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 infrastructura RAT din mu-
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METEO

Braşovul are 70% şanse să devină gazda Jocurilor Olimpice de Tineret
în 2020, spune reprezentantul Comitetului Olimpic Român, Cristian Butariu

Municipiul Săcele va avea în
perioada următoare un centru
multicultural şi educaţional,
proiect care este inclus în Pla-
nul Integrat de Dezvoltare
Urbană pentru Polul de Creş-
tere Braşov (PIDU). Repre-
zentanţii Primăriei Săcele au
demarat procedurile de achi-

ziţie pentru centrul multicul-
tural şi educaţional şi totodată
a contractului de execuţie a
lucrărilor. Precizăm că docu-
mentaţia necesară realizării
investiţiei a fost depusă la
Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Centru (ADR).

Luna aceasta, primarul co-
munei Dumbrăviţa va semna
contractul de finanţare, prin
Programul Naţional de Dez-
voltare Rurală, pentru pro-
iectul depus de către edili cu
scopul de a dota Căminul
Cultural al localităţii precum
şi Ansamblul Folcloric local.

„E necesară dotarea Cămi-
nului Cultural Dumbrăviţa cu
echipamente de sonorizare
şi iluminat performante, care
să permită desfăşurarea în
condiţii optime a activităţilor
culturale în cadrul acestuia”,
a declarat primarul Popa
 Zachiu (foto). 

Investiţii la DumbrăviţaCentru multicultural la Săcele

Înnorat
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Olimpiadă de Tineret
în judeţul Braşov 
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FC Braşov scapă
de retrogradare?

Principalul stegarilor, Cor-
nel Ţălnar, este încrezător
în şansele de salvare de la
retrogradare. 

Sărbătorim
„Ora Pământului”

Sâmbătă seară, iluminatul
public va fi oprit timp de o
oră în oraşul Braşov, cu
ocazia Earth Hour. 
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Şansele ca Braşovul să iasă învingător
din lupta cu Lausanne sunt foarte
mari. Mai mult decât atât, guvernul
este dispus să garanteze pentru acest
eveniment sportiv. Firmele de con-

sultanţă se bat pentru a câştiga încre-
derea autorităţilor locale în speranţa
că vor participa la organizarea olim-
piadei, în cazul în care Braşovul ar
ieşi câştigător. „Noi putem să vă aju-

tăm la nivel de strategie pentru a pune
cap la cap toată documentaţia pe care
oraşul trebuie să o realizeze. Toate
aceste lucruri trebuie apoi să fie pre-
zentate în faţa celor de la Comitetul

Internaţional Olimpic” a declarat
Markus Leonhard, director general
firmă de consultanţă şi management
evenimente.

C



EVENIMENT2 Miercuri

Opt firme de transport călători folosesc
ilegal infrastructura Regiei de Transport
în Comun din municipiul Brașov. Plân-
gerea va fi făcută de administraţia bra-
şoveană cu destinaţia Autoritatea Rutieră
Română, Direcţia de Finanţe şi Poliţie,
instituţii ce ar trebui să verifice activitatea
companiilor respective. Mai mult decât
atât, Consiliul local urmează să decidă
măsuri de reglementare a transportului
de persoane în cazul altor firme ce tran-
zitează într-un fel sau altul oraşul, oprind
în staţiile RAT sau chiar parcând auto-
buzele fără să plătească vreo taxă pentru
ocuparea domeniului public. 

Firme de transport interjude�ean care
tranzitează oraşul sau chiar şi-au înfiinţat
aşa-zise puncte de lucru în Braşov sunt
entităţile economice vizate de Autoritatea
publică locală care cere instituţiilor de
stat să verifice activitatea lor.  

Firmele respective ar trebui să urmeze
o serie de condiţii pentru a putea func-
ţiona pe teritoriul municipiului. Mai mult
decât atât, ar trebui să plătească taxe şi
impozite pentru că opresc în staţiile de
călători administrate de RAT, dar şi pen-
tru perioada când parchează maşinile
companiilor pe domeniul public. 

„De exemplu, pe Bulevardul Muncii, o

să vedeți autobuze parcate. Acele auto-
buze aparțin unei firme care face trans-
port de persoane, iar la acea adresă
locuiește șoferul. Șoferul vine acasă cu
autobuzul, iar firma respectivă nu garea-
ză, nu respectă  criteriile prevăzute de
lege. De asemenea, sunt autobuze parcate
pe strada Hărmanului. Acele mașini fac
transport de persoane pe ruta București-
Brașov” a declarat primarul  George
Scripcaru. 

Consiliul local va hotărî la următoarea
şedinţă măsurile de reglementare a si-
tuaţiei şi va stabili chiar amenzi pentru
aceste companii. A.L.

Brașoveni dați dispăruți 
După cazul feti�ei de cinci ani dată dis-

părută în urmă cu o săptămână, în satul
Mărgineni,  acum poli�iștii brașoveni caută
alte două persoane. Este vorba de  un tânăr
de 19 ani din municipiul Săcele și de un
brașovean de 46 ani.

Astfel, în data de 18 martie, Poli�ia Mu-
nicipiului Brașov a fost sesizată de o per-
soană de sex masculin din Săcele cu privire
dispari�ia fiului său, Gândac Bogdan Con-
stantin, 19 ani. În urma verificărilor și
investiga�iilor efectuate de poli�iști a rezultat
faptul că, în data de 15 martie, tânărul a
dispărut din fa�a unui complex comercial
din municipiul Brașov. Tânărul dispărut are
175 cm înăl�ime, 60 kg, ochi căprui, păr
scurt negru, iar în momentul dispari�iei era

îmbrăcat cu un tre-
ning albastru, gea-
că de piele neagră
și era încăl�at cu
pantofi sport de
culoare albă.

În cel de-al doi-
lea caz, luni seară,
Poli�ia Municipiu-
lui Brașov a fost
sesizată de o fe-
meie cu privire la dispari�ia so�ului ei,
Adrian Nicolae Bogdan, 46 ani. Bărbatul
dispărut are 170 cm înăl�ime, 60 kg, ochi
verzi, păr scurt grizonat, barbă tunsă
scurt, iar în momentul dispari�iei era îm-
brăcat cu o cămașă și sacou de culoare

maro, precum și pantaloni de culoare în-
chisă. Persoanele care pot oferi informaţii
referitoare la aceste cazuri sunt rugate să
contacteze cea mai apropiată unitate de
poliţie, sau să apeleze Serviciul Unic de
Urgenţă 112.

Sunt 70%
şanse pen-
tru ca Braşo-
vul să
devină gaz-
da Jocurilor
Olimpice de
Tineret în
2020. Decla-
raţia aparţine
reprezentan-
tului Comite-
tului Olimpic
Român, Cri-
stian Butariu,
aflat în vizită de
lucru la Braşov.

Oficialul a asistat la o prezen-
tare făcută de o firmă de consul-
tanţă din Austria care a lucrat în
2012 pentru evenimentul sportiv
de la Innsbruk. Unele sfaturi ar
putea fi folosite în documentaţia
pe care administraţia braşoveană
o s-o depună în această vară pen-
tru câştigarea drepturilor de or-
ganizare a Olimpiadei Sportive
de Iarnă. Până atunci, însă, do-
sarul de candidatură va fi elaborat
de o echipa profesionistă, care va
fi înfiinţată printr-o decizie de
primar. 

Şansele ca Braşovul să iasă în-
vingător în lupta cu Lausanne
sunt foarte mari. Mai mult decât
atât, guvernul este dispus să ga-
ranteze pentru acest eveniment
sportiv. Firmele de consultanţă
se bat pentru a câştiga încrederea

autorităţilor locale în speranţa că
vor participa la organizarea olim-
piadei, în cazul în care Braşovul
ar ieşi câştigător. 

„Noi putem să vă ajutăm la
nivel de strategie pentru a pune
cap la cap toată documentaţia
pe care oraşul trebuie să o rea-
lizeze. Toate aceste lucruri trebuie
apoi să fie prezentate în faţa celor
de la Comitetul Internaţional
Olimpic” a declarat  Markus Le-
onhard, director general firmă
de consultanţă şi management

evenimente.
„Braşovul are avantajul tehnic,

avantajul bazei create pentru Fes-
tivalul Olimpic al Tineretului Eu-
ropean din 2013, care îi dă un
avans din punct de vedere logistic,
al infrastructurii sportive etc. La
acestea adaug experiența echipei
care a organizat aici FOTE
2013. În ce privește Lausanne,
nu comentez” a adăugat Cristian
Butariu, director de cabinet la
Comitetul Olimpic Român.  

Autoritatea Olimpică din Ro-

mânia va lucra îm-
preună cu echipa
braşoveană pentru
elaborarea dosa-
rului de candida-
tură. Sunt
aşteptate infor-
maţiile oficiale
privind probele

sportive ce vor fi admise la Jo-
curile Olimpice de Tineret din
2020, în funcţie de care Braşovul
trebuie să se plieze. Astfel, în ca-
zul în care vor fi incluse în eve-
nimentul sportiv de iarnă
partinajul viteză şi bob, atunci
administraţia trebuie să se pre-
gătească să construiască un pa-
tinoar, dar şi o pistă de bob,
elemente ce nu îi sperie pe cei
implicaţi în dezvoltarea proiec-
tului pentru Braşov. 

Anca Lăutaru 

Funcționari publici instruiți în Norvegia. Funcționari publici
din 15 instituții publice din țară, printre care și de la
Instituția Prefectului, Consiliul Județean și Primăria
Brașov, vor participa la o vizită de studiu în Norvegia din
cadrul proiectului „Îmbunătățirea dialogului social pentru
funcționarii publici”. Obiectivele acestei perfecționări sunt
înțelegerea mecanismului dialogului social pentru
funcționarii publici din Norvegia, facilitarea schimbului
de bune practici și cunoștințe, schimbul de informații în
vederea elaborării studiului comparativ privind mecanis-
mul dialogului social pentru funcționarii publici în Norvegia
și România. Proiectul „Îmbunătățirea dialogului social
pentru funcționarii publici” este implementat de către
Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în parteneriat
cu Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia
(KS) și Asociația Municipiilor din România, este finanțat
printr-un grant acordat de către Guvernul Norvegiei prin
intermediul Granturilor Norvegiene 2009-2014, în cadrul
Programului Muncă Decentă și Dialog Tripartit. Obiectivul
proiectului este îmbunătățirea structurilor și practicilor
specifice dialogului social pentru funcționarii publici, res-
pectiv întărirea rolului comisiilor paritare din cadrul
autorităților și instituțiilor publice. Grupul țintă este repre-
zentat de funcționari publici, activitățile proiectului fiind
implementate în parteneriat cu 15 instituții și autorități
publice pilot din București, Brașov, Galați, Iași, Timișoara.

