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Ziar Gratuit
Razie cu mascaţi
în Piaţa Stupini
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Peste 10 tone de produse
agroalimentare au fost confiscate în urmă cu puţin
timp de poliţiştii braşoveni.

Aproape de
o surpriză
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Noi propuneri pentru
gratuitatea pe RAT
Subvenţionarea călătoriilor pentru toţi pensionarii, dar şi pentru
persoanele active cu venituri reduse, sunt propunerile aleşilor locali

După jocul bun făcut la
Târgovişte, „olimpicele” vor
juca astăzi în faţa fanilor,
meciul doi din play-off.

„De la căruţă la
zborul cu motor”
pag. 10

Vernisajul expoziţiei găzduite de Casa Sfatului din
Braşov are loc astăzi,
4 aprilie 2014, la ora 10.00.

VALUTĂ

Euro
4,4726
USD
3,2490
Gram Aur 134,4641

METEO

Parţial noros
5°C /17°C

Au început liberalii în campania electorală de la locale, în 2012. Acum
revin cu promisiunea gratuităţii pentru pensionari cei din PSD. La rândul

lor, nici PDL-iștii nu se lasă mai prejos şi plusează. Ei vor gratuitate pentru 60% dintre braşoveni. În schimb,
deputatul PNL Petre Roman vine cu

ideea susţinerii gratuităţii pentru toţi Pe scurt, toţi aleşii braşovenilor vor,
pensionarii ce locuiesc în oraşele re- într-o formă sau alta, gratuitate penşedinţă de judeţ, din noua taxă pe tru transportul în comun.
combustibili, celebrul 7 eurocenţi.
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Vrem Ocolitoare după Ziduri?

Şedinţă ATOP la Apaţa

Consilierul local PNL Ciprian Bucur a anunţat, ieri,
că va fi organizată o dezbatere publică pe tema construirii unei „ocolitori” a
Centrului Istoric din Braşov,
pe După Ziduri, având în vedere faptul că s-au iscat o serie de discuţii pro şi contra

Şedinţă extraordinară a Autorităţii Teritoriale pentru
Ordine Publică la Apaţa. Reprezentanţii ATOP au vrut să
discute la faţa locului cu autorităţile locale dar şi ceteţeni
ai comunităţii rrome cu privire la emigrare. Acţiunea
vine după ce în urmă cu

acestei investiţii. „Am discutat cu preşedintele Consiliului
Judeţean şi cu primarul George Scripcaru, pentru a se organiza o dezbatere publică,
la care vor fi invitaţi şi specialişti în urbanism, reprezentanţi ai societăţii civile”
pag. 7

4 săptămâni 8 cetăţeni din
Apaţa au solicitat ajutorul
Ambasadei României din
Londra pentru a se întoarce
acasă, pentru că nu îşi găsiseră
de muncă. Din aceştia, doar
unul a reuşit să ajungă înapoi,
cu bani luaţi împrumut.
pag. 3
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Bursa locurilor de muncă. Peste 80 de firme braşovene au

confirmat prezenţa la Bursa locurilor de muncă de astăzi,
4 aprilie. Companiile sunt în căutarea forţei de muncă,
astfel că vor pune la bătaie aproape 870 de joburi. Posturile sunt oferite celor în căutarea unui serviciu, dar şi
şomerilor în plată. Oferta de joburi se deschide la ora
9.00, iar locaţia unde vor fi amplasate standurile companiilor care vor să angajeze forţa de muncă este Casa
Armatei, vizavi de sediul Agenţiei de Ocuparea Forţei
de Muncă Braşov, din strada Lungă, 1A.
Petrom ieftineşte carburanţii. OMV Petrom, cea mai mare
companie petrolieră de pe piața din România, va ieftini
de astăzi benzina și motorina. Prețul carburanților la pompele Petrom vor scădea cu 5 bani pe litru la benzină și
cu 7 bani pe litru la motorină. Prețul ține cont de indicatori
precum cotațiile barilului de țiței, cotațiile produselor petroliere, nivelul accizei și TVA. De asemenea, este important și cursul de schimb leu/euro, întrucât acciza este
calculată în moneda europeană, dar și leu/dolar, întrucât
cotațiile țițeiului și ale produselor petroliere sunt exprimate
în dolari.
A colaborat cu Securitatea. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
a decis definitiv că istoricul Alex Mihai Stoenescu, fost
prim-vicepreşedinte al Partidului Noua Generaţie, a fost
colaborator al fostei Securităţi.
Judecătorii instanţei supreme au respins contestaţia lui
Alex Mihai Stoenescu, formulată în urma deciziei Curţii
de Apel Bucureşti, din 25 septembrie 2012, potrivit căreia
istoricul a fost colaborator al fostei Securităţi.
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind calitatea
de colaborator al fostei Securităţi a lui Stoenescu este
definitivă.
În 25 septembrie 2012, un judecător de la Curtea de
Apel Bucureşti a admis acţiunea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), introdusă în
decembrie 2010, pe numele lui Stoenescu, prin care sa solicitat să se constate faptul că acesta a colaborat cu
fosta Securitate.

EVENIMENT

Vineri

10 tone de alimente,
confiscate în Piața Stupini
Piaţa din Stupini a fost
luată la puricat, joi dimineaţă, de poliţiştii
braşoveni. Razia a avut
drept scop combaterea
evaziunii fiscale. Tone
de produse alimentare
au fost confiscate, s-au
aplicat amenzi, dar sau întocmit şi dosare
penale.
La activitătʼi, alături de
politʼiști, sunt angrenatʼi și
reprezentantʼi din cadrul
Agentʼiei Natʼionale de Administrare Fiscală și al Inspectoratului Teritorial de Muncă
Brașov. Peste 60 de politʼiști
din cadrul I.P.J. Brașov au
participat la controlul din
piatʼa agroalimentară en-gros.
„S-a verificat legalitatea actelor de comerț, existența aparatelor fiscal electronice. De
asemenea s-a verificat și legalitatea
actelor
de
proveniență ale mărfurilor
comercializate în această
piață” a declarat comisar şef
Liviu Naghi – purtător de cuvânt IPJ Braşov.
Peste 10 tone de produse
alimentare, fără documente

Marfa care era comercializată fără acte a fost confiscată de polițiști
legale, au fost ridicate în vederea confiscării de către
politʼiști, care au constatat 6
infractʼiuni de evaziune fiscală.
Marfa confiscată va fi vându-

tă, spun poliţiştii, în magazine
agreate
de
ANAF.
Activitătʼile sunt circumscrise
Planului natʼional de actʼiuni,
dispus de șeful Politʼiei Româ-

ne, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale,
în special a infractʼiunilor economice, premergător Sărbătorilor de Paști.

Accident grav pe ocolitoare, în zona Dârste

Un autoturism a ieşit în decor pe primul tronson al ocolitoarei,
în zona Dârste. În maşină se afla o singură persoană, care şia pierdut cunoştinţa în urma impactului.
Din primele informaţii şoferul, care era singur în maşină,
venea dinspre Bucureşti şi se îndrepta spre Sibiu. La un moment
dat, spun oamenii legii, din cauza vitezei excesive, conducătorul
auto a pierdut controlul volanului, a ieşit de pe carosabil, iar
maşina s-a izbit violent de un stâlp. Din stâlp, autoturismul a
fost proiectat pe câmpul din apropiere, iar maşina s-a rostogolit
de mai multe ori. Şoferul (57 ani), aflat în comă, a fost transport
la spital de către un echipaj SMURD.

Oferte de Paște în pensiunile din județul Brașov
Turiştii care îşi petrec sărbătorile de
Paşte sau 1 Mai în ţară au opţiuni diverse,
cu preţuri care încep de la 50 de lei pe
noapte şi ajung la 1.900 de lei în unităţile
de cazare. Pentru Paşte, hotelierii au pregătit mese festive cu meniuri tradiţionale,
iar pentru 1 Mai ofertele hotelurilor includ grătar în aer liber. La Poiana Braşov,
preţurile pentru un sejur de patru zile,
de Paşte, încep de la 121 de euro.

