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Ziar Gratuit
Resistematizarea
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Zona de la ieşirea din Braşov spre Bucureşti va intra
în aproximativ două luni în
şantier.

Adio, Liga I
pentru Corona!
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Bani europeni în
drumuri judeţene
Patru drumuri judeţene vor fi reabilitate
şi modernizate cu fonduri europene

Corona Braşov va retrograda pentru că nu a reuşit să
depună la timp dosarul de
licenţiere.

Se colectează
deşeuri electrice
pag. 2

Între 5–6 aprilie 2014, în
municipiul Braşov are loc
o nouă acţiune de colectare
a deşeurilor electrice.

VALUTĂ

Euro
4,4629
USD
3,2360
Gram Aur 133,7929

METEO

Parţial noros,
posibil ploaie
3°C /9°C

Consiliul Judeţean propune patru drumuri pentru finanţare europeană pe
un rest de bani nerambursabili pe
Axa 2 din Programul Operaţional
Regional. Este vorba de Perşani–Grid,

Dumbrăviţa–Tohanu-Nou, un drum
din zona Râşnov şi o parte de la drumul de la Şirnea. Valoarea totală a lucrărilor, în funcţie de indicatorii
tehnico-economici, votată de consi-

lierii judeţeni, este de 1,3 milioane
de euro. Investiţia a fost vizată şi de
cei de la Agenţia pentru Dezvoltare
Regională 7 Centru. Un alt drum
judeţean important care va fi refăcut

Parteneriat pentru JO din 2020

Investiţii la Teliu

Consiliul Judeţean intră în
parteneriat cu Primăria Braşov pentru ca oraşul de la
Poalele Tâmpei să devină
gazdă a Jocurilor Olimpice
de Iarnă pentru Tineret în
2020. Printre proiectele care
pot da şanse reale pentru Braşov, aflat în rivalitate cu ora-

„Împreună cu consilierii locali, încercăm totuşi să gospodărim banii puţini pe care
îi avem, astfel încât să realizăm câteva lucrări de investiţii în comună. Bugetul pe
care l-am primit anul acesta
de la Consiliul Judeţean este
exact acelaşi cu cel al anului

şul elveţian Laussane, se numără dezvoltarea domeniului
schiabil. Acest obiectiv este
în competiţie pentru finanţare de la bugetul de stat cu
stadionul de cinci stele. Scheletul de infrastructură pentru
eveniment există datorită
FOTE 2013.
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din temelii este Şercaia–Hoghiz, care
a fost transfornat în drum naţional.
Investiţia de aproape 22 de milioane
de euro va fi făcută de Compania
Naţională de Drumuri. A.L.
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precedent şi vom încerca cât
putem să acoperim cheltuielile de funcţionare a Primăriei, a şcolilor, a asistenţilor
personali ai persoanelor cu
handicap şi să continuăm investiţiile începute în anii trecuţi, declară primarul Vasile
Şerban (foto).
pag. 4
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Vot pentru etapa a treia a aeroportului de la Ghimbav. Balizajul,
turnul de control, terminalul, dar şi breteaua de legătură
de pe aeroport sunt elemente incluse în etapa a treia de
construire a aeroportului. Toate aceste componente au
fost împărţite în mai multe stadii de implementare, cu
ajutorul specialiştilor în domeniu, dar şi a consilierilor judeţeni care au discutat în plen despre aeroport. Până la
implementarea celei de-a treia etape a aeroportului, pentru care s-au început procedurile de accesare a unui împrumut, se lucrează la finalizarea pistei. Înainte de
execuţie, Consiliul Judeţean a programat câteva evaluări
pentru infrastructura care a intrat în conservare pe timpul
iernii.
Pepene este noul director al Muzeului Judeţean de Istorie. Istoricul Nicolae Pepene este director interimar al Muzeului
Judeţean de Istorie Braşov, până la organizarea unui
concurs pe post. Nicolae Pepene a preluat postul deţinut
de istoricul Radu Ştefănescu, al cărui contract de management a încetat în 26 martie, dată la care a împlinit
vârsta legală de pensionare. Nicolae Pepene a declarat
că primul său obiectiv este să crească vizibilitatea muzeului. „Va trebui să dăm viaţă expoziţiilor, mai ales prin
implicarea specialiştilor acestei instituţii. Nu cred că
putem fi mai prejos decât Sibiul sau Craiova” a precizat
noul director. Nicolae Pepene a deținut până acum funcția
de director al Direcţiei de Cultură a Primăriei Râşnov.
Zilele Brașovului în perioada 24 – 27 aprilie. Primăria Braşov
a început pregătirile pentru ediţia din acest an a Zilelor
Braşovului, care vor avea loc în perioada 24 – 27 aprilie.
Unul dintre elementele centrale ale sărbătorii este tradiţionala paradă a junilor, care are loc de sute de ani în
Duminica Tomei. Îmbrăcaţi în costume populare, călare
pe armăsari, împodobiţi cu panglici multicolore, membrii
celor şapte cete de juni din Braşov vor porni pe 27 aprilie
pe străzile oraşului vechi. Defilarea se încheie în zona
stâncilor de la Pietrele lui Solomon.
Cât costă adopţia la distanţă a unui maidanez. Braşovenii care
vor să salveze viaţa maidanezilor capturaţi de hingheri,
ţinând cont că în conformitate cu noua legislaţie nu mai
pot fi ţinuţi în adăposturile autorităţilor decât 14 zile, o
pot face şi de la distanţă. Costul pentru o astfel de adopţie
este de 120 de lei pe lună, bani din care le este asigurată,
atât hrana, cât şi întreţinerea căţeluşilor. Iniţial, consilierii
locali stabiliseră la începutul acestui an un tarif de 5,05
lei pe zi pentru întreţinerea la distanţă a unui câine vagabond, însă în şedinţa de plen de la finele lui martie
acest tarif a fost redus la 4 lei.
Taxa radio - TV a devenit opţională. Camera Deputaţilor a
adoptat tacit, ieri, o propunere legislativă care prevede
că taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune va fi plătită de abonaţii care au optat pentru aceste
servicii. În prezent, taxa este colectată prin intermediul
furnizorului de energie electrică. Iniţiatorii proiectului
susţin că cetăţenii au dreptul să-şi aleagă liber sursa de
informare şi orice cetăţean care deţine aparate dispozitive
radio-tv poate să dorească sau nu serviciile SRR sau
SRTV. Camera Deputaţilor este prima sesizată cu această propunere legislativă, Senatul este for decizional.
Mișu Negrițoiu, validat de Parlament ca şef al ASF. Plenul reunit
al Parlamentului a aprobat ieri numirea lui Mișu Negrițoiu
în funcția de președinte al Autorității de Supraveghere
Financiară (ASF). Mișu Negrițoiu a obținut 333 de voturi
pentru și nouă împotrivă. De asemenea, plenul Parlamentului a aprobat și numirea lui Victor Ciorbea ca membru neexecutiv în Consiliul Autorității de Supraveghere
Financiară, el obținând 326 de voturi pentru și 16 împotrivă.
Programul „Rabla“: 87 de dealeri admişi, 20 respinşi. Administraţia Fondului de Mediu (AFM) a publicat luni lista producătorilor/dealerilor validaţi şi respinşi în Programul
„Rabla 2014”. Potrivit unui comunicat al AFM, din cele
107 dosare depuse de producătorii/dealerii auto, 87 au
fost aprobate şi 20 au fost respinse. Dosarele admise în
Programul „Rabla 2014” au fost depuse pentru un număr
total de 230 de puncte de lucru/agenţi autorizaţi care vor
putea comercializa autovehicule în cadrul programului
din acest an. Contestaţii pot fi depuse în termen de cinci
zile, începând de marţi, 1 aprilie 2014, la sediul AFM.
Statul va pune la bătaie 20.000 de tichete, cu o valoare
nominală de 6.500 lei fiecare.

EVENIMENT

Miercuri

Parteneriat pentru
organizarea Jocurilor
Olimpice de Tineret din 2020
Consiliul Judeţean intră
în parteneriat cu Primăria Braşov pentru ca oraşul de la Poalele Tâmpei
să devină gazdă a Jocurilor Olimpice de Iarnă
pentru Tineret în 2020.
Printre proiectele care pot
da şanse reale pentru Braşov,
aflat în rivalitate cu oraşul elveţian Laussane, se numără
dezvoltarea domeniului schiabil. Acest obiectiv este în competiţie pentru finanţare de la
bugetul de stat cu stadionul de
cinci stele.
Judeţul susţine oraşul Braşov, care are mari şanse să devină gazdă a Olimpiadei
pentru Tineret în 2020. Scheletul de infrastructură pentru
eveniment există datorită Festivalului Olimpic pentru Tineret, eveniment organizat în
2013.
”Este adevărat că nu este
doar o acțiune a județului
nostri, ci este națională, pentru
că este susținută și de Comitetul Olimpic Sportiv Român”

Consiliul Județean a alocat 800.000 de lei pentru implementarea proiectului ”Brașov- Gazdă a JO de Tineret -2020”
a declarat Mihai Veștea, lider
grup PDL.
„Organizarea unei astfel de
manifestări presupune o
competiție. Suma alocată de 8
miliarde de lei pentru acest proiect nu este extraordinar de
mare, întrebarea este cât va
aloca și Primăria ” a precizat

Mihai Popa, vicepreședinte CJ
Brașov.
„Mi-am exprimat public
punctul meu de vedere în ce
privește construcția unui stadion modern de fotbal la
Brașov, ținând cont că valoarea fondurilor necesară
depășește valoarea fondurilor

pentru aeroport și finalizarea
lucrărilor la Spitalul Județean.
Însă deocamdată avem un proiect care este neterminat și care
aduce bani și este vorba de
domeniul schiabil din județ” a
spus Aristotel Căncescu, preşedintele CJ Brașov.
Anca Lăutaru

Funcţionarii din Zona Metropolitană, școliți în Portugalia
Directorul general al Agenţiei Metropolitane Braşov (AMB), Dragoş David, a declarat că în prezent, instituţia
pe care o conduce implementează două
proiecte care vizează specializarea funcţionarilor din primăriile incluse în arealul metropolitan.
Un prim proiect, denumit „Dezvoltarea competenţelor responsabililor cu
resursele umane din cadrul autorităţilor
publice locale”, presupune formarea a
10 angajaţi ai serviciilor de resurse umane în Portugalia, unde vor învăţa metode
de selecţie, evaluare, motivare, formare
şi instruire a personalului. Cel de-al doilea proiect îi vizează pe 10 angajaţi ai

serviciilor de strategii şi programe din
cadrul autorităţilor locale membre ale
Agenţiei Metropolitane, care au efectuat
stagii de pregătire de două săptămâni,
tot în Portugalia.
Ambele proiecte sunt finanţate prin
programul Învăţare pe tot parcursul vieţii, programul sectorial Leonardo da
Vinci. În România, acest program este
implementat prin Agenţia Naţionala
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale .
„În vederea eficientizării procesului
de management al resurselor umane,
participanții vor dobândi noi abilități

și competențe referitoare la susținerea
activităților specifice de planificare, recrutare, selecție, evaluare a
performanței, motivare, orientare și instruire a personalului autorităților publice. Totodată, angajaţii administraţiei
publice locale din Zona Metropolitană
Braşov își vor însuși de la colegii portughezi şi tehnicile şi procedurile inovative în domeniul strategiilor şi politicilor
publice utilizate în domeniu în Primăria
şi Camera de Comerţ a localităţii Arcos
de Valdevez, în vederea implementarii
lor la locul de muncă din România”, a
susţinut directorul general AMB, Dragoş David.
S.D.