Ionela Damian

Exerciţiu de alarmare publică şi evacuare în Râșnov. În Râşnov
se va desfăşura astăzi, 26 martie, la ora 10.30, un exerciţiu
pentru situaţii de urgenţă in care se va urmări activitatea
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, Centrul Ope-
rativ cu Activitate Temporară şi Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al localităţii RÂŞNOV pentru alarmare
publică/evacuare în cazul producerii unei inundaţii.
Chinezii vor aduce TGV-ul și la Brașov. România ar putea avea
peste şase ani trenuri de mare viteză. Chinezii vor să in-
vestească în România într-o linie de mare viteză spre
Constanţa, precum şi în modernizarea altor reţele fero-
viare. Din primele estimări, o astfel de linie, care va lega
Constanţa de intrarea în Ungaria, ar costa aproape 11
miliarde de euro și va trece și prin Brașov!
„Vacanţă la ţară” în 30 de pensiuni din judeţul Braşov! Campania
turistică are loc în  perioada martie –  iunie 2014, excep-
tând vacanţa de Paşti şi cea de 1 Mai. Programul, aflat
la cea de-a 23-a ediţie,  este iniţiat şi organizat de Aso-
ciaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural şi
este destinat tuturor celor care vor să petrească un sejur
de 6 zile la preţuri preferenţiale.  Cele mai multe pensiuni
din judeţul nostru sunt din zona Bran – Moeciu.  Pe lângă
Braşov, în program sunt incluse judeţe ca Alba, Mara-
mureş, Suceava sau Neamţ. 
TVR va intra într-o restructurare de proporții. Criza financiară
din TVR a fost discutată de preşedintele director general
interimar al Televiziunii, Stelian Tănase, cu Victor Ponta.
Concluzia a fost că fără o "restructurare de proporţii", fără
a exclude și insolvenţa, instituția nu are nicio șansă să-
și revină financiar. De asemenea, Parlamentul va lua în
discuție, din toamnă, comasarea postului public de tele-
viziune cu societatea de radio. Tănase vrea numirea mem-
brilor Consiliului de Administrație de către Patriarhie,
Academia Română și forurile profesionale. Ca măsură
de redresare "este pe agendă" şi majorarea taxei TV, cel
mai probabil de la anul. Deocamdată, atât UDMR, cât şi
PSD se opun acestei măsuri în contextul anului electoral. 
Începutul unei noi ordini mondiale? Luni, liderii celor mai pu-
ternice țări din G8 au decis exluderea Rusiei pe fondul
crizei din Crimeea. G8 a murit. Se va reveni la G7, fără
Rusia. Acesta este cel mai tangibil rezultat al summitului
de luni de la Haga, o reuniune pe marginea securităţii
nucleare programată cu mult timp în urmă. Evenimentele
din ultima perioadă din Ucraina au schimbat foarte mult
percepția față de Rusia, lucru care nu pare să se modifice
prea curând. Președintele Barack Obama a spus că SUA
și Europa s-au alăturat pentru a impune sancțiuni care
vor avea consecințe grave asupra economiei din Rusia.
Jurnaliștii de la BBC Mundo se întreabă dacă toate aceste
lucruri merg spre un Război Rece sau reprezintă doar o
simplă realiniere politică? Răspunsul este destul de dificil
și depinde în mare parte de deciziile care se vor lua în
zilele care urmează: de exemplu, o invadare a Ucrainei
ar putea duce la un război pe scară largă.

Stațiile RAT  Brașov, folosite abuziv de firme de transport 

Brașov- gazda Jocurilor Olimpice



Ziua Poliţiei Române a fost
marcată cu fast la  Casa Ar-
matei, unde Inspectoratul Ju-
deţean a avut printre invitaţi
reprezentanţi ai autoritărilor
publice locale, dar şi poliţişti

de peste hotare.    Este vorba
de şefi de poliţie din patru
ţări, adică Ungaria, Cehia,
Slovacia şi Marea Britanie. 

„Sunt de-a dreptul onorat
şi încântat să fiu oaspetele Po-

liţiei din Braşov şi să văd do-
tările poliţiei braşovene. Am
fost impresionat că sunt simi-
lare şi în unele cazuri identice
cu dotările de la Scotland
Yard, deci a fost o vizită foarte
interesantă şi sunt încântat că
mă aflu la sărbătoarea naţio-
nală a Poliţiei” a declarat
Adrian Usher,  şeful Poliţiei
din Londra. „Invitații noștri
de peste hotare au fost foarte
impresionaţi de standardele
la care lucrăm noi, au vizitat
anumite sectoare, mă refer la
ştiinţele forensic, acolo şi-au
dat seama că suntem foarte
bine reprezentaţi, pricepuţi şi
că poliţistul român are un
nume internaţional bine con-
turat” a precizat chestor Ioan
Aron, şeful IPJ Brașov. 

Șantierul de la Centrul de Agrement 
din Poiană a intrat oficial în conservare 
Decizia a fost luată de ad-

ministraţia locală după ce fir-
ma care se ocupa de
construcţia Centrului de Agre-
ment din Poiana Brașov s-a
retras din proiect. Primăria
anunţă că va cere organizarea
unei noi licitaţii pentru conti-
nuarea lucrărilor, după ce va
prelua şantierul printr-un pro-
ces verbal.  După amenajarea
şantierului, firma care a câşti-
gat licitaţia pentru construirea

Centrului de Agrement din Po-
iana Braşov a realizat lucrări
de rezistenţă a infrastructurii,
suprastructura în proporţie de
38%, instalaţiile electrice ex-
terioare, branşamentul de apă,
canalizarea menajeră şi pluvia-
lă. Toate aceste lucrări au intrat
în zona administraţiei pe baza
unui proces verbal. Primarul
Braşovului, George Scripcaru,
precizează că rezilierea con-
tractului s-a stabilit şi cu cei de

la Agenţia pentru Dezvoltare
Regională 7 Centru. La acest
moment, autoritatea publică
elaborează o actualizare a do-
cumentaţiei pentru organizarea
unei noi licitaţii pentru atri-
buirea contractului de lucrări,
documentaţie ce va fi postată
pe SEAP. Dacă procedura nu
va fi blocată de contestaţii,
spun oficialii braşoveni, noul
contract ar trebui să fie semnat
la începutul lunii iulie. A.L.

Societatea Comprest –
unul dintre operatorii
care prestează servicii
de salubritate în muni-
cipiul Brașov, vrea să
schimbe total modul de
colectare a deșeurilor
menajere.

„În vederea alinierii servi-
ciilor noastre la standardele
sociale și de mediu prin fo-
losirea  de metode și tehno-
logii de colectare, transport
și depozitare a deșeurilor
care să nu afecteze sănătatea
populației și a mediului, pen-
tru a stopa accesul animale-
lor fără stăpân (câini sau
pisici), dar și a insectelor
(muște, viespi, gândaci etc)
la deșeurile menajere, pre-
cum și pentru schimbarea
imaginii ambientale a muni-
cipiului Brasov (oraș turis-
tic), vă pot preciza că

începând cu data de 01.04.
2014, colectarea de șe urilor
menajere de la populație și
agenți economici se va face
strict în recipiente standardi-
zate prevăzute cu sisteme de
închidere și de golire, adap-
tate utilajelor specializate pro-
prii, impuse de legislația în
vigoare”, a declarat pentru
Emil Bărbat, directorul ge-
neral al Comprest SA.

Astfel, începând de la  1
aprilie, precolectarea se va
face exclusiv în aceste reci-
piente. Bărbat a men�ionat că
depunerea deșeurilor în saci,
cutii etc. se va considera „de-
pozitare ilegală de deșeuri și,
implicit, murdărire a dome-
niului public și va fi
sanc�ionată cu amendă con-
form prevederilor legale“.

Directorul general al Com-
prest SA a mai men�ionat că,
în perioada următoare,

salaria�ii companiei vor mer-
ge la sediile firmelor și
asocia�iilor de proprietari cu
care există contracte de ridi-
care a gunoiului menajer,
pentru încheierea unor acte
adi�ionale la contractele de
prestări servicii aflate în de-
rulare, ulterior urmând să fie
distribui�i recipien�ii pentru
gunoi, în func�ie de cantitatea
de deșeuri produse.

„Aceste recipiente vor fi
puse la dispoziție conform Re-
gulamentului de Organizare
și Funcționare a Serviciului
Public de Salubrizare în mu-
nicipiul Brașov. Pentru orice
nelămuriri legate de aceste
modificări, puteți apela tele-
fonic angajații societății sau
vă puteți adresa, pe e-mail,
la adresa comprest@com-
prest. ro”, a mai precizat Emil
Bărbat.

Sebastian Dan
Colectarea deșeuurilor manajere în municipiul Brașov se va face în recipiente standardizate

Sistem„revoluționar“ de
strângere a gunoiului  menajer

Invitați de peste hotare la Ziua Poliției 
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Proiectul de amenajare a
spaţiului de recreere destinat
locuitorilor comunei Hărman
dar şi turiştilor care vizitează
localitatea, va avea o valoare
de aprox 140.000 euro, ne-
rambursabili în proporţie de
100%. Proiectul se încadrează
în Planul de Dezvoltare Lo-
cală al GAL Ţinutul Bârsei şi
este finanţat prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rura-
lă. Zona ce va fi amenajată în-
cepând de anul acesta se află
în centrul comunei, lângă Ce-
tate, iar lucrările se vor finaliza
până în luna decembrie 2014.

„Pentru amenajarea spa-
ţiului de recreere se va îm-
părţi terenul în două zone
funcţionale majore: zona de
joacă pentru copii şi o zonă

pentru sport, legate între ele
de zonele de promenadă, rea-
lizându-se următoarele com-
ponente: jocuri pentru copii
în apropierea străzii Ştefan
cel Mare, unde funcţionează
cele două grădiniţe, alei rea-
lizate din asfalt, pe ampla-
samentul aleilor trasate de
«Drumul Măgarilor», (rezul-
tate în urma necesităţilor de
tranzitare de către oameni a
terenului existent), bănci şi
coşuri de gunoi amplasate pe
alei, teren de sport multifunc-
ţional înconjurat cu gard din
plasă de sârmă bordurată,
înconjurat cu o perdea verde
de tuia spre blocul de locuin-
ţe existent”, a declarat pri-
marul comunei Hărman,
Mihai Dişor. 

De asemenea, pe suprafaţa
acestui parc se vor monta
mese pentru ping-pong şi şah,
stâlpi de iluminat, amplasaţi
pe lângă aleile asfaltate şi pe
lânga limitele de proprietate,
spre stradă. 

„Se vor curăţa rigolele exis-
tente şi se vor amenaja cele de
pe strada Ştefan cel Mare, ur-
mând a fi o rigolă carosabilă,
închisă cu capac armat, iar cea
dinspre nr. top 756 va fi deschisă
şi se va uni cu rigola existentă
pe strada Subsalcâmi”, a mai
declarat primarul comunei.

În această zonă este prevă-
zută şi o reţea de apă care să
faciliteze irigarea cu uşurinţă
a zonelor verzi create, urmând
a se monta de-a lungul aleilor
şi două cişmele de apă. 

Edilii din 14 oraşe şi co-
mune din judeţul Braşov
au semnat, zilele trecute,
contractul prin care se
va finanţa realizarea
unui sistem informatic
integrat, destinat gestiu-
nii Registrului Agricol în
format electronic.

Consiliul Judeţean Braşov,
în calitate de Lider de Proiect,
a depus în parteneriat cu un
număr de 15 unităţi adminis-
trativ teritoriale proiectul
Achiziţionarea unui sistem in-
formatic integrat, destinat ge-
stiunii Registrului Agricol în
format electronic, la nivelul
judeţului Braşov. Ulterior, co-
muna Apaţa a fost retrasă din
acest proiect din cauza dato-
riilor pe care le avea la bugetul
de stat.