Pensiunile şi hotelurile din judeţul Braşov sunt rezervate, în prezent, în proporţie de 70 la sută, însă hotelierii se
aşteaptă ca acestea să fie pline, mai ales
că ortodocşii şi catolicii vor sărbători
Paştele în aceeaşi perioadă. „Ne aşteptăm
la un aflux de turişti în zona Braşovului,
la Prejmer sau Râşnov”, afirmă Marilena
Stoian, preşedintele Asociaţiei Naţionale
de Turism Rural, Ecologic şi Cultural.

În judeţul Braşov, ANTREC pune
la dispoziţie aproximativ 3.000 de locuri de cazare în Bran, Moeciu, Poiana
Mărului, Râşnov, Zărneşti, Săcele sau
Buneşti. Preţurile la pensiunile din reţeaua ANTREC pornesc de la 790 de
lei pentru două persoane, pentru un
sejur de trei nopţi şi ajung până la
1.200 de lei, în funcţie de numărul de
nopţi de cazare.
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Noi propuneri pentru
gratuitatea pe RAT Brașov
Au început liberalii în
campania electorală de
la locale, în 2012. Acum
revin cu promisiunea
gratuităţii pentru pensionari cei din PSD. La
rândul lor, nici PDL-iștii
nu se lasă mai prejos şi
plusează. Ei vor gratuitate pentru 60% dintre
braşoveni.
Liderul consilierilor locali
ai PNL, Ciprian Bucur, a declarat că grupul liberal (5 consilieri) sustʼine initʼiativa PSD
de a acorda gratuitate pensionarilor, mai ales că în campania electorală liberalii au strâns
semnături în acest sens. Mai
mult, s-a făcut analiza de a
acorda gratuitătʼi și altor categorii sociale cu venituri resurse. Bucur a mentʼionat că, la
această oră, beneficiază de gra-

Toți pensionarii ar putea beneficia de gratuitate pe transportul în comun
tuitate circa 31% dintre pensionari.
Gratuitate pe diferite zone. „În
orele de vârf, când oamenii activi merg la serviciu și când să
se întorc, vrem să existe gratuitate și pentru aceștia. De asemenea pentru șomeri sau alte

categorii sociale. De asemenea,
ne gândim foarte serios să acordăm gratuitate și pe tronsoane,
cum ar fi zona centrului istoric,
pentru a descuraja traficul pe
străzile din centru, de la Piața
Unirii la magazinul universal
și de la Biblioteca Județeană,

respectiv stația de pe Iuliu Maniu din zona parcului central
pe strada Mureșenilor. Vrem să
propunem să se acorde gratuitate și pe tronsoanele unde se
lucrează, pentru decongestionarea traficului rutier în zonă” a
precizat Ciprian Bucur, consilierul PNL.
Pentru toți cei care au venitul
sub 1500 de lei. „Analizăm de
mai multe luni oportunitatea
de a acorda facilități persoanelor cu venituri reduse din
municipiul Brașov, iar o astfel
de măsură este imperios necesară, având în vedere creșterea
accizei la combustibili, care se
va reflecta direct asupra
populației, prin creșterea tarifelor la transporturile de marfă
și de călători. De aceea, noi,
cei nouă consilieri locali ai
PDL, vom propune acordarea
de gratuitate tuturor cetățenilor

Şedinţă extraordinară a Autorităţii
Teritoriale pentru Ordine Publică la Apaţa

Reprezentanţii Autorităţii Teritoriale pentru Ordine Publică
(ATOP) au vrut să discute la faţa
locului cu autorităţile locale dar şi
cetăţeni ai comunităţii rrome cu privire la emigrare. Acţiunea vine după
ce în urmă cu 4 săptămâni 8 cetăţeni
din Apaţa au solicitat ajutorul Ambasadei României din Londra pentru a se întoarce acasă, pentru că
nu îşi găsise de muncă. Din aceştia

doar unul a reuşit să ajungă înapoi,
cu bani luaţi împrumut.
Apaţa are aproximativ 3.100
de locuitori. 65% dintre aceştia
sunt cetăţeni de etnie rromă, dintre care aproape un sfert au luat
calea străinătăţii, mai ales din cauza sărăciei şi a lipsei locurilor de
muncă. 145 de persoane iau momentan ajutorul minim garantat
dar înainte numărul acestora tre-

cea şi de 400.
„Estimativ peste 100 de oameni, în jur de 150 sunt plecați
în toată Uniunea sau şi în afara
Uniunii” a declarat Tana Gyula,
primar interimar la Apaţa.
„Cetăţenii care pleacă la muncă dincolo pleacă pe reţele sociale
şi este o chestiune uzuală ca cei
care reuşesc să-şi găsească ceva
de lucru să-i cheme şi pe ceilalţi.
Atâta vreme cât ei muncesc cinstit
din punctul meu de vedere nu este
nicio problemă, problemă ar fi
dacă s-ar duce cu alte scopuri” a
precizat Claudiu Coman preşedintele ATOP.
Cei din Apaţa spun că cea mai
bună soluţie de a ieşi din sărăcie
este aceea de a pleca în străinătate unde cu puţin noroc îşi pot
găsi şi câte un loc de muncă.
Reprezentanţii autorităţilor din
Apaţa spun că mulţi dintre cei
care au plecat peste hotare revin
perioadic acasă unde investesc
banii câştigaţi, în locuinţele sărăcăcioase pe care le modernizează.

Un nor de praf deşertic ajunge deasupra României
Un nor de praf originar din nordul Africii a ajuns în tʼările din
vestul Europei. Marea Britanie a
emis o alertă de poluare, iar
cetătʼenii au fost sfătuitʼi să nu iasă
din case decât în caz de strictă ne-

cesitate. Ţara noastră va fi afectată
de acest fenomen începând din
această după-amiază, iar praful
saharian va persista şi mâine. Specialiştii spun că la noi nu sunt mari
motive de îngrijorare, dar averti-

zează că praful va creea un disconfort tuturor. Fenomenul nu este
unul singular. Nori de praf asemănători au ajuns deasupra tʼării
noastre și în ultimii doi ani, tot în
timpul primăverii.

Soluția lui Petre Roman pentru acordarea
gratuității pentru toți pensionarii
Deputatul PNL Petre Roman vine cu ideea susţinerii
gratuităţii pentru pensionarii
ce locuiesc în oraşele reşedinţă de judeţ, din noua
taxă pe combustibili, celebrul 7 eurocenţi.
„Ca o subvenție pe care
să o distribuie Ministerul
Dezvoltării Regionale pe
care să o dea la toate municipiile de județ în contextul
acestei mane cerești, pentru
buget, care este creșterea
accizei pentru combustibil.
În felul acesta, cu adevărat
o să creăm o situație pe care
din Brașov care au un venit de
până la 1.500 de lei/membru
de familie”, a declarat Adrian