În Brașov, 14 centre de colectare a deșeurilor electrice
Campania Asociatʼiei RoRec, ”Locul
deșeurilor nu este în casă. Trimite-le
la plimbare!”, organizează între 5-6
aprilie 2014 în municipiul Brașov o
nouă actʼiune de colectare a deșeurilor
electrice.
Vineri și sâmbătă, 5-6 aprilie 2014,
între orele 10.00-18.00 vor fi deschise
14 puncte provizorii de colectare,
unde brașovenii pot aduce deşeurile
electrice şi electronice de care doresc
să se debaraseze responsabil. Acestea
vor fi amenajate în următoarele locuri:
1. Astra - B-dul Saturn nr. 32 - în
faţa Galeriilor Orizont
2. Bartolomeu - Str. Gospodarilor

nr. 3 - lângă locul de joacă
3. Centrul Civic - la Primăria Nouă
- lângă Restaurant Sergiana Center
4. Centrul Vechi - Str. Avram Iancu,
intersecţie cu Str. Bisericii Române
5. Craiter - Str. Hărmanului nr. 110,
intersecţie cu Str. Pavilioanele CFR
6. Florilor - B-dul Alex. Vlahuţă
nr. 10 - în faţă la ITC
7. Griviţei nr. 47, intersectʼie cu Str.
Emil Racoviţă, lângă locul de joacă
8. Calea Bucureşti - Parcul Someş
- lângă magazinul Mega Image
9. Noua - Dârste - Str. Prunului nr.
9, intersecţie cu Str. Levănţicăi
10. Prund - Schei - P-ţa Unirii, în
staţia RAT

11. Răcădău - Parcul Trandafirilor,
lângă Carrefour Magnolia
12. Tractorul - Str. Olteţ nr. 12 lângă Piaţa Tractorul
13. Stupini - Str. Bârsei, lângă Biserică
14. Centru - Str. Nicolae Iorga, intersecţie cu Str. Lungă
Dacă ai deșeuri electrice mari și
grele, Asociatʼia RoRec, împreună cu
autoritătʼile locale, îtʼi pun la dispozitʼie
serviciul gratuit de preluare a DEEEurilor voluminoase direct de la domiciliu sau sediu de firmă ori institutʼie.
Tot ce trebuie să faci este să apelezi
gratuit TelVerde 0800 444 800, zilnic
între 9.00 și 17.00.
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Resistematizarea circulației la
ieșirea din Braşov spre Bucureşti
Zona de la ieşirea din
Braşov spre Bucureşti va
intra în aproximativ
două luni în şantier.
Este vorba despre un proiect
mai amplu care se va desfăşura
în trei etape, prima dintre ele
fiind cea de la intersecţia drumurilor care fac legătura între
Braşov, Valea Prahovei şi Săcele.
Etapa iniţială ar putea fi gata
în toamnă spun reprezentanţii
Primăriilor din Braşov şi Săcele. „Am gândit acest proiect
integrat nu numai pentru intersecţia aceasta. Care este o direcţie de încărcare şi descărcare
a traficului dintre Ocolitoare
spre Bucureşti, dinspre Bucureşti dar şi dinspre DNA 1 A
care vine ca şi trafic în municipiul Săcele”, a spus George
Scripcaru, primarul Municipiului Brașov. „Este o giraţie
foarte importantă atât pentru

Săcele, cât și pentru
Brașov. În orele de
vârf este o foarte
mare aglomerație în
zonă”, a spus Florea
Nistor, primarul Municipiului Săcele.
„Pe dreapta este
breteaua care duce în
Săcele, aceasta intră
în Braşov, de aici intri
pe ocolitoare şi de
aici din zonă, unde
era pasajul celebrului
Vankay. În zona respectivă, cu 300 de
metri creăm o bretea
de legătură care să
ducă pe ocolitoare la
Săcele”, a explicat
George Scripcaru.
După întocmirea
studiului de fezabilitate şi analizarea indicatorilor economici,
va urma eliberarea Primarul George Scricparu arată care este proiectul de resistematizarea a traficului la ieșirea din Brașov spre București
autorizaţiei de con-

Parcările rezidenţiale neplătite
vor fi transformate în parcări publice
Cei care nu şi-au plătit
abonamentele pentru parcările rezidenţiale vor avea
parte de o supriză nu tocmai plăcută din partea municipalităţii. Pentru că la
data de 31 martie mai erau
aproximativ 1500 de restanţieri, Primăria are de
gând să transforme locurile respective în parcări publice. Odată
cu implementarea acestei măsuri, preţul pentru un astfel de
loc va creşte considerabil.
La data de 31 martie, din cele

30.100 de locuri de parcare se
plătiseră taxele pentru 28.600.
Cei care nu trecut pe la ghişeele
Direcţiei Fiscale pentru a-şi achita
datoriile vor avea în perioada următoare o surpriză.

„Erau 1500 de restanţieri, la data de 31 martie.
Cei care nu au înţeles, nu
au vrut sau nu au dorit săşi rezolve problema, vor
trebui să plătească sume
de zeci de ori sau chiar de
o sută de ori mai mari decât dacă ar fi plătit această
taxă de parcare. Locurile de parcare vor fi transformate în locuri publice sau pentru vizitatori,
ca şi destinaţie” a avertizat George Scripcaru, primarul Municipiului Brașov.

Pensionarii ar putea beneficia de
transport gratuit pe RAT Brașov
Consilierii locali au readus
în discutʼie ca toţi pensionarii
din municipiul Braşov să aibă
gratuitate pe mijloacele de
transport în comun.
„Mă bucur că inițiativa pe
care am avut-o cu privire la
acordarea gratuității pe mijloacele de transport în comun
din Brașov pentru pensionari
a fost repusă în discuție, deoarece aceasta este o chestiune de mare importanță în
rândul vârstnicilor brașoveni.
În anul 2011, am inițiat un
proiect de hotărâre de Consiliu Local în acest sens, bazat
pe o informare cu privire la
facilitățile pe care le au per-

soanele vârstnice din marile
orașe ale României, la folosirea mijloacelor de transport
în comun. Din păcate, la momentul respectiv acest proiect
nu s-a concretizat așa cum mi-

aș fi dorit.
Având în vedere că în ultimii ani seniorii noștri au fost
crunt loviți de măsurile de
austeritate ale guvernelor care
s-au succedat la conducerea
țării, consider că acordarea
gratuității pe mijloacele de
transport în comun este binevenită și sper ca de această
dată ea să devină realitate pe
o perioadă de timp cât mai
lungă, nu doar pe parcursul
acestui an electoral” a declarat Dragoș Crăciun (foto),
consilier judetʼean PNL și coordonator al programelor
pentru pensionari din cadrul
CJ Brașov.

strucţie în zonă. Lucrările, estimează primarii celor două
localităţi, ar putea începe în aproximativ
două luni şi dacă totul
va decurge conform
planului, în toamnă ar
trebui să fie finalizată
prima etapă.
„După ce avem indicatorii, eliberăm autorizaţia şi ne apucăm
de treabă, pentru că
trebuie să lucrăm împreună. Aici, ce este pe
teritoriul municipiului
Braşov va fi partea de
cofinanţare a municipiului Braşov, ce este
pe teritoriul municipiului Săcele va trebui să
fie contribuţia municipiului Săcele, ca şi cotă
parte în acest proiect
integrat”, a mai spus
Scripcaru.
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Flash
Drumul Transfăgărăşean – Ucea de Sus, aproape de
recepţie. Drumul judeţean 115 P, care face legătura
între Transfăgărăşean – Cârţişoara – Arpaşul de Sus –
Ucea de Sus, se află pe ultima sută de metri în ce priveşte recepţia lucrărilor. Lucrările la drumul cu două
benzi, în lungime de circa 10 kilometri, au început cu
patru ani în urmă şi se termină abia primăvara aceasta.
Mai este de făcut un pod peste râul Cârţişoara, situat
în centrul localităţii cu acelaşi nume, după cum precizează edilul Dorin Magda. Joi, 27 martie, o delegaţie a
Consiliului Judeţean Sibiu a făcut o vizită în teren să
vadă în ce stadiu sunt lucrările efectuate de firma sibiană
care a câştigat licitaţia. Oficialii au plecat mulţumiţi când
au văzut că în sfârşit asfaltarea e la final şi că mai sunt
de executat mici retuşuri şi respectivul pod. Nu mai puţin
de trei straturi de asfalt au fost turnate pe această şosea,
cheltuindu-se 110 miliarde lei vechi. O parte din drumul
judeţean a mai fost asfaltată în trecut, restul n-a văzut
asfaltul niciodată.
Făgărașul va fi iluminat cu leduri. Reprezentanții Primăriei Făgăraș s-au gândit serios la consumul de lumină pe care îl are Făgărașul, cu iluminatul stradal.
La ora actuală, ei caută soluții de finanțare prin care
să înlocuiască becurile, cu corpuri de iluminat pe leduri.
Astfel, edilii s-au gândit că nu doar că ar reduce valoarea facturilor la curent, ci ar reduce și poluarea.
Bani pentru grădinița din Tărlungeni. La propunerea
consilierului județean Szakal Andras, Consiliul
Județean Brașov a aprobat alocarea sumei de 100.000
de lei pentru reparațiile necesare la grădința cu program normal din comuna Tărlungeni, situată pe strada
Principală nr. 754. Investiția totală este de 275.000 de
lei, restul sumei fiind asigurat de la bugetul local al
comunei.