Proiectul are asigurată fi-
nanţarea prin Programul
Operaţional Sectorial „Creş-
terea Competitivităţii Econo-

mice” 2007-2013, Axa prio-
ritară III „Tehnologia Infor-
maţiei şi Comunicaţiilor
pentru sectoarele privat şi pu-
blic”, Domeniul Major de In-
tervenţie 2 „Dezvoltarea şi
creşterea eficienţei serviciilor
publice electronice”, Opera-
ţiunea 1 „Susţinerea im -
plementării de soluţii de

e-guvernare şi asigurarea con-
exiunii la broadband, acolo
unde este necesar”.

Parteneriatul dintre Con-
siliul Judeţean Braşov, în ca-
litate de lider de proiect şi un
număr de 15 U.A.T.-uri în
vederea realizării proiectului
antemenţionat a fost aprobat
de Consiliul Judeţean Braşov,

în şedinţa ordinară la data de
23.05.2013 (Hotarârile nr.
231 şi 232 din data de
23.05.2013). Partenerii Con-
siliului Judeţean Braşov sunt
următoarele localităţi: Au-
gustin, Bod, Caţa, Feldioara,
Fundata, Ghimbav, Jibert,
Măieruş, Predeal, Rupea, Să-
cele, Sânpetru, Teliu şi Zăr-
neşti.

„Aplicaţia depusă de Con-
siliul Judeţean Braşov la Mi-
nisterul pentru Societatea
Informaţională a fost selec-
tată şi aprobată, proiectul fi-
ind co-finanţat cu sprijinul
Fondului European de Dez-
voltare Regională. Valoarea
totală a proiectului este de
6.530.332,60 lei”, ne-a de-
clarat managerul de proiect,
Stelea Nicoleta. 

Cofinanţarea proprie din
bugetul Consiliului Judeţean
Braşov este în valoare de
130.600,45 lei.

Sebastian Dan

„Undă verde” pentru
registrul agricol electronic

Flash
Predeal: Continuă lucrările de înlocuire a reţelelor
de apă–canal. Încă de la finele anului 2013, Primăria
oraşului Predeal împreună cu operatorul de apă – ca-
nal SA RAJA SA, au demarat lucrările de reabilitare
a reţelelor de alimentare cu apă potabilă, care aveau
durată de funcţionare expirată. Asigurarea finanţării
a fost posibilă în cadrul Programului Operaţional Sec-
torial de Mediu – Etapa I. 
Străzile care au fost cuprinse în acest proiect sunt:
Mihai Viteazu, Ceahlău, Vulturului, Şoimului, Panduri,
Plevnei, Titu Maiorescu, Călugăreni, Griviţei, Rovine
şi Belvedere.
Canalizare nouă pentru strada Principală din
 Tărlungeni. Strada Principală a comunei Tărlungeni
urmează să fie reabilitată în următoarea perioadă.
Reprezentanţii Primăriei Tărlungeni au programate
continuarea lucrărilor de introducere a canalizării ime-
diat ce vor fi deblocate fondurile de la Ministerul Me-
diului şi Schimbărilor Climatice. 
Ulterior finalizării acestor lucrări, artera de circulaţie,
cu o lungime de aproximativ 1,2 km, va fi asfaltată.
Precizăm că localitatea Tărlungeni, alături de alte
şase localităţi, au câştigat finanţare pentru proiecte
de apă şi canalizare, prin Fondul de Mediu, din partea
Ministerului Mediului. 
Valoarea totală a proiectului privind reabilitarea sis-
temului de canalizare şi introducerea unor reţele noi,
depus de Primăria Tărlungeni, este de 9 milioane de
lei şi face parte din Planul Integrat de Dezvoltare a
Zonei Metropolitane Braşov. Până în prezent au fost
realizate lucrări în procent de 30%, iar ulterior acestea
au fost stopate, din cauza lipsei banilor. Primăria Tăr-
lungeni va avea o contribuţie de 30%, iar restul de
70% este suportat de la Ministerul Mediului şi Schim-
bărilor Climatice.

Hărman: un nou spaţiu public de recreere 

Staţia de epurare din Şercaia, finalizată!
Staţia de epurare din co-

muna Şercaia a fost dată în
primire, în sfârşit, autorităţilor
locale de către firma con-
structoare care a câştigat li-
citaţia. 

După aproape trei ani de la
debutul lucrărilor, zilele tre-
cute edilii din Şercaia au făcut
recepţia la cea mai importantă
investiţie din comună şi au în-
ţeles principiul de funcţionare
după care se va epura apa. 

Banii necesari pentru
această investiţie provin dintr-

un proiect european pe care
l-a câştigat primăria din Şer-
caia în anul 2010. La recepţia
care a avut loc azi la staţia de
epurare au participat autori-
tăţile din comună şi construc-
torii braşoveni care au
proiectat şi construit staţia. 

Echipamentele folosite la
acest proiect sunt de ultimă
generaţie, din ce au spus con-
structorii, şi au fost aduse din
Cehia. Principiul după care
funcţionează staţia de epurare
este la standarde europene,

nu se folosesc substanţe chi-
mice şi nu este afectat mediul
înconjurător.

Cel mai aşteptat moment
de către toată lumea a fost
pornirea oficială a instalaţii-
lor, pentru a se vedea buna
funcţionare a echipamentelor
de la staţia de epurare. Ast-
fel, locuitorii din Şercaia vor
avea propriul sistem de epu-
rare a apei reziduale mena-
jere. Staţia de epurare va
deservi o populaţie de 2000
de locuitori.

DIN JUDEŢ



Luna aceasta, primarul co-
munei Dumbrăviţa va semna
contractul de finanţare, prin
Programul Naţional de Dez-
voltare Rurală, pentru proiec-
tul depus de către edili cu sco-
pul de a dota Căminul Cultu-
ral al localităţii precum şi An-
samblul Folcloric local, „Pla-
iurile Dumbrăviţei”. 

„În contrast cu investiţiile
realizate în imobilul Cămi -
nului Cultural Dumbrăviţa,
dotarea cu mijloace  tehnice
specifice activităţilor culturale
este una foarte modestă, con-
stând într-un mixer audio ne-
performant şi două boxe vechi,
care nu asigură sonorizarea
adecvată dimensiunilor sălii,
fără sistem de iluminare şi nu
este nici pe departe pe măsura
activităţilor culturale care se
derulează aici. De aceea, este
necesară dotarea Căminului
Cultural Dumbrăviţa cu echi-
pamente de sonorizare şi ilu-
minat performante, care să
permită desfăşurarea în con-
diţii optime a activităţilor cul-
turale în cadrul acestuia”, a
declarat primarul comunei
Dumbrăviţa, Popa Zachiu
(foto).

Principalul vector al dezvol-
tării activităţii culturale în
 comună este Ansamblul Fol-
cloric „Plaiurile Dumbrăviţei”,

înfiinţat în anul 2005 ca
un ansamblu de dan -
suri, datini şi tradiţii
 populare. Acesta a re-
prezentat comuna la
numeroase evenimente
culturale din ţară şi stră-
inătate, câştigând nu-
meroase premii.

Prin proiectul câşti-
gat, sonorizarea sălii de
spectacole se va realiza
printr-un echipament
de înaltă performanţă, cu mul-
tiple posibilităţi de reglare, fă-
când astfel facilă sonorizarea
oricărui tip de spectacol. Echi-
pamentul de sonorizare a fost
conceput astfel încât să facă
posibilă o distribuţie a sune-
tului egală pe ariile de
audienţă cu o diferenţă nu mai
mare de 3 dB între arii.

Tot cu bani europeni, co-
muna Dumbrăviţa va achizi-
ţiona instrumente muzicale
tradiţionale (saxofon sopran,
saxofon alto, vioară profesio-
nală, acordeon tradiţional, set
de tobe) şi diverse tipuri de
microfoane şi sisteme de ilu-
minat. 

„Toate instrumentele muzi-
cale tradiţionale ce vor fi achi-
ziţionate vor fi utilizate de că-
tre cei cinci instrumentişti,
membrii ai Ansamblului Fol-
cloric «Plaiurile Dum bră vi -

ţei», care cântă în mod curent
pe aceste tipuri de instrumen-
te, dar pe instrumente vechi,
achiziţionate prin eforturi per-
sonale”, a mai declarat prima-
rul comunei. 

O altă achiziţie importantă
ce se va face prin proiect este
cea a costumelor populare.
Pentru extinderea po si bi li tă -
ţilor de exprimare a membri-
lor Ansamblului Folcloric
„Plaiurile Dumbrăviţei”, vor
fi achiziţionate şi 3 seturi
de costume populare (pentru
10 perechi de dansatori,
60 cos tume în total) din
 zonele etnografice Someş,
Moldova şi Oaş. 

Valoarea totală a pro iec -
tului este de 137.880 euro,
fi nan ţare suportată integral
din fonduri europene, prin
Programul Naţional de Dez-
voltare Rurală. 

Municipiul Săcele va
avea în perioada urmă-
toare un centru multi-
cultural şi educaţional,
proiect care este inclus
în Planul Integrat de
Dezvoltare Urbană pen-
tru Polul de Creştere
Braşov (PIDU). 

Reprezentanţii Primăriei
Săcele au demarat procedu-
rile de achiziţie pentru cen-
trul multicultural şi educa-
ţional şi totodată a contrac-
tului de execuţie a lucrări-
lor. Precizăm că documen-
taţia necesară realizării in-
vestiţiei a fost depusă la
Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Centru (ADR) în
cadrul Planului Operaţional
Regional Axa prioritară 1–
Poli de Creştere, iar la

 începutul acestui an a fost
semnat contractul de finan-
ţare.

„Una dintre preocupările
majore ale administraţiei să-
celene se axează pe realiza-
rea de investiţii menite să
asigure confortul şi standard
ridicat de viaţa săcelenilor.
Centrul va cuprinde săli de
spectacole, cinematograf, săli
de conferinţe, săli pentru or-
ganizarea de activităţi cultu-
rale, expoziţii, cercuri tema-
tice”, a susţinut primarul lo-
calităţii, Radu Florea Nistor.

Investiţia vizează execu-
tarea lucrărilor de renovare,
de consolidare şi de recom-
partimentare a clădirii Corp
A a fostului Grup Şcolar de
Construcţii montaj şi ame-
najarea terenului aferent
clădirii. Proiectul prevede

ca spaţiul să beneficieze de
toate facilităţile necesare
pentru a asigura accesabili-
tatea persoanelor cu nevoi
speciale.

„Aceste modificări vor fi
efectuate pentru a permite
populaţiei să acceseze infor-
maţii, să participe şi să se
implice în viaţa culturală a
localităţii. Vor fi organizate

activităţi cultural artistice,
activităţi sportive, activităţi
de studiu şi de formare pro-
fesională. Valoarea proiec-
tului se ridică la 10,9 mi-
lioane de lei, iar durata de
execuţie prevăzută este de
14 luni din momentul sem-
nării contractului de finan-
ţare”, a mai spus Radu Flo-
rea Nistor.Primarul Radu Florea Nistor prezintă investiţiile din comună

În perioada următoare,
conducerea Primăriei Să-
cele va încheia contrac-
tele pentru realizarea lu-
crărilor de plombare a ar-
terelor de circulaţie din
municipiu. Imediat ce do-
cumentele vor fi finalizate
se va trece la peticirea

carosabilului afectat. Pen-
tru această activitate, de
la bugetul local vor fi alo-
cate în acest an fonduri
de 450.000 de lei. Banii
sunt necesari pentru
plombarea unui număr de
6.000 metri pătraţi de ca-
rosabil. 