aș considera-o corectă, în
raport cu toți pensionarii
din România” a declarat Petre Roman, deputat PNL.
Oprică, consilierul local PDL.
Sebastian Dan &
Anca Lăutaru
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Anunţuri
JUDEŢUL BRAŞOV cu sediul în Municipiul Braşov, strada
Bulevardul Eroilor, nr. 5, anunţă publicul interesat asupra
declanşării etapei de încadrare pentru PUZ Sistem
de Management Integrat al Deşeurilor solide în judeţul
Braşov, Staţia de sortare şi Staţia de tratare mecanobiologică – Făgăraş, în vederea emiterii avizului de mediu.
Publicul poate consulta prima variantă a planului la sediul
APM Braşov, Str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni până
joi, între orele 8–16.30 şi vineri, orele 8.00–14.00.
Comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Braşov, Str. Politehnicii nr. 3,
în termen de 15 zile de la data ultimului anunţ.
JUDEŢUL BRAŞOV cu sediul în Municipiul Braşov, strada
Bulevardul Eroilor, nr. 5, anunţă publicul interesat asupra
declanşării etapei de încadrare pentru PUZ Sistem
de Management Integrat al Deşeurilor solide în judeţul
Braşov, Staţia transfer zona Rupea, în vederea emiterii
avizului de mediu.
Publicul poate consulta prima variantă a planului la sediul
APM Braşov, Str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni până
joi, între orele 8–16.30 şi vineri, orele 8.00–14.00.
Comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Braşov, Str. Politehnicii nr. 3,
în termen de 15 zile de la data ultimului anunţ.
JUDEŢUL BRAŞOV cu sediul în Municipiul Braşov, strada
Bulevardul Eroilor, nr. 5, anunţă publicul interesat asupra
declanşării etapei de încadrare pentru PUZ Sistem
de Management Integrat al Deşeurilor solide în judeţul
Braşov, Platformă de stocare temporară Măieruş, în
vederea emiterii avizului de mediu.
Publicul poate consulta prima variantă a planului la sediul
APM Braşov, Str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni până
joi, între orele 8–16.30 şi vineri, orele 8.00–14.00.
Comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Braşov, Str. Politehnicii nr. 3,
în termen de 15 zile de la data ultimului anunţ.

ECONOMIC

Vineri

Adio, tarife de roaming în
Uniunea Europeană din 2015!
Parlamentul European
a aprobat, ieri, în primă
lectură, reforma pieţei
telecomunicaţiilor, care
prevede, printre altele,
eliminarea tarifelor de
roaming în UE, de la 15
decembrie 2015.
Potrivit unui comunicat al
PE, raportul a fost votat cu
534 de voturi „pentru”, 25
de voturi „împotrivă” şi 58
de abţineri.
Votul din PE vine după ce,
la 18 martie, Comitetul pentru Industrie, Cercetare şi
Energie (ITRE) a aprobat
această reformă.
Totodată, PE a decis interzicerea practicilor de blocare
sau de încetinire a conţinutului de internet. Companiile
vor putea, în continuare, să
furnizeze „servicii specializate”: televiziunea prin internet (IPTV), video la cerere,
anumite aplicaţii, precum imagistica medicală de înaltă
rezoluţie, săli de operaţie virtuale, aplicaţii cloud care necesită prelucrarea unor
cantităţi mari de date şi care
sunt vitale pentru activitatea
întreprinderilor, în măsura în
care acest lucru nu afectează
vitezele de internet promise
altor clienţi.
Conform comunicatului

Veste bună pentru toți cei care vorbesc la telefon
PE, ajungerea la un acord cu
ministerele telecomunicaţiilor
din cele 28 de state membre
trebuie să se numere printre
priorităţile viitorului Parlament European, rezultat în
urma alegerilor din 22-25
mai.
Preţul şi calitatea serviciilor afectează fiecare cetăţean
al UE.
Astfel, tarifele practicate
de societăţile de telefonie
mobilă pentru serviciile fur-

nizate în roaming reduc numărul de apeluri efectuate
din străinătate, 28% din consumatori alegând să ţină telefoanele închise, potrivit
unui sondaj de opinie dat publicităţii de Comisia Europeană la 17 februarie.
Doar 8% din călători îşi
folosesc telefoanele mobile
în străinătate la fel de mult
ca şi acasă din punct de vedere al apelurilor efectuate,
în timp ce trei din zece per-

soane care călătoresc în altă
ţară nu îşi folosesc deloc telefonul mobil pentru a efectua apeluri.
În plus, doar două din zece
persoane ar trimite la fel de
multe SMS-uri ca şi atunci
când se află în propria ţară,
iar un sfert dintre călători nu
trimit niciodată mesaje când
se află în altă ţară a UE. Sondajul de opinie a fost efectuat
în rândul a 28.000 de cetăţeni ai UE.

Efect de acciză: Benzina din Austria, mai ieftină decât în România!
Potrivit datelor Comisiei Europene, România avea cea mai
ieftină benzină din Uniunea Europeană la începutul lunii martie
2014, mai exact 1,255 euro/litru.
Însă ţara noastră a urcat brusc
10 locuri, în doar o lună, de pe
28 până pe 18, cu un preţ de retail de 1,389 euro/litru, aşa cum
se arată în clasamentul publicat
de Europe's Energy Portal, care
conţine informaţiile actualizate
la zi. Mai exact, deşi preţurile
sunt mai mari, salariile au rămas la fel.
În ţara noastră, un angajat câştigă, în
medie, 320 de euro pe lună, bani cu

care poate achiziţiona cam 230 de litri
de benzină. Totuşi, în Luxemburg, unde
benzina e mai ieftină (1,3 euro), salariile

sunt de aproape 10 ori mai
mari. Preţuri mai mici ca în
România se găsesc în ţări precum Polonia (1,27 euro/litru),
Bulgaria (1,278 euro/litru) şi
chiar Austria (1,360 euro/litru).
Situaţia nu este deloc roz
în cazul motorinei, având în
vedere că ţara noastră se află
în acest moment pe locul 11
în UE, cu un preţ de retail de
1,405 euro/litru. Acest tip de
carburant e mai ieftin chiar şi
în Franţa (1,300 euro) şi Spania (1,326
euro), ţări mult mai dezvoltate şi care
oferă salarii de peste 5 ori mai mari.

www.ghiseul.ro, folosit şi de firme pentru plata taxelor
Ministerul pentru Societatea Informaţională vrea să permită şi firmelor să
achite, prin sistemul naţional www.ghiseul.ro, taxele şi impozitele. De asemenea, ministerul vrea să introducă şi
modalitatea de plată direct de pe telefonul
mobil, serviciu disponibil în prezent doar
pentru persoane fizice.
Propunea a fost discutată în cadrul
unei întrevederi la care au participat ministrul pentru Societatea Informaţională,

Răzvan Cotovelea, ministrul Finanţelor
Publice, Ioana-Maria Petrescu şi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Gelu Ştefan
Diaconu.
„Scopul întâlnirii l-a constituit finalizarea informatizării complete a sistemului
de depunere online a declaraţiilor fiscale
şi extinderea Sistemul naţional electronic
de plată online a taxelor şi impozitelor
utilizând cardul bancar (SNEP), dispo-

nibil la www.ghiseul.ro, în vederea asigurării plăţilor online a taxelor şi impozitelor şi de către persoane juridice”, se
arată într-un comunicat al Ministerului
pentru Societatea Informaţională.
La finele lunii martie, ministrul Răzvan
Cotovelea a catalogat serviciile furnizate
populaţiei de ANAF ca fiind „mizerabile
şi primitive”, după ce în calitate de contribuabil a aşteptat 45 de minute să plătească taxele datorate de familie statului.
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Campanie pentru donare
de sânge și la Brașov
Donează sânge, fii erou!
Este o campanile promovată de mediciniştii din
toate centrele universitare din ţară. La Braşov, studenţii s-au mobilizat remarcabil şi, în doar trei
zile, peste 200 au călcat
pragul centrului de transfuzii pentru a face, aşa
cum zic ei, gestul moral.
În fiecare secundă undeva în
lume apare nevoia de sânge. E
vorba atât despre oameni
accidentatʼi, despre oameni în
sălile de operatʼii, cât şi despre
oameni care suferă de afectʼiuni
grave la care singura șansă este
transfuzia de sânge la un
interval de timp. Pentru milioanele de oameni care au nevoie
de sânge asta ar face separarea
între viatʼă şi moarte. Deocamdată nu s-a descoperit un înlo-

Studenții brașoveni s-au mobilizat ca să doneze sânge
cuitor al sângelui așa că donarea
este singura solutʼie pentru a putea face faţă nevoilor de sânge

şi elemente ale sângelui necesare transfuziilor. ”Motivația
este deficitul de sânge care s-a

creat în ultimii ani în spitalele
din România. Acest proiect se
realizează anul de către