DIN JUDEŢ
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Dispensar nou, ocolitoare
și iluminat stradal la Teliu
2014 nu s-a anunţat,
din păcate, cu nimic mai
bogat decât anii trecuţi,
declară primarul Vasile
Șerban.
„Împreună cu consilierii locali, încercăm totuși să gospodărim banii puţini pe care
îi avem, astfel încât să realizăm câteva lucrări de investiţii
în comună, atât de necesare
telenilor. Bugetul pe care l-am
primit anul acesta de la Consiliul Judeţean este exact acelaşi cu cel al anului precedent
şi vom încerca, cu puţinii
bani, să acoperim cheltuielile
de funcţionare a Primăriei, a
şcolilor, a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi să continuăm
investiţiile începute în anii trecuţi, declară primarul Vasile
Şerban.
Cu precădere, edilii vor termina alimentarea cu apă începută în anul 1996,

extinderea şcolii Teliu Vale,
vor finaliza construcţia grădiniţei cu program prelungit
până în acesta toamnă. De
asemenea, se va mansarda
şcoala gimnazială, pentru a
avea un număr suficient de
clase astfel încât toţi copiii să
fie prezenţi la cursuri dimineaţă, fără a fi nevoiţi să în-

veţe în 2 schimburi. De asemenea, primăria va asigura
abonamentele profesorilor şi
transportul gratuit pentru
elevi. „Pentru noi, sănătatea
este foarte importantă, de
aceea s-au demarat procedurile de licitaţie în vederea construirii dispensarului, de fapt
al unui centru medical pentru

localnicii noştri şi pentru cei
din localităţile învecinate, şi
alte lucrări edilitar gospodăreşti ce se impun.
Lucrările podului care face
legătura între Drumul Naţional şi ocolitoarea DN10 vor
fi încheiate, astfel ca podul să
fie funcţional. De asemenea,
în acest an vom demara lucrările de reabilitare a iluminatului public. În acest
domeniu nu s-au mai făcut investiţii din 1962, iar pe DN10
există porţiuni care au rămas
fără iluminat. Odată lucrările
încheiate, comuna noastră va
avea un sistem de iluminat
public la nivel european. Pentru că veniturile locuitorilor
din Teliu sunt modeste, la începutul lunii decembrie, în şedinţa de consiliu, am propus
ca în anul 2014 taxele şi impozitele locale să nu se majoreze”, a mai declarat primarul
Vasile Şerban.
Florentin Cozmolici

Ateliere de artizanat în comuna Bod
Acestea vor fi realizate cu
ajutorul fondurilor europene.
Un investitor local din comuna brașoveană Bod a decis
să atragă fonduri destinate întreprinderilor mici şi mijlocii
pentru a crea o mică afacere
de confecţionat articole tradiţionale. Centrul va avea trei ateliere, în care se vor confecţiona
articole din răchită, piese de
port popular cusute, dar și piese
de port popular ţesute.
În atelierul de confecţionat
articole din răchită, nuielele vor
trece printr-un proces tehnologic complex. Înainte de a fi
folosită, răchita va fi fiartă şi
apoi decojită cu ajutorul unei
maşini speciale.
După ce se usucă natural la
soare sau la vânt, nuielele se
leagă în mănunchiuri şi se pun
la păstrare. Prelucrarea răchitei

se poate face după ce aceasta
a devenit flexibilă, maleabilă
și uşor de modelat. Produsele
finite se spală, apoi se usucă la
aer liber sau lângă surse de căldură.
În cel de-al doilea atelier se
vor confecţiona piese de port
popular care se cos manual, de
la cămăşi şi ii, la veste, poale,
accesorii pentru înfrumuţesa-

rea pălăriilor, trăistuţe, şervete,
feţe de masă, ştergare, perdele
sau marame brodate. Broderiile în cruciuliţe sau cu alte
motive tradiţionale româneşti
vor fi executate manual.
A treia activitate a centrului
presupune confecţionarea pieselor de port popular ţesute,
adică brâie, marame, catrinţe,
fote, ţoale sau chiar covoare.

Săcelenii vor beneficia de reţele noi de apă
Lucrările pentru reabilitarea şi extinderea sistemelor
de apă şi canalizare vor demara în această perioada, în
municipiul Săcele.
Zonele vizate sunt George
Moroianu, între strada Zizinului şi Nicolae Colgeag, strada Nicolae Iorga şi Bunloc.
Aceste lucrări fac parte
dintr-un proiect mai amplu
al Companiei Apa. „Reabilitarea şi extinderea sisteme-

lor de apă şi canalizare în
judeţul Braşov” este un proiect de mare complexitate şi
întindere, co-finanţat din
Fondul de Coeziune, prin
Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu),
implementat de către Compania Apa Braşov S.A., în
valoare de 565,64 milioane
de lei, fără T.V.A. ce are în
componenţă 13 contracte,
dintre care 11 sunt de lucrări

şi două de servicii.
Unul dintre contractele de
lucrări din cadrul proiectul
este „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie şi
a sistemului de canalizare în
Braşov, Săcele, Feldioara,
Sânpetru şi Hărman”, în valoare de 75,8 milioane de lei.
În aceste cinci localităţi, investiţiile sunt foarte importante pentru viaţa locuitorilor
din cele cinci comunităţi.
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Hotărâri ale Consiliului
Județean Brașov

„Undă verde“ pentru eficientizarea
energetică de la Spitalul de Pediatrie

Plenul Consiliului Județean Brașov s-a reunit
ieri și a luat mai multe
hotărâri referitoare la
alocarea unor fonduri
pentru infrastructura
județului și pentru sprijinirea unor acțiuni de
către administrațiile publice locale.
Astfel, plenul a decis aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru modernizarea drumurilor judetʼene
103B (Părău-Grid-Perșani) și
730 (limita judetʼului Argeș Șirnea - DN73).
De asemenea, consilierul
judetʼean Mihail Veștea a propus, la solicitarea primarului
din Predeal, Liviu Cocoș, ca
drumul comunal DC 15A,
care face legătura dintre cen-

xxx

trul statʼiunii și zona Trei
Brazi, să fie reclasificat, deoarece autoritatea locală nu
are bani pentru a-l repara și
întretʼine și nici nu poate
obtʼine în acest sens fonduri
europene sau de la Ministerul
Dezvoltării Regionale și
Administratʼiei Publice.
Consilierul judetʼean Horatʼiu Braga a solicitat
aprobarea asocierii dintre
Consiliul
Judetʼean
și
Primăria Părău, pentru repararea DJ 104, în intravilanul
satului Venetʼia de Jos, precum și alocarea de fonduri
pentru pietruirea drumului
comumal
Grid-Șercaia,
având în vedere că pe aici se
asigură accesul pentru
investitʼia „parc fotovoltaic cu
centrală fotovoltaică de 45
MW și statʼie de transforma-

Consilierii județeni au
aprobat și demararea procedurilor legale pentru
achiziționarea serviciului
de eficiență energetică, în
vederea
realizării
lucrărilor pentru reabilitarea centralei termice și a
instalațiilor aferente Spitalului Clinic de Copii din
Brașov. La propunerea

re“. Consiliul Judetʼean
Brașov a mai aprobat, la propunerea lui Emil Nitʼă jr. alocarea sumei de 7.000 de lei
pentru un proiect desfășurat
de elevii claselor a IX-a, a Xa și a XI-a, de la Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Șenchea“
din Făgăraș, care are ca scop
promovarea satelor din Tʼara
Făgărașului. Evenimentul va
avea loc astăzi, 2 aprilie, ocazie cu care se vor prezenta
traditʼii și obiceiuri specifice
acestei zone.

președintelui Consiliului
Județean Brașov, Aristotel
Căncescu, pentru a nu
exista suspiciuni asupra
modului cum va fi selectată firma care va executa
lucrările după organizarea
licitației, atât caietul de
sarcini cât și contractul
vor fi aprobate în plenul
Consiliului Județean.

Și consilierul judetʼean Constantin Zavarache a solicitat
200.000 de lei pentru Colegiul
Natʼional „Radu Negru“ din
Făgăraș, pentru organizarea
simpozionului „Fizica - trecut
și viitor“. Simpozionul se află
la cea de a cincea editʼie și este
inclus în calendarul judetʼean al
activitătʼilor cu caracter știintʼific
din învătʼământul preuniversitar.
La editʼia anterioară au
participat 105 persoane, elevi
și profesori, din 15 judetʼe.
Sebastian Dan

Copiii din comuna Drăguș vor
avea o școală de cinci stele
Nemtʼii vin să-i învetʼe pe
drăgușeni limba germană.
Acest lucru se va întâmpla
din acest an școlar, o dată
cu înfiintʼarea clasei 0 cu
predare în limba germană.
Înscrierile se fac în această
perioadă și nu sunt vizatʼi
doar copiii din comuna
Drăguș, ci și cei din
localitătʼile învecinate.
Elevii de la Școala Gimnazială
Ion
Codru
Drăgușanu din localitatea
Drăguș o să aibă din
toamnă o sectʼie de germană. Micutʼii elevi care învatʼă
la Drăguș au dovedit deja
că învatʼă cu plăcere limbi
străine. Majoritatea vorbesc
bine în limba engleză.
La școala din Drăguș, elevii sunt implicatʼi în multe
proiecte extracuriculare sub
atenta supraveghere a cadrelor didactice foarte bine
pregătite. Pentru clasa 0
care își va desfășura activitatea în limba germană din
toamnă, vor veni voluntari
din Germania care îi vor
învătʼa pe elevi să vorbească
germana la standard înalte.
Înscrierile pentru clasa 0
au început și până acum
sunt înscriși 10 copii din
Drăguș și din satele înveci-

nate. Cea de-a doua etapă a
înscrierilor a început pe 25
martie și continuă până pe
data de 4 aprilie. Tot din
toamnă, elevii de la sectʼia
germană și engleză vor putea beneficia de programul
after school, unde își vor
face temele și vor lua masa.
Micutʼii care învatʼă la
Drăguș au demonstrat că
sunt și foarte talentatʼi.
Aceștia stăpânesc bine arta
picturii, iar icoanele realizate de aceștia par a fi pictate de profesioniști.
Dascălii care predau la
școala din Drăguș sunt
mândri de elevii pe care îi

formează și de abilitătʼile lor
creative. O parte dintre elevi
au ajuns chiar să fie colegi
de breaslă cu cei de la care
au învătʼat.
Așadar, elevii de la Școala
Gimnazială Ion Codru
Drăgușanu participă cu drag
la orele de curs, datorită profesorilor care mereu încearcă
să aducă ceva nou prin orele
de creativitate. Elevii din satele învecinate care vor învătʼa
la clasa 0 de la sectʼia germană
din cadrul școlii vor ajunge la
școală cu microbuze, care
sunt puse la dispozitʼia lor gratuit din partea școlii și a primăriei.
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Strada Vămii, Regele Mihai,
7 Noiembrie – Mureşenilor