450.000 de lei pentru repararea străzilor

526 martie 2014

Centru multicultural 
şi educaţional la Săcele

Dumbrăviţa: dotări pentru 
Căminul Cultural şi Ansamblul Folcloric
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„Stalin şi  poporul rus,  libertate ne-a
adus”. Aşa strigau activiştii noului regim
totalitar instalat după cel de-al doilea
război mondial.

Frenezia denumirilor comuniste
Ei bine, s-a dovedit că ne-a adus deloc libertate,
ba mai mult, braşovenii au fost umiliţi odată în
plus  - au trăit 10 ani în oraşul... Stalin. Între
anii 1950 şi 1960, pe altarul oraşului se vedea
un nume care stârnea fiori celor „sovietizaţi”
forţat – pe muntele Tâmpa au fost plantaţi puieţi
de brazi care formau numele tătucului de la ră-
sărit. După venirea comuniştilor la putere, în
România, ca de altfel în toate statele ce trecuseră
la socialism, a început nebunia denumirilor de
inspiraţie sovietică. 12.000 de localităţi, străzi,
uzine şi grădiniţe au fost botezate după liderii
comunismului – Marx, Engels, Lenin, Stalin. Ac-
tul de rebotezare a Braşovului datează din sep-
tembrie 1950, când Marea Adunare Naţională
a aprobat legea de înfiinţare a celor 28 de regiuni

şi 177 de raioane, după modelul ad-
ministrativ sovietic. 

Salam de... Stalin ?
Un banc din epocă spunea că aceas-
tă... onoare i-ar fi fost rezervată mu-
nicipiului Sibiu, dar comuniştii s-au
gândit că ar fi fost ciudat să ceri la
alimentara „salam de Stalin”. 

Grandomanie silvică
Pentru a fi pe placul stăpânilor de
la răsărit, autorităţile braşovene
s-au gândit să scrie şi pe Tâmpa numele nou al
oraşului. Silvicultorii au primit ordin să defrişeze
porţiuni din pădure şi să planteze brazi, copacul
veşnic verde, în aşa fel încât să formeze numele
dictatorului. Teroarea dată de această denumire,
care sărea în ochii celor care-şi aruncau ochii
spre Tâmpa, era amplificată şi de o uriaşă statuie
a lui Stalin, aşezată în faţa Poştei centrale. Şi Po-
iana Braşov s-a numit, bineînţeles, Poiana Stalin. 

Destalinizarea şi  
înapoi la... Braşov
Succesorul lui Stalin, Nikita Hruşciov, a încercat
să şteargă cultul personalităţii pe care acesta îl
crease. „Destalinizarea” a început la finalul anului
1960, când Regiunea Stalin s‑a transformat în
Regiunea Braşov, cu reşedinţa în oraşul Braşov. 

Elena Cristian

6 BRAȘOVUL ISTORIC

Braşovenii au trăit 10 ani
în oraşul... Stalin

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Miercuri
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Municipiul Braşov se
alătură, şi în acest an, ce-
lor aproape 7.000 de
oraşe din întreaga lume
care vor participa la
„Earth Hour” (Ora Pă-
mântului) – cel mai mare
eveniment internaţional
care atrage atenţia asu-
pra schimbărilor cli -
matice, prin oprirea
luminilor timp de o oră.

Primarul George Scripcaru
a luat decizia ca în acest an
iluminatul public să fie oprit
într-o zonă mult mai extinsă
decât în anii anteriori. Astfel,
sâmbătă, 29 martie, în inter-
valul orar 20.30 – 21.30, ilu-
minatul public va fi oprit pe
următoarele străzi: Mureşe-
nilor, Republicii, Michael
Weiss, Postăvarului, Politeh-
nicii, Sf. Ioan, Diaconu Co-
resi, Mihail Sadoveanu,
Eroilor, N. Iorga. De aseme-

nea, luminile vor fi stinse în
Piaţa Sfatului şi în Piaţa Enes-
cu, în zona Rectorat, precum
şi zona clădiri Primăriei Bra-
şov, a Poştei şi Parcul Titu-
lescu.

„Sperăm ca prin acest de-
mers să reuşim să atragem
atenţia cu privire la respon-
sabilitatea fiecăruia dintre noi

faţă de ceea ce se întâmplă cu
planeta noastră, iar exemplul
Municipalităţii să fie preluat
în fiecare casă din Braşov”, a
precizat primarul Braşovului,
George Scripcaru

Pentru a sublinia importan-
ţa acestui moment, mai multe
ONG-uri din Braşov vor or-
ganiza, sâmbătă seara, o serie

de activităţi în
centrul istoric.

În cazul în
care nu vă puteţi
alătura acţiunilor
derulate în Piaţa
Sfatului, puteţi
sărbători Ora Pă-
mântului şi de
acasă: stingeţi
toate luminile,
scoateţi din priză
aparatele electro-
casnice, aprindeţi
o lumânare şi
bucuraţi-vă de o
oră „uplugged”,

alături de cei dragi.
În 2014, susţinătorii Earth

Hour sunt provocaţi să facă
mai mult decât să stingă lu-
mina pentru o oră – să-şi ia
şi să se ţină de angajamentul
de a-şi schimba stilul de viaţă,
pentru a reduce impactul ne-
gativ asupra planetei.

Sebastian Dan

„Ora Pământului”,
marcată la Braşov

Elevii claselor a IX-a de la li-
ceele din municipiul Săcele, ală-
turi de echipa de training din
proiectul „Multimedia – Pregătire
pentru Viaţă”, vă invită să parti-
cipaţi la o expoziţie realizată cu
fotografii care „vorbesc” despre
diversitate şi egalitate.

Scopul evenimentului este de a
scoate în evidenţă rolul tinerilor
din comunitate, abilităţile şi ne-
voile acestora şi de a transmite

un mesaj
publicului
larg, faptul
că toţi oa-
menii sunt
la fel, indi-
ferent de
etnie, reli-
gie sau sta-
tut.

Manifes-
tarea se va
desfăşura

în data de 31 martie 2014, între
orele 16.00 şi 18.00, la Centrul
de Zi al Fundaţiei FAST (intrarea
prin str. Petőfi Sándor, lângă
 tipografie).

Pe parcursul lunii martie, timp
de patru săptămâni, elevii au în-
văţat la cursurile multimedia cum
să utilizeze aparatul de fotografiat
şi au lucrat individual acasă. În
plus, au fost organizate două ate-
liere foto: NATURĂ ŞI PEISAJE,

desfăşurat în Poiana Angelescu şi
FOTOGRAFIE  URBANĂ, în
Braşov.

Fotografiile incluse în expoziţie
sunt realizate şi selectate de elevi
cu ajutorul trainerilor şi volunta-
rilor, iar fiecare imagine reprezintă
un aspect important din vieţile ti-
nerilor, tema expoziţiei reprezen-
tând o incursiune în lumea lor.

Expoziţia va fi deschisă publi-
cului în perioada 31 martie –
3 aprilie, între orele 9.00-16.00.

Expoziţia face parte din pro-
iectul „Multimedia-Pregătire pen-
tru Viaţă”, proiect finanţat de
Fundaţia ERSTE şi implementat
de Reţeaua CAN Braşov în par-
teneriat cu Fundaţia FAST, In-
spectoratul Şcolar Judeţean,
Liceul Tehnologic „Victor Jinga”,
Liceul Teoretic „George Moro -
ianu” şi Liceul „Zajzoni Rab
 Istvan”. 

S.D. 

Personalul din sectorul buge-
tar ar putea avea încă o zi liberă,
în data de 2 mai. Mai multe aso-
ciaţii din domeniul turismului
au transmis Guvernului o soli-
citare în acest sens, ţinând cont
de faptul că 1 mai va fi o zi de
joi. Asociaţiile solicită ca ziua
de vineri, 2 mai, să fie conside-
rată zi liberă. 

Anul trecut, zilele de 2 şi
3 mai au fost declarate libere
pentru a lega ziua de 1 mai de
zilele de 5 şi 6 mai, pentru săr-
bătorile pascale.
Vă amintim zilele libere declarate în
acest moment în Codul Muncii:
◾ 1 şi 2 ianuarie
◾ 20 şi 21 aprilie – prima şi a

doua zi de Paşti

◾ 1 mai
◾ 8 şi 9 iunie – prima şi a doua

zi de Rusalii
◾ 15 august – Adormirea Maicii

Domnului 
◾ 30 noiembrie – Sfântul Andrei 
◾ 1 decembrie – Ziua Naţională

a României
◾ 25 şi 26 decembrie – prima şi

a doua zi de Crăciun.

Încă o zi liberă pentru bugetari? 
2 mai ar putea fi declarată zi nelucrătoare!

LOCAL 726 martie 2014

Sărbătorim Unirea
Basarabiei cu România
„Basarabia – File din poveste”
este un eveniment care îşi
propune să amintească, în
fiecare an, de actul Unirii Ba-
sarabiei cu România, de la
27 martie 1918. 
Festivalul „Basarabia file din
poveste”, care se va desfă-
şura în perioada 27-30 mar-
tie, îl va avea ca invitat de
onoare pe Mihai Ghimpu,
fostul preşedinte al R.Mol-
dova.
Programul evenimentului
27 martie 
◾ 13.00 – Deschidere ofi-

cială a evenimentului în
Piaţa Sfatului. Invitat de
onoare: Mihai Ghimpu,
fost preşedinte al Repu-
blicii Moldova şi fost pre-
şedinte al Parlamentului

◾ Ora 13:15 – Povestea Ba-
sarabiei, povestită de ti-
nerii braşoveni şi
basarabeni - Vernisaj ex-
poziţie de fotografie „Ba-
sarabia – File de poveste
2014” (Piaţa Sfatului) –
imagini din Moldova de
ieri şi astăzi… şi poveştile
din spatele lor, spuse de
tinerii din România şi Mol-
dova.

◾ Ora 13:30 – Povestea Ba-
sarabiei în Hora Unirii –
Piaţa Sfatului

◾ Ora 14:00– City Quest
„Să reconstituim Unirea”.
City Quest presupune
munca în echipă, gândire
logică şi strategică şi mult
entuziasm. Pentru rezol-
varea questurilor, par -
ticipanţii vor trebui să
descifreze nişte mesaje
ascunse în textele pe care
le vor avea dispoziţie, vor
descifra anumite coduri
utilizate în criptică, vor în-
deplini anumite sarcini
uşoare, de asemenea vor
trebui din materialele pri-
mite să construiască un
quest care le va da răs-
punsul.

◾ Ora 20.00 –Spectacol de
lasere si lumini (Con-
exiuni)–Piaţa Sfatului

28 martie
◾ Ora 18.00 – Poezie din

bucatele Basarabiei –
 Bistro del Arte. Expoziţie
culinară cu degustare,
realizată de studenţii ba-
sarabeni.

29 martie
◾ Ora 23.00 – Concert Olia

Tira si Karizma (Republi-
ca Moldova), club SOFA

29-30 martie
◾ Cupa de fotbal Link –

Complex Paradisul Acva-
tic Braşov.FFFF S.D.

Expoziţie de fotografie: „Ce contează pentru NOI”
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Generația dependentă: Jumătate dintre
tinerii adulţi din Europa locuiesc cu părinţii

Aproape jumătate dintre ti-
nerii adul�i din Europa trăiesc
cu părin�ii lor, indicând un nivel
record de dependen�ă, cu
implica�ii sociale și demografice
sumbre pentru continent, suge-
rează noi date, preluate de The
Guardian.

