
din Ungaria şi unul din România
(Valentin Lascăr). Jocul va începe
la ora 19.30 și va fi preluat în di-
rect de canalul Digi Sport.

Începe spectacolul pe
patru roți!
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Lasări de carte, recita-
luri muzicale şi un spec-
tacol de teatru au loc în
a doua zi a Târgului In-
ternaţional de Carte şi
Muzică, a XI-a ediţie,
care debutează astăzi la
Braşov Business Park.

Vineri, 21 martie:
◾ Ora 10:30 Lansare de carte

„Fiul Ploii – un roman
trăit” de Valeriu Iordan Po-
pescu şi Anuarul Cenaclului
European – 2013.

◾ Ora 11.00 Lansări de carte
– Facultatea de Psihologie
şi Ştiinţele Educaţiei, Uni-
versitatea „Transilvania”
Braşov 

◾ Ora 12.00 Lansare de carte
„Repertoriul bibliografic al
localităţilor şi monumente-
lor din Transilvania”, 2 vo-
lume, ediţie postumă –
Nicolae Stoicescu. Invitat
special: Înalt Prea Sfinţitul
Dr. Laurenţiu Streza, Ar-
hiepiscopul Sibiului şi Mi-
tropolitul Ardealului.
Pre zintă: pr.dr. Daniel Ben-
ga, pr. prof. dr. Vasile Ol-
teanu 

◾ Ora 12.30 Lansare de carte
„Sfântul Constantin Brân-
coveanu şi braşovenii” –
 Înalt Prea Sfinţitul Dr. Lau -
renţiu Streza, Arhiepiscopul
Sibiului şi Mitropolitul Ar-
dealului, Pr. Prof. Dr. Vasile
Oltean 

◾ Ora 12:50 Vernisaj Expo-
ziţie icoane pe sticlă „Co-
borârea Sfântului Duh
deasupra noastră de Buna-
vestire” – Valeria Petriu 

◾ Orele 12.45 – 13.30 Lan-
sări de carte Facultatea de
Litere Braşov, Universitatea
„Transilvania” Braşov 

◾ Ora 14.00 Lansare „Crono-
logia presei braşovene. Presa
germană din judeţul Braşov”
(baza de date), Biblioteca
Judeţeană „George Bariţiu”
Braşov. Prezintă: Ruxandra
Nazare, Biblioteca Judeţeană
„George Bariţiu” Braşov 

◾ Ora 14.30 Lansări de carte
– Facultatea de Psihologie
şi Ştiinţele Educaţiei, Uni-

versitatea „Transilvania”
Braşov 

◾ Ora 15.00 Lansări de carte
Editura Eikon 

◾ Ora 16.00 „Recuerdos de
la Alhambra” – Recital de
chitară Costin Soare 

◾ Ora 16.30 Întâlnire cu ci-
titorii şi sesiune de autogra-
fe cu Larry Watts, S.U.A.,
autorul cărţilor „Fereşte-
mă, Doamne, de prieteni”
şi „Cei dintâi vor fi cei din
urmă”. Prezintă: Ovidiu
Enculescu, Director Gene-
ral Editura Rao 

◾ Ora 18:00 Vernisaj expo-
ziţie pictură 

◾ Ora 18.30 Lansare de carte
„Trăind o viaţă conştientă”

– Don Miguel Ruiz Jr., Edi-
tura Mix Braşov. Prezintă:
Florin Zamfir, Director
Editura Mix 

◾ Ora 19:00 Lansare album
muzical „Sounds of life” –
Devas. O combinaţie mu-
zicală (fusion), între genu-
rile clasic, pop, electronic
şi epic. 

◾ Ora 19.30 Program artistic
(intrarea se face pe baza de
invitaţie). Spectacol de tea-
tru „Ce drog mi se potri-
veşte?”de Kai Hensel.
Regia: Cristian Ba. Recital
„La Belle Époque” cu La-
vinia Răducanu acompania-
tă la pian şi chitară de Gabi
Muzicas. 

Horoscopul zilei

Trebuie să fii atent astăzi la agresiuni,
ale tale sau ale celor din jur. Este foarte
uşor să te transformi într-o persoană

rea, dar pe atât de greu să fii una bună. 

Îţi îndrepţi atenţia către ceva sau cineva
care nu e potrivit pentru tine. Încearcă
să laşi lucrurile să decurgă de la sine
şi să vezi ce se întâmplă. 

Acordă atenţie astăzi lucrurilor mici,
e posibil să îţi scape ceva important
din grabă. Nu este o zi bună pentru ac-

ţiune, ci mai degrabă pentru observaţie. 