Fotografii din
colecţia personală
a lui Aristotel Căncescu
Numele i-a fost schimbat de patru ori.
Iniţial a fost Strada Vămii, apoi a devenit
strada Regele Mihai, în perioada comunistă s-a numit 7 Noiembrie, iar în prezent, strada Mureşenilor.
Pe vremuri, la intrarea în cetate, exista Poarta
Vămii, locul pe unde intrau carele cu mărfurile
negustorilor care veneau din Ţara Românească,
prin pasul Bran, iar pe strada respectivă funcţiona vama unde se dijmuiau produsele. Clădirea
din partea stângă nu mai există, acum fiind parcarea de la Hotelul Aro Palace. În locul din care
a fost făcută acestă fotografie se află acum sensul
giratoriu de la Casa Armatei.
Elena Cristian
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Tatăl fetiţei dispărute:
A fost răpită
De 14 zile, Nicoleta
Claudia Grancea, fetiţa
de cinci ani dată dispărută în satul Mărgineni, este de negăsit.
Au căutat-o pe câmpuri, în
pădure, prin grădinile şi şurile
localnicilor, în pământ şi prin
pârâuri, însă totul în zadar.
Micuţa nu este nicăieri.
Tatăl ei, care era plecat la
muncă în străinătate, s-a întors acasă în speranţa că îşi
va găsi copilul.
„Nu îmi venea să cred că
este adevărat când mi s-a spus
de dispariţia ei. Am căutat-o
şi eu peste tot şi nimic, niciun
semn de viaţă. Este ca şi cum
ai căuta un ac în carul cu fân.
Cred că fata a fost luată de
cineva de acolo de pe bancă”,
mărturiseşte cu ochii în lacrimi Forin Grancea.
Şi ca să demonstreze cât de
mult o iubeşte şi-a tatuat pe
mână numele micuţei dispă-

rute, dar şi al celorlalţi copii.
Omul îşi iubeşte familia
enorm şi nu încetează să-şi
caute copila şi trăieşte cu speranţa că o va strânge din nou
în braţe.
„Mai am speranţe că o vom
găsi în viaţă. Să dea Dumnezeu să ne ajute. Nu cred că
mai plec la muncă în afară
dacă nu se găseşte nimica”,

Parcă a intrat în pământ” a
mai spus tatăl fetiţei.
Tot ce le-a mai rămas acum
este poza fetiţei, decupată
dintr-un ziar, pe care o ţin la
loc de cinste.
Poliţiştii au mai multe ipoteze în acest caz. Fie fetiţa a
ajuns în pădurea din apropiere
unde s-a rătăcit sau a fost atacată de animale sălbatice, fie

a fost luată de un necunoscut.
Oamenii legii nu au abandonat căutările.
Fetiţa de cinci ani a dispărut
în urmă cu două săptămâni
din satul Mărgineni. Aceasta
se afla împreună cu un unchi
de al ei în acest sat. Într-un
moment de neglijenţă, fetiţa
a dispărut de pe banca unde
o lăsase unchiul ei.

Număr record de şagunişti
calificaţi la olimpiadele naţionale!

70 de elevi au obţinut rezultate
remarcabile la olimpiade judeţene, la mai multe materii. Practic,
10% dintre cei care învaţă la Colegiul Şaguna vor participa la
concursurile naţionale. În spatele
succesului se află multe ore de
muncă, pasiune şi sacrificii, spun
olimpicii.
„Este o pregătire constantă, asiduă la unele obiecte, chiar din

toamnă au început
aceste pregătiri. Lista
cu olimpici este echilibrată, aproape toate
materiile sunt reprezentate la faza naţională” a declarat
Dorel Agache, director Colegiul Naţional
„Andrei Şaguna”.
„Am renunţat la
multe ore din timpul meu liber,
am lăsat jocurile pe calculator, ieşirile cu prietenii
şi am ales să lucrez la fizică, dar şi la matematică
şi la info. Îmi place şi de
aceea am aceste rezultate”
a spus Alexandru Strâmbu, olimpic la fizică.
„Am reuşit prin multă
muncă şi destule sacrificii,

timpul meu liber nu prea a mai
existat, mai ales că în paralel cu
olimpiadele fac şi sport de performanţă, handbal. Normal că mă
simt foarte mândru că am reuşit
aceste performanţe, e bine că am
reușit ca în ceilalţi ani să mă calific la o fază naţională, anul ăsta
chiar la două faze naţionale”, spune Mihai Hrenciuc, olimpic la fizică şi la ştiinţele pământului.

„Nu ne putem juca de-a terasele în centrul istoric”
Reprezentanţii Primăriei Braşov au precizat că nu vor mai da
noi autorizaţii de funcţionare pentru comerciaţii care nu şi-au plătit
dările către municipalitate sau
care nu au respectat prevedirile
de anul trecut în privinţa mobilierului şi al spaţiului folosit la
amenajarea teraselor din centrul
istoric al Braşovului.
Primarul municipiului Braşov
spune că mai multe firme sunt
deja pe lista neagră. „Avem re-

gulamentul care e cunoscut de
toată lumea, unii se fac că nu-l
cunosc şi nu respectă anumite
detalii, plecând de la amplasament, suprafaţă, dimensiuni, mobilier şi până la achitarea
contravalorii ocupării domeniului
public. Am inventariat şi ştim despre cine este vorba, cei care cred
că pot să se comporte în felul
acesta să nu mizeze că anul acesta vor mai avea contract de închiriere pentru terasele din

centrul istoric” declară primarul
George Scripcaru.
Standardele impuse anul acesta
de municipalitate pentru terasele
din centru prevăd ca mobilierul
şi umbrelele teraselor să fie de
aceeaşi marcă şi culoare. De asemenea, sub o umbrelă nu ar trebui
să vedem mai mult de 4 mese cu
maximum 4 scaune fiecare. Iar
spaţiul de trecere dintre terase ar
trebui să fie de minim 1 metru şi
20 de centrimetri.
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Începe vânătoarea
căpuşelor la Braşov
Timp de şapte zile, în perioada 3-9 aprilie, Primăria
Municipiului Braşov va derula activitatea de deratizare
a domeniului public – privat
din oraş.
De asemenea se va face şi
dezinsecţia şi deratizarea
şcolilor. Compania are drept
scop combaterea căpuşelor
(din zone
de agrement, zone
verzi din –
locuri de
joacă pentru copii,
curţile grădiniţelor) în conformitate cu
prevederile O.M.S. nr.
119/2014.
Cetăţenii cu gospodării individuale, agenţii economici,
instituţiile publice şi asociaţiile de proprietari (locatari),
au obligaţia de a efectua deratizarea pe suprafeţele care
le deţin, concomitent cu acţiunile desfăşurate pe domeniul public şi privat, numai
cu un operator licenţiat de
autoritatea de reglementare
competentă pe baza unui
contract încheiat între acesta
şi autoritatea administraţiei

publice locale (H.C.L. nr.
627/2007, art.90).
Neexecutarea acestei activităţi de către persoanele
fizice sau juridice, atrage
după sine sancţionarea acestora conform H.C.L. nr.
627/2007, art.103, lit.e, cu
amenzi contravenţionale cuprinse între 500 – 1000 lei
pentru persoane fizice şi 1.000
–2000 lei
pentru persoane juridice.
Primăria
aduce la cunostinţa tuturor cetăţenilor următoarele:
◾ momelile raticide utilizate
în acţiunea de deratizare
a domeniului public-privat
al municipiului Braşov, vor
fi amplasate în staţii de intoxicare impermeabile inscripţionate cu mesajul
„Atenţie, otravă!”– „
Atenţie, teren deratizat”,
substanţa folosită şi telefonul prestatorului.
◾ În caz de ingerare accidentală se recomandă ca antidot Vitamina K1 şi
consultul medicului.
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150 de ani de la înfiinţarea
Instituţiei Prefectului
Anul acesta se
împlinesc 150 de
ani de la înfiinţarea Instituţiei
Prefectului în România, fapt certificat de Legea
comunală din 1
aprilie 1864 şi
Legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene, din
2 aprilie 1864,
care prevedea că
„prefectul, cap al
administraţiei judeţene, dirige
toate lucrările
acestei administraţiuni, îi execută hotărârile
consiliului judeţean”.
Clădirea unde își are sediul și Prefectura din județul Brașov
Înscrisuri despre
prefecturi găsim încă din an- „ispravnici administratori”. de către domnitorii, regii sau
tichitate, când în Roma antiÎn conformitate cu Legea guvernele ce s-au succedat la
că, în vârful ierarhiei comunală din 1 aprilie 1864 conducerea ţării, conferindufuncţionarilor imperiali, exer- şi Legea pentru înfiinţarea i puteri diferite, de la un rol
citându-şi atribuţiile în pre- consiliilor judeţene, din 2 cu competenţe restrânse până
fecturi
unităţi aprilie 1864, care prevedea la cel de şef al judeţului, în
administrative ale statului ro- că „prefectul, cap al admi- funcţie de modificările asuman, găsim prefectul ca re- nistraţiei judeţene, dirige toa- pra legilor ce stabileau poziţia
prezentant al împăratului, ce te
lucrările
acestei prefecturilor.
acţiona în numele acestuia. administraţiuni, îi execută
După revoluţia din deÎn România, noţiunea de hotărârile consiliului jude- cembrie 1989, prin Consti„prefect” o întâlnim în Mun- ţean” certificăm înfiinţarea tuţie şi Legea nr.69/1991
tenia şi Moldova încă înainte Instituţiei Prefectului în Ro- privind administraţia publică
de Unirea Principatelor mânia în urmă cu 150 de ani. locală, prin legea nr.
(1859), chiar dacă cei care o
De-a lungul timpului, In- 340/2004 şi alte legi specireprezentau purtau denumi- stituţiei Prefectului i s-a acor- fice, Instituţia Prefectului şi
rea „ispravnici de judeţe” sau dat o importanţă deosebită implicit prefectul au fost re-