Un studiu social realizat în 28
de �ări europene a indicat că pro-
centul de persoane cu vârsta cu-
prinsă între 18 și 30 de ani care
locuiesc încă cu părin�ii lor a
crescut la 48% (36,7 de milioa-
ne) până în 2011, în tandem cu
nivelurile de priva�iuni și șomaj,

care s-au accentuat pe parcursul
a cinci ani de criză economică.

Cifrele indică creșteri impor-
tante ale numărului de tineri de
peste 20 de ani care locuiesc cu
părin�ii în �ări precum Suedia,
Danemarca, Fran�a, Belgia și
Austria. În Italia, aproape patru
cincimi (79%) dintre adul�ii ti-
neri locuiesc alături de părin�i.

Cu toate acestea, �ări precum
Germania, Olanda, Irlanda și
Marea Britanie au înregistrat în
aceeași perioadă scăderi ale nu-
mărului de tineri afla�i în această
situa�ie, iar în Marea Britanie

numărul acestora a scăzut de la
30% la 26%.

Potrivit The Guardian, aceste
date subliniază situa�ia dificilă a
"Genera�iei Y", mai bine edu-
cată decât cea a strămoșilor săi,
însă condamnată la perspective
mai sumbre decât genera�ia
părin�ilor.

În plus, fenomenul tot mai
accentuat al adul�ilor care tră-
iesc alături de părin�i a generat
temeri cu privire ratele
natalită�ii și la cele demografice
într-un continent aflat în curs
de îmbătrânire.

NASA pregătește un studiu inedit cu
participarea a doi gemeni astronauți

Cu un frate în spa�iu și altul
la sol, Agen�ia Spa�ială Ameri-
cană (NASA) va putea să stu-
dieze efectul pe care îl are asupra
organismului uman o ședere pre-
lungită pe orbită, notează coti-
dianul francez Le Figaro.

În vârstă de 50 de ani, Scott
și Mark Kelly, ambii cu chelie
și cu o privire albastră pătrun-
zătoare, nu se disting la prima
vedere decât prin musta�a celui
de-al doilea. „Gena mustății este
singurul lucru pe care nu-l avem
în comun”, glumește Scott Kelly,
cel fără musta�ă.

Și dacă cei doi fra�i nu au zbu-

rat niciodată împreună, ei vor
permite, în schimb, realizarea
unei experien�e inedite, menite
să evalueze impactul pe care o
lungă perioadă petrecută în
spa�iu îl are asupra sănătă�ii. O
miză foarte importantă pentru
NASA, după promisiunea făcută
de Barack Obama de a trimite
oameni pe Marte, într-o călătorie
dus-întors lungă de trei ani!

Scott, care a condus expe -
di�ia cu numărul 26 spre Sta�ia
Spa�ială Interna�ională (ISS),
în 2010, va pleca din nou în
martie 2015, pentru un an.
Fratele său, Mark, care s-a res-

tras în 2011, din actitivitate,
va rămâne la sol. Cu toate
acestea, Mark le-a propus cer-
cetătorilor de la NASA să ser-
vească drept „criteriu de
control”, adică drept referin�ă
pentru a evalua modificările
cauzate organismului fratelui
său de această lungă ședere la
ISS. Experimentul va  studia
diferen�ele apărute între ge-
meni în ce privește  fiziologia
corpului uman,  posibilele al-
terări genetice induse de
radia�iile cosmice, func�iile
cognitive precum și capacitatea
sa de a vizualiza spa�iul  etc.

Autorităţile din Peru
sunt indignate că feno-
mentul de turism nudist
a luat amploare în  Ma-
chu Picchu.

Conform publicaţiei Pe-
ruvian Times, patru turişti
americani au fost reţinuţi
pe 14 martie după ce s-au
dezbrăcat şi şi-au făcut fo-
tografii în incinta comple-
xului arheologic.

Într-o serie de incidente
similare, la începutul aces-
tei săptămâni, doi canadieni
şi doi australieni au fost, de
asemenea, arestaţi din aceleaşi
motive.

Totodată, în 2013, un cuplu
a fost filmat de alţi turişti în
timp ce cobora, în "costumul
lui Adam", treptele de piatră
de la Machu Picchu.

Autorităţile nu au fost, însă,
deloc amuzate de aceste ges-
turi.

„Turiştii ar trebui să res-
pecte regulile atunci când că-

lătoresc sau vor fi probleme”,
a declarat Alfredo Mormon-
toy Atayupanqui, directorul
resurselor arheologice din Mi-
nisterul peruan al culturii,
adăugând că regulile de acces
în Machu Picchu, tipărite pe
biletele de intrare, avertizează
vizitatorii să nu se dezbrace
în public.

„Machu Picchu este vizitat

de turişti de vârste, religii şi
ideologii diferite. Nudismul
poate că face plăcere câtorva
persoane, dar creează discon-
fort şi indignare pentru alţii.
Trebuie să ne asigurăm că tu-
riştii nu se simt stânjeniţi”, a
declarat Ricardo Ruiz Caro,
directorul cultural al regiunii
Cuzco, unde este amplasat si-
tul arheologic. Acesta a pre-

cizat că va spori măsurile de
supraveghere şi va înăspri mă-
surile împotriva celor care
practică nudismul în incinta
Machu Picchu.

Descoperit în 1902, Oraşul
incaş  Machu Picchu se întin-
de pe o suprafaţă de 2.500 de
metri pătraţi, pe culmea unui
munte în apropierea oraşului
Cuzco.

Turiștii care s-au dezbrăcat în interiorul sitului arheologic  au fost ulterior arestați

„Turismul nudist”, în
floare la Machu Picchu

S-a descoperit o nouă planetă
... Pământ? Un astronom de
la NASA a făcut o desco-
perire remarcabilă, găsind
prima planetă ce are apro-
ximativ aceleaşi dimensiuni
cu Pământul şi care ar pu-
tea fi locuibilă. Planeta ar
putea găzdui viaţă extrate-
restră, ea fiind descoperită
cu ajutorul telescopului spa-
ţial Kepler. Thomas Barclay
de la Centrul de cercetări
Ames al NASA a descoperit
planeta în aşa-numită zona
Goldilocks. Planeta, care
nu a fost denumită încă, or-
bitează în jurul unei stele
neidentificate, într-o regiune
care dispune de suficientă
energie, lumină şi tempera-
tură pentru a exista apă la
suprafaţa sa. 
A apărut prima epidemie de
Ebola! Ebola este o boală
cu o rată de mortalitate de
peste 90% care se mani-
festă prin febră şi sângerare
internă masivă. Virusul este
purtat de o anumită specie
de maimuţe care îl contac-
tează de la excrementele
de lilieci. La om apare da-
torită consumului carnei de
maimuţă infestată. Prima

epidemie de Ebola apărută
de curând în statul vest-afri-
can Guinea este responsa-
bilă de moartea a cel puţin
59 de persoane şi se răs-
pândeşte cu repeziciune în
ţările învecinate.
Un fruct, de 10.000 de ori mai
eficient decât chimioterapia!
Este vorba despre GRA-
VIOLA, Annona muricata,
un fruct ale cărui substanţe
sunt de până la 10.000 de
ori mai puternice decât chi-
mioterapia, fiind un adevă-
rat duşman al
ne  o plasmului. Acest fruct-
minune are un gust plăcut,
nu are efecte secundare şi
poate fi folosit şi la tratarea
infecţiilor, virozei şi depre-
siei. Studiile au demonstrat
că fructele de graviola pot
distruge celulele tumorale
în cancerul de colon, pros-
tată, mamar, de pancreas
şi pulmonar, fără a ataca
însă celulele sănătoase.
Graviola este cunoscută
sub numele de guanabana
în Spania şi Soursop în lim-
ba engleză. Planta creşte
în Peru, Columbia, Brazilia
şi zone de Africa, precum
şi în Sud Estul Asiei.
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Știri pe scurt



FC Brașov a obțint o victo-
rie foarte importantă în
etapa cu numărul 24 a pri-
mei ligi de fotbal. Pe sta-
dionul Tineretului, stegarii
s-au impus cu 1-0 în jocul
cu Ceahlăul Piatra Neamț.

Unicul gol al partidei de sub
Tâmpa a fost reușit de Andrei
Cristea în minutul 37, când ata-
cantul galben-negrilor a reluat cu
capul în plasă centrarea din lo-
vitură liberă trimisă de Aganovic.
Ceahlăul a jucat în inferioritate
numerică în ultimele minute,
Gheorghiu fiind eliminat pentru
cumul de cartonașe galbene, pe
finalul partidei. Astfel, FC Brașov
a bifat a doua victorie consecutivă
în prima ligă, iar moralul este din
nou la cote bune în rândul jucă-
torilor. Președintele galben-ne-
grilor, Constantin Zotta, este
acum convins că echipa va juca
de la etapă la etapă tot mai bine.
„Rezultatul, chiar dacă a fost
obținut cu mare greutate, ne adu-
ce într-o poziție bună. Ne crește
puțin încrederea, ceea ce ne-a lip-
sit nouă până acum. Altfel vom
aborda meciurile de acum înainte
și sunt convins că etapă de etapă
vom juca mai bine. Se vede o
creștere, dar cele trei puncte sunt
fantastice, sunt extraordinare pen-
tru noi. Rămânem sub acea linie
periculoasă și urmează o depla-
sare foarte grea la Vaslui. Oricum,
în două etape să iei șase puncte...
înseamnă ceva pentru noi”, a spus
Zotta la finalul jocului, pentru
Dolce Sport.

Omul cu golurile și punctele. Ata-
cantul celor de la FC Brașov, An-
drei Cristea, a fost încă odată
decisiv pentru forma�ia sa. După
golul care a adus cele trei puncte
în disputa de pe Bega, cu Poli
Timișoara, aseară Cristea a reușit
golul victoriei, contra Ceahlăului.
„Mă bucur foarte mult pentru
această reușită, aveam foarte

mare nevoie, atât pentru mine cât
și pentru echipă. Îi felicit pe toți,
este victoria noastră, am muncit
foarte mult. Ne-am dori ca la me-
ciul cu Vaslui să aducem punct
sau puncte. Îi cinstesc pe colegi
la fiecare gol, ne bucurăm foarte
mult că ne merge bine, dar mai
avem câteva zile să ne bucurăm,
apoi vine meciul cu Vaslui.
Situația noastră este încă foarte,
foarte grea”, a spus Cristea. „Este
important că am reușit să
câștigăm cele trei puncte. Mă bu-
cur că Andrei a reușit să înscrie
din nou. Acum trebuie să dea be-
rea. Ne dorim să continuăm re-
zultatele bune și vreau să aducem
punct sau puncte de la Vaslui”, a
spus și căpitanul Cristi Ionescu.  

Țălnar are încredere în echipă.
Principalul stegarilor, Cornel

�ălnar, este încrezător în șansele
de salvare de la retrogradare, după
victoria cu 1-0 în partida cu Ceah-
lăul Piatra Neam�. „Un joc foarte
bun, pe care l-am dominat cap
coadă. Am mai avut patru, cinci
ocazii foarte mari de a înscrie.
Important e că jucăm din impul-
sul punctelor și al rezultatelor.
Echipa joacă foarte bine. Felicit
toată echipa pentru cum s-a mo-
bilizat. Sperăm în continuare să
acumulăm puncte și să ieșim cât
mai repede din zona retrogradă-
rii. Nu mă gândesc la alte rezul-
tate. Dacă vom obține noi puncte,
avem șanse mari să ieșim din
zona retrogradării. Ne așteaptă
un meci extrem de dificil cu Vaslui,
una dintre primele cinci echipe
din campionat. Nu mergem la
Vaslui să ne apărăm, mergem să

facem un joc frumos, un joc cu-
rat”,a spus �ălnar, după jocul cu
Ceahlăul.