Astăzi totul se învârte în jurul unei
schimbări emoţionale, şi ar trebui să
fii pregătit să se întâmple ceva mai re-
pede decât te aşteptai. E o zi bună.

Astăzi trebuie să te concentrezi pe sar-
cinile pe care le primeşti şi să ţii totul
sub control. Este un bun moment de

a-ţi crea propriul spaţiu de lucru. 

Astăzi le pui răbdarea la încercare co-
legilor, prietenilor sau iubitului. În-
cearcă să nu întârzii prea mult la
întâlnirile deja programate.

Astăzi ţi se va părea mult mai simplu
decât de obicei să porneşti pe propriul
tău drum. Se pare că ceilalţi mai mult te

încurcă şi nu vrei să mai tolerezi nimic.

Cei din jurul tău te inspiră astăzi şi îţi
dau energie pentru întreaga zi. Joacă
totul la extrem, o persoană nouă te va
respecta pentru ceea ce faci. 

Este una dintre acele zile în care simţi
că poţi mai mult şi vrei să te rupi de
cei din jurul tău. Drumul de unul singur

poate fi mult mai greu. 

Cei din jurul tău sunt mai puternici ca
oricând, aşa că pregăteşte-te pentru o
competiţie. Vei primi un bonus fără
de care nu ai putea să reuşeşti astăzi. 

Astăzi a venit vremea când trebuie să
închizi o uşă în urma ta. E posibil să
fie vorba despre actualul loc de muncă

sau despre cineva care te-a dezamăgit. 

Este o zi bună pentru finalizări de pro-
iecte şi aranjat ultimele retuşuri. Abi-
litatea ta de a fi atent la detalii te va
ajut mult în situaţiile limită.

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Balanţă

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Peşti

DRAGOSTEA E CHIMIE, NU MAGIE 
(BETTER LIVING THROUGH CHEMISTRY)
(N-15) digital premieră
Regie: Geoff Moore, David Posamentier
91 minute, Comedie, Dramă
ora: 15:30, 19:45

NEBRASKA
(AP-12) digital
premieră
Regie: Alexander Payne
115 minute, Aventuri, Dramă
ora: 21:30

NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI
(NEED FOR SPEED)
(AG) 3D premieră
Regie: Scott Waugh
131 minute, Acţiune, Thriller
ora: 15:45, 22:15

DL. PEABODY ŞI SHERMAN
(MR. PEABODY & SHERMAN)
(AG) 3D premieră
Regie: Rob Minkoff

92 minute, Animaţie, SF
ora: 13:30 (dublat), 18:15 (subtitrat)

300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU 
(300: RISE OF AN EMPIRE) 
(N-15) 3D
Regie: Noam Murro
102 minute, Acţiune, Război
ora: 13:15, 20:15

DALLAS BUYERS CLUB 
(N-15) digital
Regie: Jean-Marc Vallée
117 minute, Dramă, Biografic
ora: 21:45

CLOSER TO THE MOON 
(AP-12) digital
Regie: Nae Caranfil
117 minute, Comedie, Dramă
ora: 17:30

PARADISUL SPULBERAT 
(BROKEN CIRCLE BREAKDOWN)
(N-15) digital

Regie: Felix Van Groeningen
111 minute, Dramă, Muzical, Romantic
ora: 16:45

NON-STOP
(AP-12) digital
Regie: Jaume Collet-Serra
106 minute, Acţiune, Thriller
ora: 14:00, 19:00

Filmele zilei la Cityplex Braşov

Cityplex Braşov se află pe Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

Evenimente în a doua zi
la Târgul de Carte
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S-a întâmplat pe 20 martie
1413: Henric al V-lea devi-
ne regele Angliei.
1476: Scrisoarea Papei
Sixt al IV-lea către Ştefan
cel Mare, domn al Moldo-
vei. (1457-1504), în care îi
lăuda vitejia care „a adus
atâta strălucire numelui tău,
că eşti în gura tuturor şi lău-
dat cu deosebire de toţi în
unire de simţiri”.
1848: Revoluţia de la 1848
în Germania: Regele Lud-
wig I al Bavariei abdică.
1852: „Coliba unchiului
Tom” a prozatoarei ameri-
cane Harriet Stowe Bee-
cher, a văzut pentru prima
dată lumina tiparului.
1871: A avut loc şedinţa de
constituire a Societăţii Aca-
demice Literare „România
Jună” din Viena.
1916: Albert Einstein publi-
că teoria relativităţii.
1986: Jacques Chirac de-
vine prim-ministru al Fran-
ţei.
1990: La Târgu Mureş au
avut loc conflicte de stradă
între grupuri de naţionalişti
maghiari şi români, aplana-
te doar după intervenţia ar-
matei. Desfăşurarea eveni-
mentelor a condus la sus-