Prefecții județului Brașov, după 1990
1. Chiriacescu Sergiu (din data de 15.01.1990)- decedat
2. Sofroniciu Ioan
3. Fulga Gheorghe
4. Popa Alexandru
5. Opriș Ioan
6. Manole Adrian (venit din Constanța)
7.Cristoloveanu Ioan- decedat
8. Mateescu Libiu
9. Neagoe Otilian
10. Danu Aurelian Leonard
11. Donțu Adriana
12. Niță Emil
13. Gonțea Ioan
14. Mohaci Mihai
15. Romer Ambrus Sandor Mihaly

puşi în locul şi rolul ce li se
cuvine într-un stat de drept.
În prezent, prefectul, reprezentantul Guvernului în
teritoriu, autoritate a administraţiei publice locale şi
conducător al serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte
autorităţi centrale ale administraţiei publice, este garantul respectării legii şi a ordinii
publice la nivel local. Pentru
exercitarea prerogativelor îşi
desfăşoară activitatea în cadrul Instituţiei Prefectului instituţie publică cu persona-

litate juridică, cu patrimoniu
şi buget propriu şi este ajutat
în activitatea sa de subprefect, amândoi făcând parte
din categoria înalţilor funcţionari publici.
Urmărind evoluţia ţării
noastre, este evident că odată
cu instituirea administraţiei,
prefecturile au avut un rol important în dezvoltarea României, acţionând în direcţia
respectării legilor româneşti.
Istoria dovedeşte contribuţia
semnificativă asupra bazelor
înfăptuirii politicilor statului
român de colonizare a noilor
teritorii, asupra acţiunilor de
împroprietărire, de ridicare a
nivelului de instrucţie și
educatʼie.
Este indiscutabil faptul că
prin competentʼă, cinste şi co-

rectitudine, prefecţii României, specialişti în diferite domenii, au contribuit la
ridicarea ţării noastre din
punct de vedere economic,
cultural şi social, prin activităţi corecte, competente, desfăşurate pentru și cu sprijinul
locuitorilor ţării.
150 de ani de la înfiinţarea Instituţiei Prefectului
în România reprezintă un
moment aniversar în care
trebuie să ne exprimăm respectul faţă de predecesorii
noştri, prefecţi şi subprefecţi,
pentru modul în care au ales
să-şi facă datoria, servind interesul naţional pentru a promova o imagine credibilă şi
coerentă a instituţiei pe care
astăzi noi o reprezentăm.
Ionela Damian

A defrişat un cimitir, pentru a face agricultură! Un bărbat din

localitatea ieşeană Butea a început să scoată crucile şi
să distrugă mormintele dintr-un cimitir în care sunt îngropaţi eroi din cel de-al Doilea Război Mondial pentru
a face agricultură. Totul a pornit de la o hotărâre judecătorească prin care surorii sale i s-a retrocedat o parcelă
de 2.500 de metri pătraţi din fostul cimitir, după 10 ani
petrecuţi prin tribunale, potrivit Antena 1. Deşi femeia ar
fi acceptat să i se retrocedeze bucată de teren şi în altă
parte decât în cimitir, fostul edil al localităţii nu a găsit o
parcelă care să nu fie pe locul mormintelor eroilor de
război. Localnicii revoltaţi au chemat poliţia şi îl acuză
pe bărbat de profanare de morminte!
Un român de 11 ani, mai inteligent decât Einstein! Iulian Băraşcu are un IQ mai mare decât Einstein şi la cei 11 ani
ai săi a început să scrie primul său roman. Părinţii lui,
români din Craiova, au emigrat în 2009. Amândoi şi-au
dat seama că au un fiu înzestrat şi l-au dus pe Iulian la
Mensa - organizaţia internaţională a oamenilor cu un IQ
mult peste medie - pentru a da un test de inteligenţă.
Rezultatul i-a uimit: Iulian a obţinut 162 de puncte, mai
mult decât Albert Einstein sau Stephen Hawking. Românii
locuiesc în Dover unde tatăl lui Iulian e preot. „Când face
ceva îi place să sară peste unii paşi pentru că oricum
poate ajunge la capăt foarte repede. Amândoi avem convingeri. Uneori nu e uşor”, spune tatăl lui Iulian.
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Furați ca în codru
FC Braşov a pierdut pe
mâna arbitrilor, cu scorul de 1-0 (0-0), meciul
disputat în deplasare în
compania formaţiei FC
Vaslui, în etapa cu numărul 25 din Liga I.
Unicul gol al partidei a fost
înscris de Ortiz în minutul
61. Fundaşul central al moldovenilor a deschis scorul cu
o lovitura de cap din 4 metri,
după o centrare venită din lovitură liberă. Marele arbitru
Haţegan, s-a făcut că nu vede
două lovituri clare de la 11
metri pentru braşoveni, în prima repriză la scorul de 0-0.
Mai întâi în minutul 7, Haţegan a închis ochii la un henţ
clar în careu, iar în minutul
26, Madsen nu are nicio treabă cu mingea, caută doar picioarele adversarului, însă
Haţegan lasă jocul să continue.
În aceste condiţii, galben-negrii nu au reuşit să scoată nici
măcar un punct din jocul de
la Vaslui şi cu 23 de puncte
sunt la patru lungimi distanţă
faţă de primul loc care asigură
prezenţa pe prima scenă a fotbalului românesc şi în sezonul
viitor.
Zotta, exasperat de erorile arbitrilor. La finalul partidei de
la Vaslui, președintele stegarilor, Constantin Zotta, a răbufnit la adresa arbitrilor.
„Înfrângerea doare cel mai
tare, noi am pregătit bine meciul ăsta. Ne-am creat ocazii,
dar nu am fost inspirați. Am
mai făcut și o gravă eroare
când am primit golul. Dar arbitrajul... Nu putem să ne luptăm cu toată lumea ca să
scăpăm de la retrogradare. Am
avut o discuție cu cei de la
Federație, dar totul continuă

FC Brașov a pierdut meciul de la Vaslui cu „ajutorul” arbitrului Ovidiu Hațegan
cu greșeli grave în defavoarea
noastră. Domnul Burleanu nea prezentat un raport. Ştiţi cât
s-a cheltuit cu arbitrii în 2013?
2.700.000 de euro! Iar ei sunt
plătiţi din baremurile pe care
noi le plătim. Ce a făcut Deaconu cu aceşti bani, ce a instruit? Ştiţi cât am plătit noi
să avem arbitrii adiţionali?
177.000 de lei! Au fost două
lovituri de la 11 metri incontestabile în prima repriză. Cum
putem să ne apărăm şansele
de a rămâne în prima ligă
dacă cel mai bun arbitru al ţării face astfel de greşeli? Nu
spun altceva! Ce să le spun eu
băieţilor acum? Nu ne putem
lupta în mod cinstit pentru a
evita această retrogradare. Ne
vom lupta până la sfârşit cu
aceste greşeli, o să considerăm

Gata de play-off!
„Olimpicele” lui Dan Calancea întâlnesc astăzi de la
ora 18.00 în deplasare
formatʼia CS Municipal
Târgoviște, în primul tur din
play-off-ul Ligii Natʼionale.
Baschetbalistele de la Olimpia
CSU Brașov au terminat sezonul regulat pe locul 6, pozitʼie
mai mult decât onorabilă, dacă
tʼinem cont de faptul că bugetul
echipei pentru acest an a fost
mult mai mic decât al multor
echipe ce au terminat în spatele
„olimpicelor” în clasament.
Misiunea fetelor antrenate de
Dan Calancea în play-off va fi
una extrem de dificilă, dar Kovacevic și compania cred în
șansa lor, chiar dacă în fatʼă o
vor avea pe CS Muncipal

Târgoviște, una dintre fortʼele
campionatului intern. „Diferenţa de valoare e netă în favoarea celor de la Târgovişte,
din toate punctele de vedere,
dar vom încerca să dăm o replică foarte, foarte bună în
aceste jocuri din play-off, vom
juca fără presiune şi ne vom
bucura să jucăm baschet”, a
declarat tehnicianul formatʼiei
brașovene, Dan Calancea.
Initʼial, oficialii de la Olimpia
CSU Brașov au fost de accord
să joace primele două jocuri
din play-off la Târgoviște, dar
s-a revenit asupra deciziei luate
și meciul doi se va juca la
Brașov, vineri 4 aprilie, de la
ora 17.00 în Sala Sporturilor
Dumitru Popescu Colibași.

că fac parte din joc, dar Deaconu trebuie să facă ceva”, a
spus Zotta la Dolce Sport.
„Se vrea retrogradarea
Brașovului!” FC Brașov a pierdut pe mâna arbitrilor la Vaslui, iar tehnicianul stegarilor,
Cornel Tʼălnar, a ajuns la capătul răbdării. „Am controlat
jocul de la un capăt la altul.
Am avut două penalty-uri. Se
vrea retrogradarea Brașovului. Eu sunt mulțumit de jocul Brașovului. Când ai niște
faze clare și domnul arbitru
nu vrea să ți le dea, e rea
intenție. Asemenea faze flagrante, când arbitrul e la cinci
metri, plus cel din spatele
porții, plus tușierul, ce să mai
spui. Sunt supărat pe băieți,
pentru că puteam să câștigăm
chiar și împotriva arbitrului.