Nemțenii au felicitat Brașovul.
Costel Ilie, antrenororul echipei
Ceahlăul Piatra Neam�, a felicitat
la finalul partidei, echipa de sub
Tâmpa, pentru victoria ob�inută.
„Au fost două reprize total diferite.
În prima au pus presiune pe noi.
În a doua am ieșit mai mult la
joc. Țin să felicit echipa gazdă, a
dat dovadă de maturitate. O să
avem ocazia să ne revanșăm în
următorul joc. Cred că am tratat
cu ușurință această partidă. Tre-
buie să corectăm toate aceste
greșeli pe care le-am făcut. Mai
sunt 10 etape, iar dacă nu suntem
atenți, pot apărea multe surprize.
Aparent, ocupăm o poziție
liniștitoare”, a spus Costel Ilie.

Andrei Cristea este din nou omul cu golul de la FC Brașov

Trei puncte mari
SPORT 926 martie 2014

Fără Mutu în semifinală. Petrolul nu se va putea baza pe
atacantul Adrian Mutu în semifinala Cupei României,
cu Astra Giurgiu, de miercuri de la ora 20:30.  Adrian
Mutu s-a accidentat săptămâna trecută la un antrena-
ment al „lupilor galbeni” după ce s-a ciocnit de un co-
echipier şi a acuzat dureri uşoare. Atacantul în vîrstă
de 35 de ani a făcut unele investigaţii și ieri a fost supus
unei intervenții la o clinică din București, pentru a-și
curăța cartilagiul de la genunchi. Adi Mutu trebuie să
se odihnească pentru câteva zile și va rata turul semi-
finalelor Cupei României. Răzvan Lucescu poate miza
pe atacantul care a fost transferat în această iarnă pen-
tru meciul de sîmbătă, din campionat, contra celor de
la CFR Cluj. Adrian Mutu nu a marcat nici un gol într-
un meci oficial pentru Petrolul.
„Cangurul” spre Bundesliga!? Fundaşul macedonean Da-
niel Georgievski, de la Steaua, e dorit de antrenorul
Armin Veh ca soluţie pentru acoperirea postului ocupat
de Sebastian Jung, care e posibil să ajungă la Arsenal
din sezonul viitor. Adus în Ghencea în vara lui 2012,
ca jucător liber de contract, Daniel Georgievski are
şanse să ajungă în Bundesliga la finalul sezonului,
când îşi termină angajamentul cu roş-albaştrii. Fundaşul
cu origini australiene e monitorizat din toamna trecută
de antrenorul lui Frankfurt, Armin Veh, care l-a urmărit
şi la două partide amicale ale naţionalei Macedoniei.
Steaua nu doreşte să-l mai păstreze pe Georgievski,
trecut deja pe linie moartă de Reghecampf. Posibila
plecare a macedoneanului către Frankfurt se leagă de
faptul că nemţii îl vor pierde pe titularul postului de fun-
daş dreapta, Sebastian Jung, dorit de Arsene Wenger
la Arsenal.
Țucudean se întoarce în Belgia. Primul fotbalist al  „câinilor”
de care Dinamo se va despărţi sigur în vară este Ge-
orge Ţucudean. Atacantul de 22 de ani se va întoarce
la Standard Liege, întrucât roş-albii nu sunt de acord
cu cei 800.000 de euro pe care belgienii îi solicită
pentru un transfer definitiv.  „Nu ne putem permite în
acest moment să plătim o astfel de sumă pentru un
fotbalist!” a fost concluzia la care au ajuns conducătorii
din Ştefan cel Mare, care, la vară, au în plan să continue
transferurile low cost şi promovarea de tineri fotbalişti
din propria pepinieră.
„Lupii”, în marș spre finală. Corona Wolves Brașov a în-
vins, în deplasare, pe Progym Gheorgheni cu scorul
de 4-3 (2-1, 1-2, 1-0), în primul meci al semifinalei
Campionatului Național de hochei pe gheață. Zsolt Ba-
lint, Juhamati Hietamaki, Zsombor Antal și Attila Imecs,
au marcat golurile formației brașovene. În cealaltă se-
mifinală, Steaua Rangers București a fost învinsă de
HSC Miercurea Ciuc cu scorul de 4-2 (1-2, 0-0, 3-0)
într-o partidă care s-a jucat pe patinoarul din localitatea
harghiteană Cârța. Semifinalele Campionatului Național
se joacă după sistemul „cel mai bun din cinci meciuri''.
Aseară au avut loc meciurile cu numărul doi din semi-
finale. Partida  Progym Gheorgheni — ASC Corona
Brașov s-a terminat după închiderea ediției. 
Miriuță rămâne la CFR. Miriuță rămâne antrenor la CFR
Cluj, cel puțin până la vară, chiar dacă tehnicianul nu
a reușit nicio victorie în 2014. Varianta Cristiano Bergodi
a fost abandonată pentru moment, deoarece italianul
nu este agreat de Mureşan. La finalul acestui sezon
se va decide strategia de viitor a clubului, în funcţie de
câţi bani cash va avea Paszkany. Cei doi şefi din Gruia
îl văd pe Ioan Ovidiu Sabău ca primă variantă pentru
banca tehnică, acesta fiind cunoscut că e capabil să
formeze echipe de la zero. Sabău a fost dorit în mai
multe rânduri în Gruia, dar cele două părţi nu au ajuns
la un acord până acum. Şefii din Gruia au discutat şi
despre lotul de jucători. Cum Paszkany nu are bani,
cel mai probabil va urma din vară o reconstrucţie din
temelii. Şapte jucători se află în ultimele şapte luni de
contract şi vor pleca mai mult ca sigur, mai ales dacă
nu vor accepta diminuarea contractelor. Piccolo, Rada,
Maftei, Pedro, Batin, Amadio şi Manca mai au contract
până pe 1 iunie şi unii dintre ei vor continua doar dacă
vor accepta un salariu lunar de maximum 10.000 de
euro. Alţi trei jucători importanţi – Chanturia, Gabionetta
şi Djokovic – sunt împrumutaţi până la vară şi au şanse
mici să rămână pentru că Paszkany nu e dispus să
scoată peste 1 milion de euro pentru cei trei să îi cum-
pere definitiv.

Se întărește Inter
Inter nu are parte de cel mai

bun sezon în Serie A, iar ofi-
cialii grupării se pregătesc ca
la vară să aibă pusă la punct o
campanie de transferuri prin
care lotul să fie întărit conside-
rabil. În prezent pe locul 6 în
Serie A, Inter are 47 de puncte,
la fel ca ultima echipă care ocu-
pă în prezent un loc pentru Eu-
ropa League. Cum sezonul
actual a fost început cu Massi-
mo Moratti ca patron, iar in-
donezianul Erick Thohir a
preluat destinele echipei în
toamnă, n-au putut fi operate
multe schimbări în structura lo-
tului. În ultima perioadă, însă,
presa din Italia abundă în

informa�ii privind numele unor
posibile veniri la Inter după ter-
minarea acestei edi�ii de cam-
pionat. Thohir a spus de mai
multe ori că nu va ezita să in-
vestească masiv pentru a reface
echipa, iar printre cele mai so-
nore nume vehiculate și acum
confirmate de patron se numără
Fernando Torres, Edin Dzeko,
Bacary Sagna și Alvaro Mora-
ta. „Vom cheltui mulți bani pen-
tru a aduce un atacant sau un
mijlocaș. Am auzit numele lui
Torres, Morata și Dzeko. Este
posibil ca unul dintre ei să vină
la vară la Inter. Îmi place și Sag-
na, dar viitorul său depinde
doar de el”, a spus Thohir. 

Naționala joacă la Cluj,
Ploiești și București

Echipa naţională a Româ-
niei va disputa partidele din
preliminariile Campionatului
European din 2016 pe Arena
Naţională din Bucureşti, Cluj
Arena din Cluj Napoca şi pe
stadionul „Ilie Oană" din Plo-
ieşti, a anunţat site-ul oficial
al Federaţiei Române de Fot-
bal. Prima partidă din campa-
nia de calificare la
Campionatul European, cu
Ungaria, se va disputa la 11
octombrie, de la ora 19.00, pe
Arena Naţională. Locurile de
disputare ale celorlalte partide
din preliminariile CE 2016 vor

fi anunţate de către FRF cu
120 de zile înaintea fiecăruia
conform regulamentului. Me-
ciurile de pe teren propriu ale
naţionalei României în preli-
minariile Euro 2016 sunt ur-
mătoarele: România -
Ungaria, sâmbătă, 11 octom-
brie 2014, ora 19.00; Româ-
nia - Irlanda de Nord, vineri,
14 noiembrie 2014, ora 21.45;
România - Insulele Feroe, du-
minică, 29 martie 2015, ora
19.00; România - Grecia, luni,
7 septembrie 2015, ora 21.45;
România - Finlanda, joi, 8 oc-
tombrie 2015, ora 21.45.
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Sâmbătă, 29 martie, de
la ora 19:00, puteţi
 viziona la Centrul
Cultural Reduta
spectacolul de ba-
let „Spărgătorul
de nuci”.

Baletul plin de culoa-
re şi dinamism îi are în
prim-plan pe Horaţiu
Cherecheş şi Delia
Luca (Spărgătorul de
nuci şi Marie), doi so-
lişti care vor ţine publi-
cul în suspans, dar şi în
extaz, prin coregrafia
plină de elemente teh-
nice acrobatice şi deloc
uşoare, deosebit de
spectaculoase.

Pe parcursul poveştii,
diferite personaje îşi vor
face apariţia rând pe
rând: Zâna Primăverii
şi Zâna Zăpezii (Manabe
Akari – Japonia), Regele Şo-
bolanilor (Adrian Mihaiu) şi
suita sa. Dansuri de caracter

– spaniol (Rie Aoyagi – Ja-
ponia, Kim Yeji – Coreea de

Sud, Mihai Pâslaru, Dragoş
Andruţă), arab (Dorina Dră-
goeaş, Andrei Tarcău, Marian
Basarabeanu), chinez (Amalia

Mîndruţiu şi Sorin Gâlcă,) şi
rusesc (Adrian Mihaiu, Laima

Costa, Kanoko Suzuki – Ja-
ponia, Petronela Iordache,
Ayaka Kishi – Japonia), Ar-
lechin şi Colombina (Cezar

Buculei şi Ayla Costea) vor fi
dansate de ansamblul de balet,

alături de copii şi pă-
rinţi, păpuşi, fulgi de ză-
padă şi flori.

Costumele Nataliei
Kornilova îţi mângâie
ochii şi îţi încântă su-
fletul. Istorisirea este
plasată în vremea lui
E.T.A. Hoffmann, dar
tenta de epocă este re-
dată prin materiale stră-
lucitoare moderne, linii
stilizate şi sugestii de
basm.

Muzica: P.I. Ceai-
kovski, Coregrafia:
Gheor ghi Kovtun, Sce-
nografia: Natalia Korni-
lova, Asistent core grafie:
Monica Cherecheş

Biletele pentru spec-
tacol se găsesc la Libră-
ria Şt. O. Iosif şi la

Centrul de Copiere din clădi-
rea Cristiana

Cost bilet: 100 lei.
L.A.