Asociația
Studentilor
Mediciniști” a declarat studenta
Alexandra Brescan.
Numărul mare de donatori ia pus în dificultate pe asistenţii
de la Centrul de Transfuzii Sanguine, din cauza că personalul
este insuficient pentru astfel de
asalt de donator, însă cadrele
medicale au reuşit să facă faţă
cu profesionalism provocării
venite din partea mediciniștilor.
”Avem un număr redus de
donatori în Brașov și prin exemplul nostru încercăm să-i facem
pe oameni să conștientizeze că
printr-un gest simplu pot salva
atâtea vieți. Este la îndemâna
fiecăruia ” a spus Bianca Popescu, cordonator campanie.
Așadar, pentru a salva o
viatʼă vă putetʼi adresa Centrului de Transfuzii de pe
strada Victor Babeș, nr. 21.
Pentru a putea deveni

donator de sânge, trebuie să
îndeplineşti următoarele condiţii:
- vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani
- greutate 58-100 kg femeile şi 60-110 kg bărbaţii
tensiune arterială
sistolică între 11 şi 18mmH
- să nu fi suferit în ultimele
luni intervenţii chirurgicale
- femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie,
în perioada menstruală
- să nu fi consumat
grăsimi sau băuturi alcoolice
cu cel puţin 24 de ore
înaintea donării
- să nu ai/să nu fi avut urmatoarele boli: hepatită (de
orice tip), TBC, sifilis, malarie, epilepsie, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, boli de
inimă, boli de piele.
Anca Lăuatru

Cum trebuie folosite corect săpunurile
antibacteriene, ca să fie eficiente

Deşi sunt destul de folosite,
produsele antibacteriene nu au
efectul dorit pentru că nu sunt
utilizate corect, se arată într-o
cercetare publicată de specialiştii americani.
Oamenii nu ştiu cum trebuie

să folosească în mod corect un
săpun antibacterian, este concluzia unei cercetări realizate de
Rolf Halden, de la Center for
Environmental Security din cadrul Universităţii de Stat Arizona. Ca să fie eficient, un ase-

menea produs trebuie utilizat
timp de 20-30 de secunde la o
singură spălare. În schimb, o
persoană foloseşte săpunul
aproximativ 6 secunde, în medie, când se spală pe mâini. În
plus, există riscul ca unii
microbi să devină rezistenţi la
substanţele din aceste produse,
iar chimicalele nu vor mai fi eficiente, în schimb vor afecta organismul, în special echilibrul
hormal.
Administraţia Alimentelor şi
Medicamentului a cerut ca substanţele antibacteriene să nu
mai fie folosite în produsele de
îngrijire personală decât dacă
efectul lor va fi demonstrat.

Sportul practicat în tinereţe poate
preveni îmbătrânirea creierului
O activitate fizică mai intensă
la tinereţe, de exemplu practicarea ciclismului, a înotului sau
alergarea, este foarte importantă
pentru un creier mai sănătos şi
mai activ 20 de ani mai târziu.
Sistemul cardiovascular este
mai sănătos la persoanele care
au fost mai active şi au făcut
multă mişcare în tinereţe, au demonstrat cercetătorii de la Universitatea din Minnesota.
Ei au analizat starea de sănătate a 3.000 de persoane cu o

vârstă medie de 25 de ani, reluând testele 20 de ani mai târziu, cu aceiaşi voluntari. A doua
oară, ei au analizat şi memoria
şi abilităţile cognitive ale acestora.
Chiar dacă majoritatea au
dezvoltat în timp boli precum
colesterolul, diabetul sau au devenit fumători, cei care aveau
o rezistenţă fizică mai bună la
efort, obţinută prin exerciţii regulate, au avut rezultate mai
bune şi la testele cognitive.

Autorul studiului, medicul
David Jacobs, spune că aceste
rezultate sunt o dovadă în plus
a legăturii strânse dintre sănătatea inimii şi cea a creierului.
De asemenea, este evident că
o viaţă activă şi sănătoasă în tinereţe are un efect deosebit
asupra stării ulterioare de sănătate.
Exerciţiile fizice pot reduce
riscul apariţiei declinului cognitiv şi al unor boli grave, precum demenţa şi Alzheimer.
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Nepotul lui Creangă,
arhitectul hotelului ARO (I)

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
ARO Palace, cel mai mai cunoscut hotel
din Braşov şi poate şi de pe Valea Prahovei, a fost proiectat de arhitectul Horia
Creangă. Acesta este nepotul marelui povestitor Ion Creangă şi a fost un promotor al arhitecturii moderne în România.

Arhitect de succes

Horia Creangă s-a născut în 1892, la Bucureşti
şi a murit în 1943, la Viena. Tatăl său a fost fiul
îndrăgitului autor al „Amintirilor din copilărie”.
A construit peste 70 de clădiri administrative,
culturale, industriale, dar şi clădiri de locuinţecea mai cunoscută fiind blocul ARO din capitală.
Alte construcţii realizate după planurile arhitectului sunt Teatrul Giuleşti şi Uzinele Malaxa.
Nepotul lui Creangă a desenat şi complexul

hotelier ARO din Braşov, partea
veche.

Banii, de la asiguraţi

Denumirea complexului vine de
la societatea Asigurarea Românească, din banii căreia s-au finanţat lucrările. Ansamblul din
Braşov cuprindea ARO Palace
şi ARO Sport, situat pe strada
Sfântul Ioan, undeva în spatele hotelului mare.
Hotelul Aro a fost ridicat lângă elegantul palat
Czell (foto 2), în 1938-1939.

Lăudat de Nicolae Iorga

Nicolae Iorga, în ziarul său „Neamul Românesc”,
scria, după inaugurare: „Braşovul e şi mai semeţ.

Marea aşezare românească de supt Tâmpa are
acum şi cea mai primitoare, bună de ospeţe şi
cu odăi dezmierdătoare, între ziduri puternice,
parohie pentru drumeţii din ţară şi din afara
ei.” Pentru a fi mărită capacitatea de cazare, s-a
decis extinderea hotelului.
Elena Cristian
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Dezbatere publică pe tema
construirii „ocolitoarei”
de După Ziduri
Consilierul local PNL
Ciprian Bucur a anunţat,
ieri, că va fi organizată
o dezbatere publică pe
tema construirii unei
„ocolitoare” a Centrului
Istoric din Braşov, pe
După Ziduri, având în
vedere faptul că s-au
iscat o serie de discuţii
pro şi contra acestei
investiţii.
„Am discutat cu preşedintele
Consiliului Judeţean Braşov,
Aristotel Căncescu, şi cu primarul George Scripcaru, pentru a se organiza o dezbatere
publică, la care vor fi invitaţi
specialiştii Primăriei Braşov,
reprezentanţi de la Ordinul
Arhitecţilor, specialişti în
urbanism, reprezentanţi ai
societăţii civile şi, bineînţeles,
este liber să participe oricine

este interesat de acest subiect.
Această investiţie face parte
dintr-un proiect integrat de
dezvoltare, care cuprinde mai
multe obiective şi pentru care
municipalitatea doreşte accesarea de fonduri europene.

Dorim să facem această dezbatere pentru o transparenţă
deplină, pentru a vedea dacă
este oportun să facem acest
drum pe După Ziduri şi în ce
condiţii. Sunt evidente beneficiile unei astfel de investiţii,

de vizitare şi
ghidaje
în Biserica Neagră.
De luni până vineri, programul de vizitare va fi prelungit până la ora 19:00, iar
tineri voluntari vor oferi ghidaje gratuite pentru grupurile

de elevi din jumătate în jumătate de oră, începând cu ora
10:00. În fiecare zi, de la ora
12:00 la 12:20, organiştii Bisericii Negre vor oferi scurte
recitaluri la orga Buchholz
pentru grupurile care se vor
afla în incinta bisericii în acest
interval.
Costul biletului de
intrare pentru elevi
este de 3 lei, iar pentru
adulţi 8 lei. Pentru
grupuri, la fiecare
10 elevi, un adult însoţitor are gratuitate.
Începutul lunii aprilie marchează şi trecerea la
programul de vară al Bisericii
Negre. Edificiul va putea fi
vizitat de marţi până sâmbătă,
de la ora 10:00 la 19:00 şi duminca de la 12:00 la 19:00.