Din păcate, cei mici sunt
călcați în picioare și cei mari
sunt ajutați. Nu dorim decât
să fim arbitrați corect. Ce pot
să le spun băieților la sfârșitul
meciului? Au fost decizii total
eronate ale domnului Hațegan. Unul dintre cei mai
buni arbitri din țară, cum poate să facă asemenea greșeli?”,
a spus Tʼălnar la Dolce Sport.
„Ciobi” laudă Brașovul. FC Vaslui a trecut pe locul al patrulea în clasamentul Ligii I după
victoria cu FC Brașov. „Sunt
mulțumit de rezultat, însă am
avut un joc foarte greu. Anticipam acest lucru, am studiat
adversarul. FC Brașov este o
echipă puternică și din punctul
meu de vedere merită un loc
mai sus în clasament”, a spus
Ciobotariu pentru Dolce.

Lupii conduc în finală
Echipa de hochei pe gheaţă,
Corona Wolves Braşov, a învins
cu scorul de 3-1 (1-1, 0-0, 20) formaţia SC Miercurea Ciuc
în primul meci al finalei Ligii
Naţionale de hochei pe gheaţă.
Ciucanii au deschis repede scorul prin Curilla, dar elevii antrenorilor Kari Rauhanen şi
Greg Lindqvist au reuşit egalarea prin fundaşul Nagy Csaba,
care a prins un şut de zile mari
de la linia albastră. În repriza
secundă lupii au dominat autoritar şi doar barele i-au salvat
pe campionii en-titre ai României. În ultima treime, ciucanii
nu au rezistat ritmului impus
de braşoveni, care au punctat
prin Virag şi Kevin Wehrs şi
au câştigat primul meci al fina-

lei. „Întotdeauna am avut meciuri grele cu Ciucul. A fost şi
acum un meci bun, iar în al treilea sfert ne-am impus clar, reuşind să patinăm mai bine decât
adversarii. Am jucat cu patru
linii bune şi am reuşit astfel să
ne împărţim energia eficient.
Acum, scorul este 1-0 pentru
noi, este un start bun, însă seria
este lungă. Va trebui acum să
ne odihnim şi apoi o luăm de
la capăt”, a spus la finalul meciului tehnicianul Coronei, Kari
Rauhanen. Meciul doi al finale
s-a disputat aseară pe patinoarul
olimpic din parcul Tractorul.
Meciul s-a terminat după închiderea editʼiei. Finala se joacă
după sistemul cel mai bun din
şapte partide.
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Tănase la Trabzon!? Antrenorul Stelei, Laurențiu Reghecampf,
a vorbit despre posibilitatea ca mijlocașul Cristi Tănase să
părăsească gruparea din Ghencea. Turcii de la Trabzonspor
vor să îi aducă lui Bourceanu un fost coleg de la Steaua.
Cristi Tănase, în vârstă de 27 de ani, este gata să părăsească echipa campioană. Mijlocașul este din 2009 la
Steaua, iar Reghecampf este de acord ca Tănase să plece.
„Foarte bine că Trabzonspor a venit să îl vadă pe Tănase.
Probabil se gândește să plece. Acest lucru îl hotărăsc cei
din conducere, patronul echipei. Dacă va fi o ofertă convenabilă și pentru club și pentru el, probabil va pleca”, a
spus Laurențiu Reghecampf. Cristi Tănase a jucat în 32
de partide în acest sezon în toate competițiile, reușind 4
goluri și 10 pase decisive.
Corona va retrograda la finalul sezonului. Gruparea din Liga I
Corona Braşov şi cluburile din Liga a II-a Unirea Slobozia,
ACS Berceni, SC Bacău şi FC Universitatea Craiova nu
au depus documentaţia la FRF pentru obţinerea licenţei
pentru ediţia 2014-2015 a Ligii I. Cluburile din Liga I şi cele
12 din Liga a II-a care aveau şanse să evolueze în sezonul
viitor al Ligii I aveau, conform regulamentului în vigoare,
obligaţia să depună documentaţia completă la sediul FRF
până la 31 martie. “Nu am reusit sa terminam dosarul de
licențiere și nu am apucat să-l depunem. Am cerut o amânare, dar nu se poate. Bilanțul contabil și statutul secției,
care nu este încă gata din punct de vedere juridic, ne-au
impiedicat să depunem dosarul de licențiere. Nu se pune
problema să nu putem evolua în Liga a doua”, a spus
președintele secției de fotbal de la Corona, Ciprian Anghel.
Astfel, chiar dacă ar reuși să se salveze din punct de vedere
sportiv, Corona va retrograda din cauză că nu a depus dosarul de licențiere. Procesul de licenţiere se va încheia la
2 mai pentru cluburile din Liga I şi la 16 mai pentru cele
din eşalonul secund. După aceste date, grupările pot ataca
deciziile Administraţiei de licenţiere la TAS. Preşedintele
Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunţat,
luni, că nu vor fi operate modificări în ceea ce priveşte sistemul de licenţiere, precizând că nu e normal să se ajungă
la situaţii în care cluburile să nu îşi plătească jucătorii sau
antrenorii.
Liga I, etapa 25. S-a încheiat etapa cu numărul 25 din Liga
I. În ultimul meci al rundei, Steaua a învins cu scorul de 40, formația FC Botoșani. Golurile campioanei României
au fost înscrise de Adi Popa, Piovacari, Pârvulescu și Tănase. Iată rezultatele complete ale etapei: Oțelul Galați –
Concordia Chiajna 2-0, Corona Brașov – Săgeata Năvodari
0-0, Viitorul Constanța – Poli Timișoara 1-2, Pandurii Târgu
Jiu – CFR Cluj 0-1, Ceahlăul – Astra 0-2, Petrolul – Dinamo
2-2, U. Cluj – Gaz Metan Mediaș 1-0, FC Vaslui – FC
Brașov 1-0 și Steaua – FC Botoșani 4-0. Steaua este pe
prima poziție a clasamentului, cu 61 de puncte, locul doi
este ocupat de Astra Giurgiu cu 53 de puncte, iar podiumul
este completat de Petrolul Ploiești care a acumulat 48 de
puncte. FC Brașov este pe locul 16 cu 23 de puncte, în
timp ce Corona este ultima în clasament 13 puncte.
Preliminariile Campionatului European. Cu făgărășeanul Emanuel
Ramba în lot, România se pregăteşte din greu pentru şansa
la un turneu final. Naţionala de handbal masculin a României
va întâlni reprezentativa Finlandei, în dublă manşă eliminatorie, contând pentru prima fază a preliminariilor Campionatului European din 2016. După memorabila finală a
Cupei României, dintre HCM Constanța și Știința Bacău,
antrenorul Eliodor Voica a convocat la lot câte cinci jucători
de la ambele echipe. Internaționalul făgărășean Ionuț Emanuel Ramba, jucător al Bacăului, este unul dintre românii
care vor înfrunta echipa Finlandei. Manşa tur se va juca
miercuri, 2 aprilie 2014, la București, pe terenul tricolorilor,
iar returul, sâmbătă, 5 aprilie, în Finlanda. În celelalte două
meciuri din play-off se vor întâlni Grecia-Bosnia şi EstoniaElveţia. Cele trei câştigătoare din play-off se vor califica în
faza a doua a preliminariilor, care programează meciuri începând cu luna octombrie 2014. Turneul final al Campionatului European va avea loc în Polonia, în 2016.
Eliminată în primul tur. Jucătoarea de tenis Monica Niculescu,
locul 69 WTA, a ratat calificarea în turul doi al turneului de
la Monterrey din Mexic, dotat cu premii în valoare totală
de 500.000 de dolari. Niculescu a fost învinsă în runda inaugurală, cu scorul de 6-4, 3-6, 7-6 (7/1), după două ore
şi 29 de minute, de Ayumi Morita din Japonia, poziţia 105
în ierarhia mondială. Pentru participarea la turneul de la
Monterrey, Monica Niculescu va primi un punct WTA şi un
cec în valoare de 2.774 de dolari.

DIVERTISMENT

Concert la Patria
cu I. Ionescu Galaţi
Mâine, 3 aprilie, de la ora
19.00, sunteţi invitaţi de
Filarmonica Braşov la un
concert simfonic. Concertul are loc la Sala „Patria”.
Dirijor: I. Ionescu – Galaţi
Solişti: Florin Ionescu Galaţi – vioară
Luiza Balint – violă
În program:
W. A. Mozart – Simfonia
concertantă pentru vioară,
violă şi orchestră
H. Berlioz – Simfonia fantastică.
Preţul biletelor este de 20
lei, redus 50% pentru elevi,
studenţi şi pensionari, respectiv 15 lei.
Programul agenţiei de bilete
de la sala „Patria”:
– luni, miercuri 12-15;
– marţi, joi 16-18;
– cu o oră înainte de concert.
– Nu se fac rezervări.

I. Ionescu-Galaţi a debutat
ca solist alături de Orchestra
simfonică Radio în anul 1953,
când a interpretat un concert
de vioară şi orchestră de Wieniawski.
I. Ionescu-Galaţi este fondatorul Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră
de la Braşov, desfăşurat anual
fără întrerupere, începând din

1970, timp de 30 de ediţii consecutive. Începând cu ediţia a
XXXI-a (2003), I. Ionescu-Galaţi a devenit Director de
onoare al Festivalului.
Violonist virtuoz, Florin Ionescu-Galaţi s-a impus în viaţa
muzicală românească ca unul
dintre vârfurile generaţiei sale.
Născut la Bucureşti, în anul
1970, a început studiul viorii

la vârsta de 4 ani, sub
îndrumarea tatălui
său, cunoscutul violonist şi dirijor I. Ionescu-Galaţi. Apariţia în
public alături de Orchestra Naţională Radio, la vârsta de 10
ani, cu Concertul de
vioară de Kabalevski,
prevestea un talent neobişnuit, ce avea să devină curând cunoscut.
Pasiunea Luizei Balint
pentru muzica de cameră s-a concretizat în
activitatea sa – până în anul
1993 – ca membră a Cvartetului „Gaudeamus”, fondat la
Iaşi în timpul studenţiei şi devenit ansamblu al Filarmonicii
braşovene. De-a lungul carierei sale a realizat turnee de
concerte şi a realizat înregistrări pentru postul naţional de
Radio şi cel de Televiziune.
Liana Adam

Eveniment organizat de Cineclub Braşov
Mâine, 3 aprilie, de la 19.00, la galeria
M8 (str. Mureşenilor nr. 8, Braşov),
sunteţi invitaţi la proiecţia filmului Benvenuto Presidente! (2013), urmată de
o dezbatere. Invitat este prof. Marco
Pesticcio. Comedia Benvenuto Presidente! este regizată de Riccardo Milan

Cu: Claudio Bisio, Kasia Smutniak,
Beppe Fiorello.
Giuseppe Garibaldi, zis şi Peppino,
este un bibliotecar cu viciul poveştilor
şi al pescuitului de păstrăv. Sincer şi autentic, trăieşte într-un mic oraş de munte
şi visează la un viitor mai bun pentru

fiul sau, un vânzător agresiv de articole
de sport. Între timp, la Roma, stânga,
dreapta şi centrul discută despre soarta
ţării şi identitatea noului preşedinte. O
surpriză şi provocare: este ales Giuseppe
Garibaldi.
L.A.