Horoscopul zilei
Berbec. Nu este o zi bună pentru a-ţi scoate la iveală ambiţia,
există riscul să dai peste oameni care te vor pune la colţ.
Vei reuşi să obţii ceea ce îţi doreşti doar dacă eşti realist/ă.

Taur. Idealurile tale sunt testate astăzi, dar eşti destul de pu-
ternic/ă încât să treci cu brio. Asigură-te că pui întrebările
corecte persoanelor în măsură să îţi răspundă. 

Gemeni. Cineva îţi înţelege greşit intenţiile şi cel mai probabil
poate duce la o neînţelegere amoroasă. Trebuie să dai ex-
plicaţii, înainte de a se transforma într-un scandal.

Rac. O problemă de la locul de muncă îţi va provoca dureri
de cap, dar nu atât de rău încât să nu poţi termina ce ai în-
ceput. Cu cât rezolvi mai repede, cu atât va fi mai bine. 

Leu. Astăzi este mai bine să asculţi decât să vorbeşti, chiar
dacă îţi vine să intri în discuţii sau să pui întrebări. Superiorii
tăi te vor percepe ca un băgător în seamă. 

Fecioară. Este cel mai bun moment pentru a încerca să îi
faci pe cei din jurul tău să gândească precum tine. Poate fi
greu la început, dar găseşte cuvintele potrivite.

Balanţă. Te simţi mai ciudat decât te-ai simţit vreodată, aşa
că fii tolerant/ă cutţine până ce îţi trece această stare. Porneşte
la drum cu un mare zâmbet pe faţă!

Scorpion. Astăzi intri într-un conflict, în care ideile tale şi
ale unui coleg se bat cap în cap. Fii ferm/ă până la capăt
dar nu duce totul la extrem. 

Săgetător. Totul se învârte în jurul banilor astăzi, dar nu se
poate spune nici că o duci rău, dar nici bine. Renunţă să
cumperi lucruri de care te-ai putea lipsi cu uşurinţă.

Capricorn. Ceva important şi frumos e pe cale să apară în
viaţa ta, aşa că pregăteşte-te să treci la o altă etapă a vieţii
tale. Vine un copil sau te căsătoreşti.

Vărsător. Viaţa îţi va fi dată peste cap asta, dar nu ştii care
este motivul. Lasă întrebările retorice şi treci la fapte. Fă
orice activitate care îţi aduce zâmbetul pe buze!

Peşti. Astăzi observi cum colegii tăi se îndreaptă pe o direcţie
greşită, şi ai face bine să îi atenţionezi. Chiar dacă gestul
nu îţi va fi apreciat la început, la final îţi vor mulţumi.

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

DIVERGENT –PREMIERĂ–
40 minute, Acţiune, SF, Romantic
ora: 21:15, 

HOTEL GRAND BUDAPEST –PREMIERĂ–
100 minute, Comedie, Dramă
ora: 19:00

ÎNDRĂGOSTIŢII MOR ULTIMII 
123 minute, Dramă, Horror
ora: 14:00

DRAGOSTEA E CHIMIE, NU MAGIE 
91 minute, Comedie, Dramă
orele: 18:00, 20:00

NEBRASKA 
115 minute, Aventuri, Dramă, ora: 16:45

NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI 
131 minute, Acţiune, Thriller
orele: 15:15, 22:15

DL. PEABODY ŞI SHERMAN –3D–
92 minute, Animaţie, SF 
(D = dublat, S = subtitrat)
orele: 13:30 D, 15.30 D, 18:15 S

300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU 
102 minute, Acţiune, Război
orele: 13:15, 20:15

DALLAS BUYERS CLUB 
117 minute, Dramă, Biografic
ora: 21:45

Teatru
Teatrul Sică Alexandrescu
POVESTIRI ALESE – sala Studio, ora 19.00
de Donald Margulies
Regia: Vlad Zamfirescu, decorul: Bogdan Spătaru,
costumele: Maria Tache, cu: Viorica Geantă
Chelbea, Maria Gârbovan
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei

Recitalul de la ora cinci
Opera Braşov şi Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov
vă invită astăzi, 26 martie 2014, la ora 17.00, la

„RECITALUL DE LA ORA CINCI” – POEME LIRICE.
Interpretează: Maria Petcu-Catrina – 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
Expoziţie de pictură, desen şi modelaj la Sala
„Siemens” a Centrului Cultural German Braşov
(str. Lungă nr. 31, etajul 1). Program de vizitare:
de luni până vineri, între orele 9:30 – 17:00.

Expoziţia URMELE MOCANILOR SĂCELENI ÎN
DOBROGEA la Muzeul de Etnografie (Bulevardul
Eroilor, nr. 21 A.) Preţ: adulţi: 5 lei; pensionari:
3 lei; elevi/studenţi: 1,5 lei. 

Conferinţe la Biblioteca Judeţeană
Conferinţele practice pentru tineri Book land Evo -
lution la Biblio teca Jude ţeană Braşov. 
La conferinţe vor participa speakeri dintre oameni
de succes în cariera profesională.Astăzi sunt invitaţi
Remus Miron, Manuela Golescu şi Dragoş David.
Întâlnirile vor avea loc în Sala mare de lectură,
sediul central, etaj I, de la ora 18.00. Intrarea este
liberă. 

Astăzi în Braşov

Spectacol de balet la
Centrul Cultural Reduta
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Sudoku

5 7 4 1
6 5 4

3
3 4 2 1 9

4
8 5 7 3 4

9
7 8 5

8 4 7 3

◾ Doi bancheri discută: 
„Ţie pot să-ţi spun, că îmi eşti prie-
ten. Vreau să mă combin cu o tipă
de 25 de ani. Crezi că o să am şanse
mai mari dacă îi spun că am 55 de
ani, în loc de 65?” „O să ai şanse
mult mai mari dacă îi spui că ai 85!”

◾ Doi prieteni se întâlnesc:
– Ce-ai mă? De ce eşti supărat? –
Şefu' ne-a zis că de luna viitoare
vom fi plătiţi în natură. 
– Aşa, şi? Care-i problema? Unde
lucrezi tu? 
– Şofer pe vidanjă, la o firmă de
toalete ecologice.

Bancuri

Astăzi, 26 martie 2014, de la 11:00
la Opera Braşov, are loc spectacolul pen-
tru copii „Micuţa Dorothy”. Preţ bilet:
7 lei.

Musicalul Micuţa Dorothy de Silvia
Kerim şi Marius Ţeicu este o minunată
poveste în culori şi cântec, decor, costu-
me... şi alte splendori pentru cei mici şi

pentru cei mari, deopotrivă. 
Toţi veţi trăi, cu siguranţă, câteva pa-

gini dintr-o minunată copilărie. 
Distribuţie: Simona Mărcan, Corina

Klein, Cristian Dicu, Irinel Felea, Mag-
dalena Traian, Cristian Fieraru, Andro-
meda Nemeş, Mariana Tomescu, Nora
Vlad, Cristina Roşu, Aurel Aron, Ga-

briela Şeicanu. Regia: Migry Avram-Ni-
colau. Petcu Catrina, Corina Klein, Cri-
stian Dicu, Mugurel Oancea, Mariana
Tomescu, Nora Vlad. Biletele la spec-
tacole se găsesc la sediul Operei. Pro-
gram casierie: marţi – vineri între orele
10 – 17 şi în ziua spectacolului, cu o oră
înainte de începere.������L.A.

Spectacol pentru copii: „Micuţa Dorothy” la Opera Braşov
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Din presa maghiară
Salonul de pălării de damă – Kodesch Emil
Speciali-
ştii susţin,
dar şi fap-
tele arată
că doam-
nele de-
vin mai
elegante
şi mai
a t r ă g ă -
toare pur-
tând pălării şic. Astfel doamnele acordă o atenţie specială
alegerii pălăriilor, preferând saloanele aprovizionate după
cerinţele modei. 
Salonul Kodesch Emil a fost deschis în 1892 şi a câştigat
încrederea doamnelor din Braşov. La începutul fiecărui
sezon proprietara salonului îşi face aprovizionarea atât
din ţară cât şi din străinătate cu creaţii noi. Doamnele
ştiu că au un preţ de plătit pentru a fi la modă, dar la ma-
gazinul Kodesch au asigurarea că plătesc preţul corect
pe creaţiile noi ale modei.

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

Cofetăria lui Bodendorf  Károly
Nici după cea mai explicită descriere din cărţile de bucate
nou editate, prăjiturile cofetăriei Bodendorf nu ies la fel
de gustoase în gospodăriile proprii. Cofetăria din str. Porţii
nr. 44 este renumită pentru produsele diverse de cea
mai mare calitate.
Torturile, potcoavele cu nucă sau mac, bomboanele şi
prăjiturile cu ciocolată delicioase, ademenitor expuse în
localul de o curăţenie desăvârşită îi aşteaptă pe gurmanzii
braşoveni.
Magazinul a fost înfiinţat în urmă cu 30 de ani, în 1884
şi a reuşit să-şi păstreze şi să-şi mărească clientela în
aceşti ani. 
Cofetăria Bodendorf este vizitată de dimineaţă până
seară de cei care doresc să se răsfeţe cu un desert de-
osebit de gustos.

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

„Braşov: în Adunarea ge-
nerală din 21 ianuarie 1840 a
soţietăţii ce au întemeiat aici
la noi Sparkasa, domnul se-
nator şi director de poliţai
Ioan G. de Albrichsfeld ca
prezes (probabil prezident) al
pomenitei soţietăţi, ţinu un
cuvânt. Din care cunoaştem
cum că după ce Sparkasa din
Braşov stă acuma în al cinci-
lea an, din socoteala anului
trecut 1839 aşternută de către
deregătorii ei (adică funcţio-
narii ei), se vede o înaintare
foarte îmbucurătoare a ace-
ştiai. Sub deosebite titule s-
au primit pe anul trecut în
Sparkasa 144,304 florini 16
¼ creiţari argint şi s-au dat
afară 138,900 florini 18 ¾
creiţari argint, după care în
acel an s-au făcut o treabă cu
bani în sumă de 185,204 flo-
rini 35 creiţari argint. Aşadar
treaba din anul 1839 se arată
cu 164,001 florini 37 ¾ crei-
ţari argint mai multă decât
mai înainte.

Este foarte
îmbucurătoriu a
vedea cum că
din an ce mer-
ge, tot mai
mulţi şi din
mai multe pla-
se de oameni
(categorii de
oameni) îşi dau averea spre
păstrare la această casă, tră-
gând-o iarăşi împreună cu ho-
tărâta camătă în minutul când
au trebuinţă sau plăcere. Din
862 partide ale anului trecut,
325 sunt pentru prunci şi or-
fani, 45 pentru deschilinite
(deosebite) persoane din cin-
stita miliţie, 9 pentru fonduri
bisericeşti, şcolastice sau de
ale săracilor şi 44 pentru slu-
jitori (servitori). Din banii pri-
miţi în acel an, 56,049 florini
30 creiţari argint s-au dat îm-
prumut cu cauţiile (garanţiile)
cerute, iar 15,173 florini 40
creiţari argint se plătiră pro-
prietarilor îndărăpt. Ceilalţi
bani stau ca capital (sic) adu-

cătoriu de camătă (dobândă).
Mulţi dintre ţărani încep a se
împrumuta de la Sparkasa,
din pricină că acest institut nu
îi sugrumă (sileşte) a plăti de-
odată ce au luat, ci pe rând,
în părţi, după cum poate
omul. Trebile Sparkasei s-au
înmulţit încât amăsurat (po-
trivit) regulelor din statutele
ei, Soţietatea e silită a păşi la
alegerea unui curator.