piciuni privind implicarea
serviciilor secrete în de-
clanşarea conflictului.
1996: Începe scandalul
„vacii nebune”, odată cu
anunţul că bovinele atinse
de ESB pot transmite omu-
lui maladia Kreutzfeldt-
 Jakob.
1999: Cei circa 1.400 de
observatori ai OSCE sunt
evacuaţi din provincia sâr-
bă, în Macedonia. Forţele
de securitate sârbe şi ar-
mata iugoslavă îşi multipli-
că acţiunile împotriva UCK,
la Drenica.
2000: A fost inaugurat, la
Spitalul Clinic Fundeni, pri-
mul centru de transplant
medular din România,
după 32 de ani de la reali-
zarea primului transplant
de măduvă din lume.
2000: Papa Ioan Paul al II-
lea întreprinde o vizită în
Ţara Sfântă cu un mesaj de
căinţă din partea Bisericii
Catolice pentru evrei şi de
recunoaştere a dreptului la
un stat pentru palestinieni.
2003: La primele ore ale di-
mineţii, SUA şi alte trei ţări
încep operaţiunile militare
în Irak.
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Sudoku

– Doi nuntași stau la masă în timpul petrecerii. La un
moment dat, unul spune:
– Asta este cea mai urâtă mireasă pe care am văzut-o
vreodată la o nuntă!
Celălalt răspunde sec: 
– Este fata mea!
– Vai, mă scuzați, nu am știut că sunteți tatăl ei...  
Îmi pare nespus de rău!
– Nu sunt tatăl, sunt mama!

Șeful  statului  îl cheamă de urgență la Palatul Prezi -
dențial pe ministrul de Finanțe. 
– Să-mi scoți de unde știi tu 2 miliarde de euro, pentru
modernizarea închisorilor și asigurarea celor mai bune
condiții de trai pușcăriașilor. 
– De unde, șefule? Dacă am avea banii ăștia, i-am da
probabil celor din învățământ. 
– Bă, tu ai impresia că după ce îmi termin mandatul,
eu mă duc la școală?

Bancuri

1
7 3 5 8

4 8 2
9 5 7 2 3
7 9

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

4

Uzina italiană a ideilor (o ini-
ţiativă parti -

culară a
profeso-
rului  de
l imb ă  ş i
cultură ita-
liană Marco
Pesticcio),
în colaborare
cu CineClub
Braşov, orga-
nizează astăzi,
20 martie 2014,
de la ora 18.00,
la Galeria de

Artă M8 (str. Mu re şe ni lor nr. 8)
o seară de film italian. 

Dacă în ediţiile anterioare au
fost proiectate pelicule ca „La
Grande Bellezza” – câştigătorul
de anul acesta al premiului Os-
car pentru Cel mai bun film
străin sau „Viva la Libertà” de
Roberto Andò, de data aceasta
participanţii sunt invitaţi să vo-
teze pentru vizionare filmul
preferat dintre cele patru pro-
puse: „Pranzo di ferragosto”,
„I Cento Passi”, „Benvenuto
Presidente” şi „Sbatti il mostro
in prima pagina”. 

Proiecţia va fi precedată de o
dezbatere pe marginea filmului
ales. Intrarea la acest eveniment
este gratuită.

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. Spitalul Judeţean Braşov 
8. Maternitatea Braşov 
9. Spitalul CFR 

10. Magazinele
– Elit – Rost Com
– Rapid
– Prodlacta
– Vel Pitar
– Carmolimp

11. Chioşcurile
– Rodipet
– Z-KIOSK

Unde găsiţi ziarul nostru

Seara de film italian organizată de CineClub Braşov
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Moscheea Nasir al-Mulk din Iran a devenit
faimoasă în întreaga lume, datorită efec-
telor impresionante de culoare pe care le
creează lumina soarelui prin sticla colorată. 

Din exterior, moscheea din Shiraz arată la fel ca
orice altă moschee. Supriza vine însă în interior,
unde poţi vedea culori de toate felurile. Asta pentru
că în primele ore ale dimineţii lumina intră prin
sticla colorată, scrie Huffington Post

Un om fără adăpost a câştigat cel mai mare
premiu din istoria loteriei maghiare

Un bărbat fără adăpost din
Ungaria a câştigat cel mai
mare premiu din istoria lote-
riei din ţara vecină, în valoare
de peste două milioane de
euro, potrivit ziarului Metro
din Marea Britanie.

László Andraschek, 55 de
ani, a câştigat premiul în sep-
tembrie 2013, însă a devenit
cunoscut în presă abia acum,
după ce a făcut o donaţie unui
centru pentru persoanele fără
adăpost.