MAREA FRUMUSEŢE –PREMIERĂ–
tarif special: 10 lei/bilet
142 minute, Comedie, Dramă
ora: 13:45
SPUNE-MI CE AI FĂCUT AZI-NOAPTE! -PREMIERĂ100 minute, Comedie, Romantic
ora: 18:45
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT –3D–
-PREMIERĂ– dublat
78 minute, Animaţie, Fantastic
ora: 18:15
NOE –3D–
–PREMIERĂ–
140 minute, Aventuri,
Dramă, Fantastic
orele: 15:15, 19:45,
22:15
TARZAN –3D–
–PREMIERĂ94 minute, Acţiune,
Animaţie, Aventuri
orele: 13:15 (dublat),
18:00 (subtitrat)
DIVERGENT
140 minute, Acţiune, SF, Romantic
ora: 21:00

HOTEL GRAND BUDAPEST
100 minute, Comedie, Dramă
ora: 16:30
NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI –3D–
131 minute, Acţiune, Thriller
orele: 15:45, 20:00
300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU –3D–
102 minute, Acţiune, Război
orele: 13:30, 22:30
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. Program de
vizitare
– Marţi – Duminică 9.00– 17.00
– Luni – Închis.
Expoziţie itinerantă de foto grafie
religioasă Canonicon de Dan Mihalcea
la Librăria Okian.
Expoziţia cuprinde 20 de lucrări, 84/60 cm. Maniera
de lucru este clarobscur şi detaliu. Fotografiile au fost

Horoscopul zilei
Berbec. Este o zi perfectă pentru a vă lasă imaginaţia să zburde. Creativitatea vă va ajută să faceţi faţă cu brio oricărei
activităţi pe care o începeţi astăzi.
Taur. În această zi ar trebui să fiţi foarte precauţi şi să vă
ghidaţi după fixurile pe care le aveţi şi pe care alţii le urăsc
la voi.
Gemeni. Dacă alegeţi tactică potrivită, totul va ieşi exact aşa
cum plănuiţi. Glumele şi distracţia îţi vor face ziua de astăzi
foarte plăcută şi te vor ajuta să-ţi creezi relaţii noi.
Rac. Persoanele născute sub semnul Racului vor avea o dimineaţă foarte aglomerată, însă spre seară îşi vor da seama
că acest lucru îi va ajuta să culeagă laudele tuturor.
Leu. Această zi este una perfectă pentru Lei, care se vor
simţi binecuvântaţi. Starea de spirit este una foarte bună,
iar orice lucru pe care îl începeţi va fi dus la bun sfârşit.
Fecioară. Atmosfera din jurul tău va depinde foarte mult de
starea de spirit şi de gândurile pe care le ai în această zi.
Atenţie la unele neînţelegeri cu cei din jur.
Balanţă. Pe parcursul întregii zile te vei lovi de obstacole,
minciuni şi dezinformări. Trebuie să te gândeşti de două
ori înainte să faci ceva şi să verifici bine informaţiile.
Scorpion. Această zi este una destul de ciudată pentru cei
născuţi în Scorpion. Unii nativi vor avea parte de bucurii,
în timp ce alţii se vor lovi cu capul de pragul de sus.
Săgetător. Săgetătorii vor fi în această zi plini de energie,
iar ambiţia îi va ajuta să ducă la bun sfârşit tot ce şi-au
propus. Relaţia de cuplu merge perfect.
Capricorn. Este o zi în care veţi da peste multe capcane, aşa
că trebuie să aveţi grijă ce faceţi. Nu vă încredeţi în nimeni
din jurul vostru şi nu vă exteriorizaţi trăirile şi gândurile.
Vărsător. Această zi le oferă Vărsătorilor energia de care au
nevoie ca să-şi ducă la bun sfârşit toate planurile pe care le
au. Starea voastră de spirit vă va ajuta.
Peşti. Cei născuţi sub semnul Peştilor trăiesc în continuare
într-o lume a lor, de basm. Te vei lovi de câteva obstacole
care te vor face să vezi care este crudul adevăr.

Bancuri

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

Miercuri

realizate în decursul a 4-5 ani în pelerinajele pe care
autorul le-a făcut la mânăstirile din ţară.
Muzeul de Artă Braşov găzduieşte expoziţia
Maeştri ai picturii româneşti. Colecţia
Lucian Pop. Expoziţia reuneşte capodopere
semnate de reprezentanţi de seamă ai picturii
româneşti din secolele XIX-XX (Ion Andreescu,
Ştefan Luchian, Gheorghe Petraşcu, Theodor
Pallady, Nicolae Tonitza, Iosif Iser, Corneliu Baba,
Ştefan Câlţia, Sorin Ilfoveanu etc.).
Cele 51 de lucrări expuse fac parte din colecţia
Lucian Pop, multe dintre ele fiind tranzacţionate
în ultimii ani la preţuri record pe piaţa de artă
(Ion Andreescu, Ulcică cu flori de câmp; Ştefan
Luchian, Pierrot; Nicolae Tonitza, Pe verandă).
Program de vizitare: În perioada 1 aprilie –
1 octombrie în intervalul orar 10 – 18.
Recitalul de la ora cinci –
Joc de primăvară
Opera Braşov şi Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov vă
invită astăzi, 2 aprilie 2014, la ora 17.00, la „Recitalul
de la ora cinci” – Joc de primăvară.
Interpretează: Anda Pop – soprană
Mihai Irimia – tenor
Nora Vlad – actriţă
La pian: Sena Ducariu
Intrarea se face pe bază de bilete: 2 lei elevi şi
studenţi; 3 lei pensionari; 5 lei adulţi.

în timp ce completează procesul
verbal: „De ce ? Maică-ta nu ţi-a
◾ Un şmecher de Dorobanţi cu un spus?”
Lamborghini este oprit de un agent
de circulaţie. Cu tupeul specific ◾ La oră, profesorul de fizică îi înunui astfel de individ, acesta începe treabă pe elevi: „Cine îmi poate spuconversaţia cu poliţistul cu un ton ne ce este vidul?” Bulă încearcă să
ameninţător: „Ce faci frate ? Pe pară că se gândeşte un timp, după
mine te-ai găsit să mă opreşti ? Tu care îi răspunde: „Domn’ profesor,
ştii cine este taică-meu?” Poliţistul, am în cap, dar nu vă pot spune...”

Sudoku
6 9

4
2 8
6

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

1
4
5
6 8
8 7

Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe
verticală, nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Din „Gazeta Transilvaniei”
de la anul 1900
Un nou birt în Braşov
În strada Neagră (azi Nicolae Bălcescu) nr.65, vis-a-vis
de Grand Hotel s-a deschis
un birt românesc. Antreprenorul acestuia era Ion Burcuta. Oaspeţii sunt serviţi
prompt după dorinţă, cu mâncăruri şi băuturi alese,
aşa că merită a fi recomandat pentru călduroasa prijinire
publicului.
Gazeta de Transilvania, nr.81, 9/22
aprilie 1900

cum şi atestat
de calificaţiune
conform dispoziţiilor articolului de lege XXII
din 1886.
Gazeta de Transilvania,
nr. 81, 9/22 aprilie 1900

imens aştepta nerăbdător defilarea Junilor. Pe la orele 18.00 ei apar venind prin

Se caută comisar pentru Poliţia braşoveană
Sunt scoase la concurs posturile de comisar prim de poliţie,
pentru un salariu
anual de 1800 de coroane, comisar al doilea de poliţie (1600 de
coroane), comisar al treilea
de poliţie (1400 de coroane),
concepist [cel ce face lucrările
în scris într-o instituţie] (1200
de coroane) şi practicant de
concepist (1000 de coroane).
Concurenţii vor prezenta atestat de moralitate despre viaţa
lor nepătată, atestat privind
cunoaşterea limbilor maghiară, germană şi română, pre-

Defilarea Junilor
Ieri după-amiază (joi 13/26
aprilie), pe un timp frumos,
întreg Braşovul s-a pus în
mişcare şi mii de oameni fără
deosebire de naţionalitate sau adunat pe pajiştea din
Groaveri şi pe promenada de
sus. La orele 16.00 muzica
militară atrăgea publicul prin
ariile ce le intona. Publicul

strada Caterinei (str. Brâncoveanu de azi) la vale. Era un
lung convoi în fruntea căruia
mergea surlaşul cu „sfânta
surlă”, un taraf de lăutari şi
un vătaf. Urmau Junii, doi
câte doi, călare şi urcând încet
dar frumos Groaveri-ul. Convoiul l-au închis „Junii albi”
îmbrăcaţi în frumoase şi pitoreşti costume româneşti.