S-a stins luptătorul Werner Sommerauer
Tenacele luptător anticomunist pentru respectarea
drepturile omului – Werner
Sommerauer,
decanul de
vârstă al
„Novembriştilor”, a
î nce tat
din

Aleargă la
Semimaratonul Braşovului!
Vino şi aleargă alături de
peste 1000 de participanţi,
pe cele mai frumoase poteci din jurul Braşovului, la
a treia ediţie a Semimaraton Braşov. Sâmbătă, 5
aprilie 2014, în Piaţa Unirii
din Braşov, sunt aşteptaţi
cât mai mulţi sportivi profesionişti şi amatori, din ţară
şi din străinătate, să se bucure de mişcarea în aer
liber la cursa de 21 sau
10 kilometri de alergare.

Semimaratonul Braşov,
aflat la ediţia a treia, este
organizat de Asociaţia Cetatea Braşovului. Înscrierile
se pot face astăzi, 4 aprilie,
între orele 12:00 – 20:00 şi
în dimineaţa concursului
(orele 08:00-10:30) la standul special amenajat din
Piaţa Unirii. Taxa va fi de
90 lei pentru Crosul Eldon,
respectiv 110 lei pentru
Semimaraton Braşov Intersport.

În weekend puteţi scăpa
de deşeurile electrice

Ora de Biserica Neagră: Program special
pentru elevi în săptămâna „Şcoala altfel”

Cu ocazia programului naţional „Şcoala altfel: Să ştii
mai multe, să fii mai bun!”,
în perioada 7 – 11 aprilie Biserica Evanghelică C.A. din
România – Parohia Braşov
pune la dispoziţia profesorilor
şi elevilor „Ora de Biserica
Neagră”, un program special
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viaţă în ziua de 2 aprilie 2014.
Moartea a survenit în somn.
S-a născut în Braşov în 1936,
iar în ziua de 14 februarie a
împlinit vârsta de 78 de ani.
„Cu toţii am suportat consecinţele ca urmare a terorii
instaurate de regimul comunist, care a lăsat urme adânci
în conştiinţa noastră, cauzând
pagube uriaşe în demnitate şi
valoare morală, fapt ce a anu-

lat definitiv încrederea noastră
în acest regim şi în acei care
i-au fost aserviţi, care au dovedit că în afară de de teroare,
abuz, corupţie, şantaj, ameninţare etc., nu au alte competenţe”, declara Sommerauer
în septembrie ’90, cu prilejul
Primei Întruniri a Rezistenţei
Române.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace!999999 S.D.

care va asigura traficul spre
cartierul Şchei, mai ales în
contextul în care există intenţia
de a transforma în pietonal
strada Mureşenilor”, a precizat Ciprian Bucur.
Sebastian Dan

Vineri şi sâmbătă, 5-6 aprilie
2014, între orele 10.0018.00, vor fi deschise 14
puncte provizorii de colectare, unde braşovenii pot
aduce deşeurile electrice şi
electronice de care doresc
să se debaraseze responsabil. Braşovenii care vor să
scape de deşeurile voluminoase au la dispoziţie serviciul gratuit de preluare a
DEEE-urilor direct de la domiciliu sau sediu de firmă
ori instituţie. Tot ce trebuie
să faceţi este să sunaţi gra-

tuit TelVerde 0800 444
8000800 444 800, zilnic între 9.00 şi 17.00. După acţiunea de colectare va avea
loc o tombolă organizată de
Asociaţia RoRec, la care câţiva braşoveni vor putea câştiga şi premii: 8 cuptoare
cu microunde, 10 mixere,
10 truse de accesorii scule,
5 maşini de găurit, 5 aspiratoare. Tragerea la sorţi a
câştigătorilor va avea loc
sâmbătă, 6 aprilie, la cortul
RoRec din Piaţa Sfatului,
ora 19.00.
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Cele mai bune
smartphone-uri
Potrivit Business Insider, topul celor mai
bune smartphone-uri
din lume a fost întocmit
în funcţie de o varietate
de factori, precum design, software, hardware
sau selecţia conţinutului.
1. iPhone 5S este cel mai
bun smartphone disponibil la
ora actuală. El reprezintă un
echilibru perfect între design,
funcţii, aplicaţii şi conţinut.
2. HTC One (M8) Google
Edition rulează cu sistemul
Android şi beneficiază de actualizările de software direct
de la Google, la scurt timp
după ce acestea sunt lansate.
3. HTC One (M8) are un
design remarcabil şi o carcasă
metalică de înaltă calitate.
Este cel mai bun telefon cu
Android pe care îl puteţi achiziţiona.

4. Google Nexus 5 ruGoogle Nexus 5
lează sistemul Android, iar
noul software îl face să fie
unul dintre cele mai bune
smartphone-uri de pe piaţă.
5. Motorola Moto X
este unul dintre cele mai
bune telefoane cu Android
din lume. Are un ecran de
4,5 inch şi un preţ acceptabil pentru clasa mid-range.
6. Samsung Galaxy
Note 3 face parte din categoria „phablet”, având un
iPhone 5S
HTC One (M8)
Google Edition
ecran uriaş de 5,7 inch, fiind mai subţire şi mai uşor
decât modelele anterioare. iPhone 5S este cel mai bun smartphone disponibil la ora actuală
7. Samsung Galaxy S4
are o cameră foto puternică, LG G2 este foarte uşor de puternică.
10. Sony Xperia Z1S
un ecran strălucitor şi o bate- manevrat.
9. iPhone 5C lansat în ace- echipat cu sistemul Android
rie care are o viaţă foarte lunlaşi timp cu iPhone 5S este este rezistent la apă şi poate
gă.
8. LG G2 are un ecran im- cel mai uşor model produs supravieţui la 1,5 metri sub
presionant de 5 inch, unul din- deApple. Impresionează prin apă vreme de până la 30 de
tre cele mai bune de pe piaţă. ecranul său şi o cameră foto minute.

Vineri

Pe scurt
41 de ani de la inventarea telefonului mobil! Ieri s-au împlinit

41 de ani de la inventarea telefonului mobil. La început
o adevărată „cărămidă”, marca Motorola, telefonul
mobil a devenit în timp indispensabil într-o societate
care comunică mai mult online sau prin intermediul
telefoniei. Un studiu făcut anul trecut de Google şi Ipsos MediaCT arată că 28% dintre români folosesc un
smartphone, iar acest procent este în continuă creştere
întrucât românii tind să-şi schimbe telefoanele cu unele
inteligente. Tehnologia telefoniei mobile a avut o dezvoltare rapidă. Mai exact, primul telefon mobil a apărut
pe 3 aprilie 1973. Atunci, Martin Cooper, manager general la Motorola, efectua primul apel telefonic de la
un telefon mobil, fără fir, în timp ce se plimba pe stradă!
„Mă plimbam pe străzile din New York vorbind la telefon, iar oamenii erau şocaţi să mă vadă că vorbesc
la telefon în timp ce merg!", povestea Cooper în urmă
cu câţiva ani.
Londra, orașul preferat al miliardarilor. Londra este oraşul
european preferat de miliardarii din întreaga lume, 67
dintre aceştia locuind în capitala britanică, faţă de 25
în Paris şi 18 în Geneva, potrivit unui studiu realizat
de compania imobiliară Beauchamp Estates. Studiul
a luat în considerare valoarea proprietăţilor de lux, stilul
de viaţă al miliardarilor şi activele imobiliare deţinute
de aceştia în Europa Occidentală. Cei mai bogaţi oameni din Londra îşi au reşedinţele în aşa-numitul triunghi de platină, format din cartierele Mayfair,
Knightsbridge şi Belgravia. Între cartierele preferate de
miliardari se mai află St John's Woods şi Regent's Park.
În medie, un miliardar are o avere de 1,79 miliarde de
lire, din care 42% în investiţii private, 35% în companii
listate la bursă, 18% în numerar, 3% sub formă de proprietăţi imobiliare şi 2% în bunuri de lux, precum yachturi
şi avioane private.