Bărbatul a câştigat cel mai
mare premiu din istoria lote-
riei maghiare, în valoare de
peste două milioane de euro,
după ce a cumpărat un bilet
dintr-o gară în timp ce mergea
la Budapesta pentru a parti-
cipa la un seminar dedicat foş-
tilor dependenţi de alcool,
scrie Metro.co.uk. 

„Am ales doar şase nume-
re, iar vânzătoarea mi-a spus
că trebuia să aleg un al şap-
telea. I-am spus să pună nu-

mărul 24, pentru că oricum
nu conta”, spune László
Andra schek, care în ultimii
ani a locuit pe străzi, alături
de soţia sa. 

Primul lucru pe care l-a fă-
cut Andraschek după ce a
aflat că a câştigat la loto a fost
să-şi plătească unele datorii
pentru familie şi să le cum-
pere câte o maşină celor trei
copii ai săi. Andraschek şi so-
ţia sa susţin că îşi vor cheltui
banii într-un mod inteligent. 

Un câine tibetan, vândut cu 1.400.000 de euro
Un impunător mastiff tibe-

tan a fost vândut în China cu
aproape 1,4 milioane de euro,
devenind astfel unul dintre cei
mai scumpi câini din lume, a
anunţat miercuri presa chine-
ză, citată de AFP.

Cumpărătorul, un bogat în-
treprinzător din domeniul
imo biliar, a plătit 12 milioane
de yuani (1,39 de milioane
de euro) pentru acest animal
în vârstă de un an şi care cân-
tăreşte 90 de kilograme. Tran-

zacţia a avut loc în cadrul unei
expoziţii canine ce a fost or-
ganizată în provincia orientală
Zhejiang, potrivit unui coti-
dian din Qianjiang.

Adeseori comparaţi cu leii,
datorită coamei lor impună-
toare în nuanţe de negru şi
roşu, câinii din rasa mastiff ti-
betan (denumiţi şi „dogi tibe-
tani”) au devenit ultima modă
în rândul chinezilor bogaţi,
reprezentând „animalul-sim-
bol” pentru statutul social al
acestora.

Preţurile de vânzare ale
acestor patrupede puternice,
masive şi câteodată feroce, au
crescut spectaculos în ultimii
ani, depăşind uneori pragul
de 1 milion de euro.

Concertul lui Marc Anthony
a fost amânat
Concertul pe care cântăre-
ţul Marc Anthony urma să îl
susţină pe 19 mai la Sala
Palatului din Capitală, a fost
amânat pentru data de 31
martie 2015, biletele puse
în vânzare păstrându-şi va-
labilitatea pentru show-ul
care va avea loc anul viitor.
În urma incidentelor violente
care au zdruncinat Ucraina,
numeroşi artişti internaţio-
nali au decis să-şi anuleze
concertele programate să

fie susţinute atât în zona de
conflict, cât şi în ţările din
vecinătate. După ce trupa
Depeche Mode şi-a sus-
pendat concertele, şi Marc
Anthony şi-a reconfigurat
traseul turneului european.
Astfel, Marc Anthony şi-a
amânat turneul european,
iar concertele care urmau
să aibă loc la Moscova,
Kiev, Istanbul şi Bucureşti
au fost reprogramate pentru
luna martie a anului 2015.

Irina Fodor se pregăteşte in-
tens pentru rolul de prezen-
tatoare al emisiunii „Poveştiri
de noapte”. Vedeta exersea-
ză intens vorbitul în şoaptă
şi pe cel ca ursul.
„Am început lecţiile de dicţie,
mă duc de 3-4 ori pe săp-
tămână şi îmi petrec aproa-
pe jumătate de zi făcând
exerciţii care pe cât sunt de
amuzante, pe atât sunt de
complicate. Ca de exemplu:
Un cocostârc s-a dus la des-

cocostârcărie, unde se des-
cocostârcăreau şi alţi cocos-
târci nedescocostârcăriţi, ca
să se descocostârcărească
de cocostârcăria lui. Exer-
sez vorbitul în şoapta şi pe
cel ca ursul, ca să învăţ să
îmi controlez tonalitatea vo-
cii, chiar şi când mă entu-
ziasmez şi sunt gata să o
iau pe arătură ca un clopo-
ţel”, povesteşte Irina Fodor
pe pagina ei oficială de
 Facebook.

Irina Fodor exersează
vorbitul în şoaptă

Moscheea a fost construită astfel
încât soarele să intre dimineaţa în
clădire, la amiază fiind prea târziu
pentru a mai prinde lumina. Efectul

luminii din orele dimineţii este aşa
de puternic, încât şi cei mai puţini
credincioşi îşi împreunează mâinile
ca şi cum s-ar ruga.

Fascinanta
moschee roz 