Caii tuturor au fost frumos împodobiţi cu panglici roşii-galbene
şi vinete-galbene. Grup de
grup se opresc înaintea capelei din Groaveri,
unde se cântă de
trei ori „Christos a
înviat!”. După
Juni, care în anul
acesta au fost mai
puţini numeroşi ca
altădată, urma un
lung şir de trăsuri
cu bărbaţi, femei,
fete şi copii. Abia
la sfârşit defilarea
şi o mare parte din
public s-a îndreptat spre clădirea
gimnaziului român (Liceul Şaguna) unde s-au
adunat fete şi flăcăi la joc. Defilarea a succes bine şi norocos graţie timpului minunat
de care s-au bucurat atât junii
noştri cât şi publicul care a ieşit spre a-i vedea şi a se desfăta la aspectul lor.
Gazeta de Transilvania,
nr. 83, 14/27 aprilie 1900

prof. Iustina Itu, inspector şcolar. Lucrarea scrisă a vizat materia prevăzută pentru „etapa
republicană” a olimpiadei de
limba română, precum şi „capacitatea elevilor de a opera
cu noile cunoştinţe însuşite,
în cadrul comentariului de
text nestudiat” din creaţia
literară a marelui poet şi filosof Lucian Blaga.
În după-amiaza aceleiaşi
zile a avut loc manifestarea

literară cu tema „Lucian Blaga sub arcadele timpului”.
Cu acest prilej, prof. Maria
Enescu şi Doru Munteanu au
evocat personalitatea artistică
a lui Lucian Blaga, precizând,
îndeosebi, „rolul pe care l-a
avut Braşovul în formarea spirituală a scriitorului”. La opera poetică şi dramatică s-au
referit cele 12 comunicări prezentate de elevi în cadrul sesiunii ştiinţifice.

Din presa maghiară
Magazinul meşteşugarului şi cuţitarului Durighello Lenard

Odată cu dezvoltarea industriei oţelului, produsele din fier
sunt fabricate din oţel, având durată de utilizare mai mare.
Pe piaţa braşoveană pe primul loc se situează produsele din
oţel comercializate de Durighello Lenard.

Meşterul s-a născut în Italia, meserie a învăţat în Graz, apoi
s-a stabilit la Braşov. Datorită cunoştinţelor şi priceperii sale,
produsele lui sunt foarte căutate, iar magazinul renovat din
str. Porţii nr.15 atrage clienţii atât prin produse, cât şi prin
vitrina ingenios aranjată.
În depozitul meşterului Durighello găsim produse importate
din Anglia, Franţa şi Suedia, de la cuţite simple până la cele
mai rafinate instrumente din oţel. Bricele şi trusele de bărbierit
provin de la cele mai renumite firme.
În atelierul propriu, Durighello Lenard execută reparaţii şi operaţii de şlefuire diverse la preţuri accesibile.

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

Magazinul Reiser Frigyes

Pe vremuri, nici industriaşii şi nici comercianţii nu acordau
mare importanţă aranjării vitrinelor sau să-şi pună firme impunătoare pentru a atrage clienţii. Dar mai nou cumpărătorii
sunt mai pretenţioşi şi nu intră în magazinele cu faţadă neîngrijită şi au mentalitatea că dacă vitrina este atrăgătoare cu
siguranţă vor găsi produse de calitate înăuntru.
Unul dintre cele mai impozante vitrine din oraş aparţine magazinului lui Reiser Frigyes, strungar şi fabricant de umbrele
din strada Vămii nr.31.
Firma a fost înfiinţată în 1880 în condiţii modeste şi în decursul
timpului a devenit faimoasă.

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

Mihaela Lupu

Concursul literar „Lucian Blaga” la prima ediţie
În vederea „pregătirii susţinute a lotului olimpic pentru
etapa republicană a concursului de limba şi literatura română”, comisia judeţeană de
limba română pentru învăţământul liceal a organizat, recent, la Liceul „Unirea” din
Braşov, concursul interjudeţean „Lucian Blaga”, la care
au participat câte patru (4)
elevi din judeţele Dolj, Sibiu,
Covasna şi Braşov, informa
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Festivitatea de
premiere
a lucrărilor prezentate la
concurs şi a
referatelor de
la sesiunea de comunicări a avut loc într-o
„ambianţă artistică elevată”,
oferită cu generozitate de
3 elevi interpreţi, laureaţi ai

Dinu Eva

Festivalului naţional „Cântarea României”: Florin Ionescu-Galaţi (vioară) –
Liceul „Unirea” din Braşov, Cristina Buga (pian)
– Şcoala Generală nr. 26
din Braşov şi Cătălina
Mustaţă (recitatoare) – Liceul „Unirea” din Braşov.
Premiul I, pentru cea mai
bună lucrare la concurs, l-a
obţinut Hermenean Marius,
din clasa a X-a – Liceul „Unirea”, iar pentru comunicarereferat, Pamfil Sorin din clasa

a XII-a – Liceul „Andrei Şaguna”. Vizita la Muzeul Primei şcoli Româneşti le-a
oferit particpanţilor la concursul „Lucian Blaga” din
Braşov ocaziunea de „a înţelege mai adânc rolul pe care
l-a avut întotdeauna cartea tipărită pentru realizarea unităţii spirituale a neamului
nostru”.
„Drum Nou”
2 aprilie 1986
Iulian Cătălui

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

9. Magazinele
◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp
10. Chioşcurile
◾ Rodipet
◾ Z-KIOSK
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Copacii viitorului, care vor
înlocui iluminatul stradal
Primii copaci bioluminiscenţi ar putea înlocui
iluminatul stradal întrun viitor apropiat, afirmă un cunoscut artist şi
cercetător olandez, citat
de huffingtonpost.com.
Astfel, Daan Roosegaarde
consideră că viitorul artei şi
designului va fi marcat de inovaţii spectaculoase.
De la sisteme de aspirare
uriaşe care vor fi create pentru
a eradica smog-ul şi până la
articole vestimentare „inteligente” care devin translucide
atunci când posesorul lor le
poartă, acest artist-designerarhitect olandez a creat o serie
de proiecte inovatoare în domeniul esteticii.
Cel mai recent proiect al
său vizează înlocuirea iluminatului public cu plante bioluminiscente.
Daan Roosegaarde speră să
folosească biomimetismul
pentru a transforma copacii

În premieră, la Sibiu, câinii pot fi spectatori la o piesă de
teatru care se va juca duminică, 6 aprilie, la Sala Cavas,
de la Facultatea de Litere şi Arte. Piesa este o satiră despre
eutanasierea câinilor comunitari. ”Un spectacol inedit este
Doggystyle, al companiei Social Act din Galaţi, un spectacol la care câinii vor fi însoţiţi de stăpâni. E o satiră pe
tema legitimităţii câinilor vagabonzi. E o comedie în care
este judecat Grivei, de la Scara 5, Blocul C. Sunt cele
două părţi, acuzarea şi apărarea, cel care propune eutanasierea lui şi cel care îl apără pe Grivei şi apar tipologiile
româneşti, administratorul de la bloc, care îl vrea pe Grivei
şters de pe suprafaţa pământului şi tanti care îl hrăneşte
şi îl vrea în viaţă”, au explicat organizatorii spectacolului.
Grivei, personajul principal, pus în scenă de un actor, este,
în final, eutanasiat. Mesajul acestui spectacol comunitar
este în favoarea adopţiei câinilor, nu pentru omorârea lor.
Spectacolul se joacă deja la Galaţi, iar la finalul fiecărei
reprezentaţii are loc o campanie de adopţii de câini.

Becali, cel mai inteligent deţinut

plantaţi în oraşe în surse de
lumină pentru trecători.
Inspirându-se din capacităţile luminiscente ale unor
meduze, ciuperci şi licurici,
Daan Roosegaarde şi cercetătorul Alexander Krichevsky

de la State University of New
York au iniţiat deja acest proiect, combinând ADN-ul
unor bacterii marine luminiscente cu cloroplastele unor
plante de interior. Plantele
strălucitoare în întuneric ob-

Filmul în care joacă Iulia Vântur, un eşec
Criticii de film nu au
avut niciun cuvânt de
laudă la adresa peliculei
„O teri”. După vizionare, specialiştii au declarat
că filmul care aduce în
prim plan problema politicienilor corupţi din
India care ajung chiar să
ucidă pentru a-şi atinge
scopurile are „o idee genială, dar pusă prost în
practică”.
Nici dansul şi cântecele
româncei nu au scapat de critici: „Piesele diluează scopul

Spectacol de teatru pentru căţei

filmului. Ar fi fost o idee bună
să se renunţe la ele pentru ca

pelicula să capete
mai multă valoare”.
„«O teri» este un test
chinuitor al răbdării.
Primul lucru pe care
l-am făcut atunci
când am ieşit din
sala de cinema a fost
să iau o pastilă pentru durere de cap”, a
comentat un alt critic
nemulţumit.
Filmul a avut lansarea luni pe marile
ecrane din cinematografele
indiene.

Surpriză pentru
fanii Michael Jackson.
Va fi lansat un nou album!
Fanii lui Michael Jackson se vor putea bucura
din nou de cea mai nouă muzică a „Regelui muzicii
pop”, la aproape cinci ani de la moartea acestuia.
Producătorii de muzică din Statele Unite vor
lansa un album cu opt piese ale lui Michael,
ce nu au fost auzite de public până acum. Presa de peste ocean scrie că albumul intitulat
„Xscape” include piese compuse de către însuşi Michael Jackson, care nu au fost lansate
în timpul vieţii acestuia.
Multe dintre acestea au fost inspirate de melodiile solistei Kate Bush, o cântăreaţă admirată
de către „Regele muzicii pop”, relatează The Telegraph. Printre producătorii celebri care s-au ocupat de realizarea albumului Xscape se numără
Timbaland, iar materialul discografic va fi lansat oficial
în luna mai.

ţinute astfel la scară mai mică
vor putea fi utilizate ulterior
ca bază a unui proiect de proporţii mai mari – folosirea
copacilor din oraşe pentru a
înlocui sistemul de iluminat
stradal.

Şefii penitenciarului Poarta Albă au dat teste de inteligenţă
unor deţinuţi, printre care şi Gigi Becali. Comisia Penitenciarului de la Poarta Albă a selecţionat un nou lot de
deţinuţi care să lucreze la Academia lui Gică Hagi. În
acesta s-a aflat şi Gigi Becali. Conducerea i-a supus pe
puşcăriaşi la mai multe teste de inteligenţă, pentru a afla
IQ-ul fiecăruia.
Conform surselor fanatik.ro, patronul Stelei are cel mai
ridicat IQ dintre cei zece deţinuţi selecţionaţi şi urmează
să fie şef de echipă la Academia „Regelui”. În aceste
condiţii, sunt şanse foarte mari ca, în cel mai scurt timp,
Gigi Becali să iasă la muncă şi să scape, pentru cîteva
ore pe zi, de viaţa de la Poarta Albă.
Traian Băsescu a refuzat cererea de graţiere a lui Gigi
Becali, săptămâna trecută, însă a refuzat să vorbească
despre motivul pentru care a luat această decizie.