Secretul dependenței de Candy Crush
Candy Crush, jocul
online lansat în 2012,
este jucat zilnic de peste
93 de milioane de persoane. Multe dintre acestea devin dependente de
joc, iar oamenii de știintʼă
au încercat să afle motivul pentru care Candy
Crush este atât de captivant.
În primul rând, jocul este
foarte simplu, fiind accesibil
chiar şi preşcolarilor - este nevoie doar de potrivirea a trei
bomboane de aceeaşi culoare.
Primele etape sunt ușor de
câștigat, ceea ce conferă jucătorului un puternic sentiment
de satisfactʼie, care produce în
creier eliberarea dopaminei, un
hormon asociat cu recompen-

sele, și dorintʼa de a continua jocul.
Pentru ca jucătorul să nu simtă că se plictisește, jucând după
aceleași reguli, pe măsură ce înaintează la un alt nivel, jocul devine tot mai complicat, mai
provocator, creând dependentʼă.
Candy Crush este în esentʼă un
joc de noroc, succesul
obtʼinându-se în functʼie de gama

de culori a bomboanelor
oferite la întâmplare și
nu abilitătʼilor jucătorului.
Acesta nu va şti când va
câştiga din nou și deși
mai mult pierde decât
câștigă, el nu va fi descurajat, ci chiar se va
simtʼi mai ispitit să continue să joace, exact cum
se întâmplă la jocurile
mecanice.
În opinia lui Steve Sharman,
psiholog la Universitatea Cambridge, secretul dependenţei este
ca jucătorul să aibă mereu impresia că el deţine controlul asupra jocului: „Iluzia de control
este un element crucial în
menținerea dependenței de jocuri de noroc, întrucât insuflă
un sentiment de abilitate”.

Sfântul GRAAL ar fi fost descoperit
Sfântul Graal, vasul din
care, după unii, Iisus ar fi sorbit vin la Cina cea de Taină,
sau în care, după altʼii, Iosif din
Arimateea ar fi strâns sângele
lui Iisus după crucificare, ar fi
fost descoperit în Spania, conform ABC News, citat de
Agerpres.
Doi istorici sustʼin că un pocal din aur încrustat cu pietre
pretʼioase, care mai bine de
1.000 de ani s-a aflat în bazilica San Isid din Leon, Spania,
și apoi a ajuns într-un muzeu,

ar fi legendarul Sfânt Graal.
Cei doi istorici, Margarita
Torres și Jose Manuel Ortega
del Rio, autori ai cărtʼii „Kings
of the Grail” (Regii Graalului), sustʼin că au descoperit
dovezi incontestabile cu privire la soarta Graalului din
niște papirusuri egiptene în
care se precizează că obiectul
a fost furat de musulmani din
Ierusalim și apoi dus în Egipt.
Apoi această cupă, simplă la
început, a fost acoperită cu
aur bătut cu pietre pretʼioase

și a fost oferită drept cadou
regelui spaniol Ferdinand I.
Dr. Robert Cargill, profesor
de studii clasice și religie la
Universitatea din Iowa, nu le
împărtășește însă entuziasmul.
„Nu cred că vom descoperi
vreodată Sfântul Graal. Chiar
dacă am avea acest pocal, nu
am avea cum să confirmăm
că este chiar Sfântul Graal”,
a explicat el. Totul rămâne
astfel o chestiune de credintʼă,
a mai declarat acesta.
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Aproape de surpriză

În primul meci din cadrul play-off-ului Ligii
Naționale de Baschet
Feminin, echipa Olimpia CSU Brașov a pierdut în deplasare în fața
formației CSM Târgo viște, după o partidă
extrem de disputată.
Echipa de baschet feminin
Olimpia CSU Brașov a jucat
foarte bine în primul meci al
play-off-ului Ligii Natʼionale,
în deplasare la Târgoviște,
împotriva uneia dintre fortʼele
campionatului intern. Trupa
condusă de Dan Calancea a
pierdut partida cu scorul de
79-64 (22-23, 27-14, 15-13,
15-14) și privește cu încredere spre meciul doi, care se
va juca astăzi de la ora 17.00
la Brașov.
Un prim sfert de vis. Kovacevic și compania au început în
fortʼă meciul de la Târgoviște
și au reușit să-și surprindă ad-

versarele. Trupa de sub Tâmpa
a stat foarte bine în teren și
după patru minute de joc conducea pe tabela de marcaj cu
scorul de 11-3. Vedetele de la
Târgoviște, care au ca obiectiv
cucerirea titlului de campioane, s-au trezit din pumni și au
început o cursă de urmărire,
însă la finalul primelor zece
minute de joc, Olimpia conducea cu scorul de 23-22.
După ce au reușit să se impună în primul sfert, toată lumea
se gândea că imposibilul ar
putea deveni posibil.
Sfertul care a făcut diferență.
Din păcate, trupa de sub Tâmpa nu a reușit să se mai concentreze la fel de bine și în
sfertul doi, iar fetele de la
Târgoviște s-au răzbunat. Givens și Stoenescu au înscris
din orice pozitʼie și Târgoviște
a câștigat sfertul secund cu
27-14 și a intrat la odihnă în
avantaj de 12 puncte. Repriza
a doua a fost foarte echilibra-

Șapte sportivi la lot
Clubul Corona Brașov
dă loturilor natʼionale de
schi nu mai putʼin de
șapte sportivi. În urma
ședintʼei comisiei tehnice
din cadrul Federatʼiei Române de Schi și Biatlon,
în care s-au analizat rezultatele sportivilor în sezonul 2013-2014 și s-a
stabilit componentʼa loturilor natʼionale, schiul alpin brașovean va fi
reprezentat de șapte sportive de la Corona: Achiriloaie Ioan Valeriu
(seniori), Mihnea Oltean
(cadetʼi), Erika Andrei
(copii), Teodora Leonte
(copii), Rentea Diana (copii), Horea Olteanu (copii) și Szoke Hunor
(copii). Pe lângă cei șapte

sportivi, Corona va da și
antrenorul lotului natʼional
de copii în persoana profesorului Dan Iliescu, antrenor coordonator al
sectʼiei de schi alpin de la
ASC Corona. „Ne bucurăm de aceste rezultate,
pe care personal le consider formidabile după
doar un an și jumătate de
funcționare. În urmă cu
doar doi ani nu aveam niciun brașovean pe podiumurile concursurilor de
schi alpin din cadrul campionatelor naționale la copii, iar acum am obținut
4 titluri și 12 clasări pe
podium”, a spus președintele sectʼiei de sporturi
individuale de la Corona
Brașov, Cătălin Leonte.

tă, „olimpicele” reușind să se
mentʼină aproape de mult mai
valoroasele lor adversare.
Târgoviște s-a impus în sfertrile trei și patru cu 15-13,
respectiv 15-14 și au câștigat
meciul cu scorul de 79-64.
Pentru „olimpice” au punctat
Kovacevic 21 de puncte, Sonia Ursu 17, Gabi Irimia 9,
Bartee 7, Avram 5, Haas 3 și
Erak 2 puncte. De partea cealaltă s-au remarcat Stoenescu
cu 24 de puncte înscrise și
Givens cu 20 de puncte
reușite.
Va fi spectacol în Sala Sporturilor. După jocul bun făcut în
deplasare la Târgoviște,
„olimpicele” vor juca astăzi
de la ora 17.00, în fatʼa fanilor, meciul doi din play-off.
Chiar dacă trupa din
Târgoviște are prima șansă,
tehnicianul formatʼiei Olimpia
CSU Brașov, Dan Calancea,
promite spectacol în această
seară. „A fost un meci ex-

trem de disputat. Vreau să le
felicit pe fete pentru jocul
prestat. Îmi pare rău că nu
am putut produce surpriza în
această seară. Nimic nu poate
fi mai frumos decât să joci
de la egal la egal cu o pretendentă la titlu. Sper ca în meciul doi al play-off-ului să
facem un joc la fel de bun și
de ce nu, de această dată
chiar să producem o surpriză" a declarat antrenorul
Olimpiei CSU Brașov, Dan
Calancea. Intrarea la partida
dintre Olimpia CSU Brașov
și CS Municipal Târgoviște
va fi liberă.
Rezultate normale. În celelalte meciuri din primul tur
al play-off-ului s-au înregistrat rezultatele: Universitatea
Alba Iulia – CS Municipal
Satu Mare 81-55, ASC Sepsi
Sfântu Gheorghe – CSBT
Alexandria 83-54 și ICIM
Arad – BCM Danzio
Timișoara 76-40.