Se aşternuse o cerere de că-
tre Soţietate prin cinstitul  Ma-
gistrat la cinstitul Gubern,
pentru a dobândi slobozenie
de a se putea  da din Sparkasa
capitale supt condiţiile  pres-
crise pentru casele de împru-

mutat. Însă această cerere s-
a trimis îndărăpt din pricină
că din Braşov se dăduse mai
înainte o rugăminte către prea
înaltul loc ca aici la noi să se
aşeze un banc de împrumutat
prin care atât neguţătoria, cât
şi capitalele trebuincioase la
lucrarea feliuritelor meşteşu-
guri  vor avea o nesocotită (in-
credibilă) uşurare (facilitare).
Până la venirea preaînaltei ho-
tărâri, cererea institutului
Sparkasei stă în loc. ”

Gazeta de Transilvania,
nr. 4, 21 ianuarie 1840 

1. Casa Judeţeană de Pensii 
2. Consiliul Judeţean Braşov 
3. AJOFM Braşov 
4. Spitalul Judeţean Braşov 
5. Direcţia Finanţelor Publice Braşov
6. Casa de Asigurari de Sănătate 
7. Maternitatea Braşov 
8. Spitalul CFR 

9. Magazinele
◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp

10. Chioşcurile
◾ Rodipet
◾ Z-KIOSK
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Astră de odinioară, cîtă vre-
me ai dormit, ca în sfîrşit să
te trezeşti din nou la viaţă?
Fii binevenită şi îţi urez, dacă
se poate, o nouă lumină de
strălucire, mai tare şi mai sus,
ca şi ţării în care te-ai întors.

Braşovul, cu expresia lui

medievală, a fost pentru noi
şi locul unui început de cul-
tură românească. Îl cunosc
din copilărie. L-am văzut, re-
văzut şi simţit cu oamenii şi
cu bisericile lui aproape în
fiecare an și întotdeauna m-
am întors cu o emoţie nouă.

Îi lipsea Braşovului o pu-
blicaţie literară pe care o me-
rita adînc. Poeţii şi povestitorii
lui se vor opinti de bună sea-
mă să facă din Astra un nou

început şi o nouă continuare.
Te iubim, Braşovule. Ne-ai

fost întotdeauna scump. Tu
ne-ai trimis pe cei mai buni
cărturari ai tăi să ne înveţe o
românească mai adîncită. Co-
pleşiţi de mulţii noştri mari
duşmani de altădată, uitasem
aproape că venim cu Traian
în frunte de la Roma. Dascălii
noştri au fost nişte mari lati-
nişti, de la care am învăţat şi
eu, subsemnatul, cîte ceva.

Putea-vom noi răsplăti mul-
ţumitor cu paginile noii revis-
te, cu o proză puternică şi cu
o inefabilă poezie?

Vania Gherghinescu e în
conducerea revistei. Îl cunosc,
aş zice, de o viaţă. A fost co-
laboratorul meu la „Bilete de
papagal”. M-a impresionat de
la început vibraţiunea unei
strune noi cu care venea în
poezie. Aş dori să i-o simt din
nou, în paginile Astrei, după
ce şi-a ţinut vioara ascunsă o
sumedenie de ani. Dee-mi

voie să-l îmbrăţişez în dimi-
neaţa noiei lui activităţi.

În noua dimineaţă ce se
deschide deasupra Breaşovu-
lui, daţi-mi voie, viitori cititori
braşoveni, să vă urez: Bună
dimineaţa. O bună dimineaţă
pe viaţa întragă.

Tudor Arghezi

Text de întâmpinare scris cu
ocazia înfiinţării revistei  „Astra”
din Braşov, în iunie 1966

Ruxandra Nazare

Bianca Osnaga

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Dare de seamă anuală a activităţii
Societăţii de acţiuni Sparkasse Braşov

„O bună dimineaţă pe viaţa întreagă”

26 martie 2014
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Codleanul Ioan Craio-
veanu şi-a descoperit
pasiunea de a modela în
lut în urmă cu 15 ani şi
de atunci a realizat zeci
de figurine pe care le
vinde la diverse târguri.

Viaţa satului s-a mutat într-
un apartament din Codlea!
Aici zeci de ciobani, oieri şi
personaje de la ţară au invadat

vitrinele şi sertarele unui pa-
sionat de modelaj în lut. Fi-
gurinele se
realizează
cu măies-
trie, pasiu-
ne şi foarte
m u l t ă
m u n c ă ,
s p u n e
meşterul
Ioan Cra-

ioveanu. El şi-a amenajat ate-
lierul de modelat chiar în bal-
con. Personajele, îmbrăcate
în straie tradiţionale, ajung la
diferite galerii de artă şi sunt
preferatele americanilor şi ale
francezilor.

Croieşte în lut. Asta spune
Ioan Craioveanu despre me-
seria pe care şi-a ales-o în
urmă cu 15 ani. A văzut câteva
lucrări ale lui Nicolae Diaco-
nu, un renumit în domeniu şi
atunci a decis să încerce. 

Primele lucrări au fost reu-
şite, iar satisfacţia a venit ime-
diat.

Lucrează cu unelte rudi-
mentare, vorbim de pensule
şi chiar beţe, dar din mâinile
lui ies figurine unicat. 

Cele mai multe obiecte le-a
vândut în târguri din Bucu-
reşti şi din Braşov, dar clienţii
cei mai fideli au rămas ame-
ricanii şi francezii. 

Cea mai scumpă lucrare a
fost în valoare de 150 de
euro, şi a reprezentat un per-
sonaj îmbrăcat în straie po-
pulare. 

În medie, la un obiect mai
complex lucrează aproape
2 săptămâni.

Şi-a făcut „muzeu”
din lut în apartament

Pe 29 martie se dă ora înainte
România va trece la ora de

vară, în noaptea de sâmbătă
spre duminică (29/30 martie).
Transformarea orei 03:00 în
ora 04:00 va însemna mai pu-
ţin somn.

Ora de vară şi ora de iar-
nă au ca substrat economia
de energie pe durata verii,
fiind reglate în funcţie de
activităţile zilnice si lumina
naturala.

Deşi ne vom trezi mai de-
vreme cu o oră decât iarna,
cercetările arată că, din punct
de vedere al sănătăţii schim-

barea orei exacte nu are efecte
vizibile asupra organismului.

Chiar dacă schimbarea orei
exacte perturbă în mică mă-
sură organismul, ciclul de
somn, temperatura corpului
şi dispoziţia creată de trezirea
mai timpurie se adaptează în
scurt timp.

Trecerea la ora de vară este
un efort cu care organismul se
poate adapta relativ uşor, însă
acest lucru depinde şi de par-
ticularităţile fizice şi psihice
ale fiecărui organism în parte.

Ora de vară a fost introdusă
în România pentru prima dată
în anul 1932 şi a functionat
până în anul 1942, între prima
duminică din aprilie şi prima
duminică din octombrie. Din
anul 1943, practica trecerii la
ora de vara în România a fost
suspendată, fiind reintrodusă
din anul 1979.

O călugăriţă cu o voce an-
gelică, sora Cristina Scuccia
de 25 de ani, membră a ordi-
nului Surorilor Ursuline ale
Familiei Sfinte a cântat la
emisiunea Vocea Italiei piesa
„No One”, din repertoriul ar-
tistei Alicia Keys. Călugăriţa
a ridicat publicul in picioare
si i-a șocat pe membrii juriu-
lui, momentul fiind susCinut
cu aplauze şi urale de către

r e s t u l
călugăriCelor
care au în-
soţit-o pe
Cristina la
preselecCiile
Vocea Ita-
liei.

Vocea în-
sufleţită a călugăriţei a sur-
prins încă din primele
momente, ridicând publicul
în picioare, în timp ce mem-
brii juriului, ce stăteau cu spa-
tele la interpretă, s-au grăbit
să aprecieze prestaţia.

Odată întorşi cu faţa la cân-
tăreaţă, chiar înainte ca aceas-
ta să termine primul refren,
membrii juriului au rămas cu
gura căscată văzând cum o fe-

meie înveşmântată în călugă-
riţă dansează pe scenă.

„Sunt o călugăriţă adevă-
rată”, le-a spus ea, la sfârşitul
piesei, membrilor juriului for-
mat din cântăreţii Raffaella
Carra, J-Ax, Noemi şi Piero
Pelu. „Am venit aici pentru că
am un dar pe care vreau să îl
împărtăşesc. Sunt aici pentru
a propovădui Evanghelia”, a
mai spus Cristina Scuccia, ci-
tata de Mediafax.

Fără îndoială, prestaţia că-
lugăriţei a fost impresionantă,
dar cei mai surprinzători au
fost fanii din spatele scenei:
părinţii şi patru călugăriţe
prietene care au dansat şi au
susţinut-o, emoţionaţi până la
lacrimi, pe sora Cristina.

Ultimii la Eurovision
Paula Seling şi Ovi vor intra ultimii în concurs în cea
de-a doua semifinală Eurovision 2014, potrivit tragerii
la sorţi desfăşurate astăzi. Artiştii români vor evolua pe
scenă din poziţia a 15-a, iar acest lucru ar putea repre-
zenta un avantaj pentru ţara noastră, scrie adevarul.ro.
Concurenţii care cântă spre finalul competiţiei au şanse
mult mai mari să atragă voturi, deoarece prestaţia lor
este încă proaspătă în mintea publicului. Astfel, faptul
că Paula şi Ovi evoluează în competiţie pe poziţia a
15-a ar putea fi un mare avantaj, iar artiştii ar putea
 obţine mai multe voturi de la public, atunci când se dă
startul televotingului. Concurenţii care intră primii pe
scenă nu sunt avantajaţi, deoarece, până la finalul show-
ului, telespectatorii pot uita melodia. De altfel, statisticile
arată că în ultimii că, în istoria concursului, doar trei
dintre artiştii care au intrat pe prima poziţie au câştigat
concursul. Ţările participante în cele două semifinale
Euro vision 2014, în ordinea intrării în concurs.

Gest nobil făcut de braşoveanca Ellie White!
Ellie White este din ce în ce mai implicată în proiecte
sociale şi, după ce a protestat împotriva programului
de eutanasiere a câinilor fără stăpân şi a participat la
o oră de Kangoo Jumps alături de Kinga Sebestyen în
scop caritabil, lansează un calendar din vânzarea căruia
va veni în sprijinul copiilor bolnavi de cancer, scrie zia-
rulring.ro. Artista a realizat o nouă şedinţă foto pe care
a inclus-o, alături de fotografii neprezentate până acum
fanilor ei, într-un calendar ce o prezintă în ipostaze di-
ferite, visătoare, jucăuşe, dar şi sexy. Calendarul are
preţul de 59.99 lei şi poate fi comandat trimiţând un
email la adresa online@elliewhite.com. Toate suma
strânsă în urma vânzărilor va fi donată Asociaţiei
M.A.M.E. cu scopul de a construi Centrul Steluţelor,
un centru de suport şi recuperare pentru copii bolnavi
de cancer.

O călugăriță a şocat juriul de la Vocea Italiei