Memoriu împotriva lui Hațegan
Arbitrul Ovidiu Hatʼegan va fi suspendat o etapă după greșelile făcute
la partida dintre FC Vaslui și FC
Brașov. Hatʼegan nu a acordat două
lovituri de la 11 metri pentru brașoveni la scorul de 0-0. Finantʼatorul
stegarilor, Ioan Neculaie, a sărit la
gâtul lui Hatʼegan și amenintʼă cu retragerea echipei din campionat, dacă
arbitrii vor continua să dezavantajeze
formatʼia de sub Tâmpa. „Hațegan
ar trebui să fie scos definitiv din arbitraj. Unul dintre cei mai buni arbitri
din țară vine cu o comandă, nu știu
din partea cui, să mă execute pe
mine! Plătim sute de milioane pe arbitri ca să ne fure?! Plătim ca să ne
fure niște nesimțiți de arbitri. Să vezi
faultul ăla grosolan și să nu dai 11
metri... Dacă Hațegan spune că n-a
văzut, minte cu nerușinare! Tot felul
de jigodii! Să se sesizeze organele astea de cercetări penale! E un caz atât

de simplu. Am pierdut cel puțin un
punct la Vaslui. 100% retrogradăm
cu fazele astea. Cred că ăsta este interesul ascuns al unora. Acum au
acționat la comandă. Până la urma
urmei, dacă astfel de gafe mai continuă, o să retrag echipa. De ce să
mă retrogradeze ei când pot să o fac
eu... Trebuie făcut ceva!”, a spus Neculaie la DolceSport. Ofitʼerul de presă al „stegarilor”, Ilie Vâju, a declarat
la SportTotal FM că FC Brașov va
înainta la UEFA un memoriu prin
care va reclama prestatʼia arbitrului
Ovidiu Hatʼegan. „Ceea ce am pățit
la meciul cu Vaslui n-am văzut în
viața mea. Să primim gol cu mâna
și să ni se refuze două penaltiuri clare
este maximum care se poate întâmpla
într-un meci. Ce memoriu să facem
la CCA, că știu și ei cine sunt acești
arbitri, dar la UEFA vom trimite un
memoriu!”, a spus Ilie Vâju.
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Real și PSG, favorite la calificare. Formaţia Real Madrid
a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa
Borussia Dortmund, într-un meci contând pentru prima
manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.
„Galacticii” au dominat meciul cu Borussia, la care sa văzut lipsa unor jucători importanți ca Lewandowski
sau Kuba Błaszczykowski. Trupa condusă de Carlo
Ancelotti a început perfect meciul și în minutul trei galezul Gareth Bale a finalizat o acțiune purtată în banda
dreaptă de Benzema și Carvajal. „Galacticii” și-au
mărit avantajul în minutul 27, când Isco l-a învins pe
Weidenfeller cu un șut de la marginea careului de 16
metri. În partea secundă, Cristiano Ronaldo a punctat
pentru 3-0 în minutul 57, după o recuperare excelentă
a lui Modric. În aceste condiții, Ronaldo și compania
sunt favoriți la calificarea în semifinalele competiției.
În celălalt meci disputat miercuri seară, Paris SaintGermain a învins, pe teren propriu, cu scorul de 3-1
(1-1), echipa Chelsea Londra. Parizienii au început
în forță și în minutul trei, Lavezzi a înscris un gol superb în poarta lui Cech. Surprinzător, trupa lui Blanc
s-a retras, iar Chelsea a dominat autoritar prima parte
a jocului, reușind să egaleze în minutul 26 dintr-un
penalty scos de Oscar și transformat de Hazard. În
partea secundă, Ibrahimovici și compania au revenit
la conducerea jocului și au reușit să mai puncteze de
două ori. Mai întâi, în minutul 61, David Luiz a reluat
în proprie poartă o centrare venită din lovitură liberă
din banda stângă. Pastore a stabilit scorul final al partidei în minutul 90+3, când a ridiculizat toată apărarea
echipei lui Mourinho și a înscris cu un șut la colțul
scurt. S-a terminat 3-1 pentru parizieni, iar returul de
la Londra se anunță unul de foc. În primele două meciuri din sferturi, disputate marți, s-au înregistrat rezultatele: FC Barcelona – Atletico Madrid 1-1 și
Manchester United – Bayern Munchen 1-1. Partidele
retur se vor disputa pe 8 și 9 aprilie.
Mateiu îi salvează pe stegari. Conform celor de la Gazeta
Sporturilor, clubul FC Brașov are datorii față de jucători
pe anul 2013 și în aces caz este posibil ca gruparea
de sub Tâmpa să nu obțină licența pentru sezonul
2014-2015 al Ligii I. Salvarea ar putea veni de la
mijlocașul Alexandru Mateiu, care este curtat intens
de CSU Craiova. Brașovenii vor 200.000 de euro în
schimbul mijlocașului de 24 de ani. Mateiu a fost curtat
de mai multe echipe din Liga I, în vara anului trecut,
dar prețul mare cerut atunci de brașoveni, 1 milion de
euro, l-au împiedicat pe mijlocașul stegar să facă
pasul spre o echipă de top. Dacă cele două cluburi
vor ajunge la o înțelegere, Craiova ar urma să plătească banii săptămâna viitoare, iar din vară Mateiu
va evolua la Craiova. Banii ar urma să fie folosiți pentru
plata restanțelor către jucători. „Problema noastră
este lipsa punctelor. Datorii încă avem, ca orice club.
Nu s-a pus problema să schimbăm antrenorul, am făcut-o în tur de mai multe ori. Dosarul de licențiere
este unul dintre cele mai complete, iar din acest punct
de vedere nu avem emoții. Soluții pentru achitarea
datoriilor se mai pot găsi, iar vânzarea de jucători este
una dintre ele. Dacă sunt oferte bune, le vom analiza”,
a spus ofițerul de presă al stegarilor, Ilie Vâju, la SportTotal FM.
Respect pentru fotbal. Corona nu mai are nicio șansă
de a juca în Liga I și în sezonul viitor, după ce oficialii
formației de sub Tâmpa nu au depus dosarul de
licențiere. Cu toate acestea, jucătorii și antrenorii de
la Corona vor să termine campionatul cu fruntea sus
și merg la Botoșani să câștige. „Este o situație mai
dificilă pentru noi. Chiar dacă aveam șanse doar matematice, noi mai aveam o speranță, dar acum după
ce nu s-a depus dosarul de licențiere nu mai avem
nicio șansă. Am discutat în vestiar, nu mai avem nicio
presiune și nu va fi ușor să-i motivez pe băieți. Am
însă încredere că se vor respecta pe ei înșiși și vor
da totul pe teren. Botoșaniul este motivată să câștige
dar sperăm și noi să obținem un rezultat favorabil. Eu
cred că această aventură în Liga 1 nu trebuie uitată.
Cu toții trebuie sa învățăm din greșeli”, a spus tehnicianul Coronei, Jerry Gane. Corona nu se va putea
baza la Botoșani pe Vlad Munteanu, care este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Partida
FC Botoșani – Corona Brașov se va juca sâmbătă de
la ora 15.30 și va fi transmisă în direct de Dolce Sport.

DIVERTISMENT

Vernisaj astăzi la
Muzeul de Istorie
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov vă aşteaptă
în sala de expoziţii temporare de la Casa Sfatului să vizitaţi expoziţia
„De la căruţă la zborul
cu motor”.
Vernisajul expoziţiei are loc
astăzi, 4 aprilie, la ora 10.00.
Expoziţia va fi găzduită de
muzeu timp de două luni.
Piese de patrimoniu, obiecte
de colecţie, machete, reclame
şi imagini istorice prezintă
istoria transporturilor, de la
căruţă, la zborul cu motor,
într-un interval temporal întins
pe mai bine de şapte veacuri.
Tematica expoziţiei a respectat
specificitatea spaţiului braşovean şi publicul are prilejul să
vadă velocipedul, care a circulat pe străzile Braşovului în
ultimul deceniu al secolului al

XlX-lea, macheta locomotivei
„Călugăreni” care a făcut prima cursă pe o cale ferată din

România, în octombrie 1869,
între Bucureşti şi Giurgiu, macheta avionului fabricat la

I.A.R. în anii 30, macheta elicopterului Puma, fabricat la
I.C.A. Ghimbav în anul 1975
sau macheta primului tractor
românesc – I.A.R.22, ieşit de
pe banda de montaj la 26 decembrie 1946.
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov a realizat acest
proiect cultural în colaborare cu Muzeul Judeţean Argeş, Muzeul de Artă Braşov,
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale şi colecţionarii Gabriela Polak, Anca
Maria Zamfir, Vasile Aldea,
Cornel Balate, Tiberiu Blaga, Florian Brânzea, Cristian Bratu, Zoltan Boer,
Dorel Coconaşu, Radu Hanke, Gheorghe Olaru, Gheorghe Radu, Călin Râpea,
Kumria Rafail Roşu, Gheorghe Sorea, Ovidiu Taloş
– Oraşul memorabil”.

„Comoara Etno” – festival interetnic şcolar
Festivalul va avea loc sâmbătă, 5 aprilie, la Casa de Cultură a Studenţilor Braşov, între orele 9 – 17. „Comoara Etno”
este un spectacol-concurs de cântece şi
dansuri tradiţionale româneşti, maghiare,
săseşti, ţigăneşti, greceşti, aflat la ediţia
a VI-a.
Proiectul „Comoara Etno” iniţiat de
Şcoala Generală numărul 9 „Nicolae

Orghidan” din Braşov, se realizează în
parteneriat cu: Inspectoratul Şcolar al
judeţului Braşov, Primăria Municipiului
Braşov, Centrul Cultural Reduta, Muzeul
de Etnografie Braşov, Palatul copiilor
şi elevilor Braşov.
Importanţa evenimentului este dată
nu doar de felul în care este pus în lumină caracterul multicultural al zonei

Braşovului, ci şi de felul în care acesta
creează un mediu propice pentru transmiterea elementelor de identitate culturală în rândul elevilor. Proiectul se
adresează celor din tânăra generaţie şi
evidenţiază tradiţii şi obiceiuri specifice
comunităţilor din judeţul Braşov, punând
în lumină tezaure vii: copiii pasionaţi
de etnografie şi folclor.

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

ADIO, DAR MAI STAU PUŢIN –PREMIERĂ–
96 minute, Comedie, Dramă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 19:00
CĂPITANUL AMERICA: RĂZBOINICUL IERNII –
3D– –PREMIERĂ–
128 minute, Aventuri, Acţiune, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:45
MAREA FRUMUSEŢE
tarif special: 10 lei/bilet
142 minute, Comedie, Dramă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:15
SPUNE-MI CE AI FĂCUT AZI-NOAPTE!
100 minute, Comedie, Romantic
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:00
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT dublat
78 minute, Animaţie, Fantastic
Sâmbătă, Duminică: 11:45
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT –3D–
dublat, 78 minute, Animaţie, Fantastic
Vineri: 13:00, 17:00
Sâmbătă, Duminică: 11:30, 13:00, 17:00
NOE –3D–
140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic
Vineri: 15:15, 19:45, 22:15
Sâmbătă, Duminică: 15:00, 19:45, 22:15
TARZAN –3D–

94 minute, Acţiune, Animaţie, Aventuri
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:15 D, 18:00 S
DIVERGENT
140 minute, Acţiune, SF, Romantic
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:30
NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI –3D–
131 minute, Acţiune, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:30
DL. PEABODY ŞI SHERMAN –3D–
dublat, 92 minute, Animaţie, SF
Sâmbătă, Duminică: 11:15
300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU –3D–
102 minute, Acţiune, Război
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 14:45
Teatru la „Sică Alexandrescu”
◾ Vineri, 04.04.2014
CEL DE LÂNGĂ TINE – sala Studio, ora 19.00
de David Lindsay Abaire
Preţul biletelor: 10 lei
Preţ redus pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei
◾ Sâmbătă, 05.04.2014
AMERICAN BUFFALO – sala Studio, ora 19.00
de David Mamet
Preţul biletelor: 10 lei
Preţ redus pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei
◾ Duminică, 06.04.2014
SECTORUL S – sala Studio, ora 19.00
de Emanuel Pârvu
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus: 5 lei

Spectacole pentru copii
◾ Spectacol de divertisment pentru cei mici sâmbătă,
la ora 12, la Muzeul Ştefan Baciu– lângă Arena
Sportivă sub Tâmpa. Intrare 7 lei.
◾ Spectacole de păpuşi la trupa de teatru
„Albinuţele”: sâmbătă, la ora 10.30, „Izvorul
Frumuseţii” după Luigi Capuana.
Duminică, la ora 10,30 „Zâna Lacului” dupa Fraţii
Grimm. Ambele spectacole vor avea loc la sediul de
pe Brânduşelor 106A. Preţ bilet: 5 lei.
◾ Spectacole de păpuşi la Teatrul Arlechino (str.
Apollonia Hirscher nr. 10): Sâmbătă, la sediu, la ora
10.30, „Cenuşăreasa” de Viorel Vralan , iar duminică,
la orele 10.30 şi 12.00, „Gulliver în Ţara păpuşilor” de
Liviu Steciuc. Preţ bilet: 8 lei.
Spectacol de balet la Opera Braşov
Sâmbătă, 5 Aprilie 2014, la ora 18.30, la Sala Operei
are loc spectacolul de balet CARMEN.
Regia şi coregrafia: Ioan Dorin Coşeriu
Preţ bilete: 20 lei; 10 lei. Biletele se vând la Opera
Braşov, Str. Bisericii Române Nr. 51, tel. 0268.419380.
Concerte în cluburi
◾ Vineri 4 aprilie, Club Rockstadt – Concert Byron –
preţ bilet 20 lei.
◾ Sâmbătă 5 aprilie 2014 , CLub Rockstadt – Concert
Celelalte Cuvinte – 22:00
◾ Sâmbătă, 5 aprilie, Alin Pascal Band cântă live în
Times Braşov.

Vineri

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi vor există multe situaţii stresante privitoare
la viaţa privată. Adevărul ar trebui spus, chiar dacă îţi pare
greu. Crede în succes, dar nu uita de unde ai plecat.
Taur. Este timpul să ieşi din rutină, aşa că începe să dovedeşti
celor din jurul tău de ce eşti capabil/ă. Determinarea te va
ajuta să îţi atingi obiectivele mai curând decât sperai.
Gemeni. Dacă vei fi nevoit/ă să rezolvi o problemă, ar trebui
să fii cât se poate de hotărât/ă. Nu ezita nicio clipă, altfel
vei pierde timp preţios.
Rac. Astăzi, oamenii din jurul tău vor decide pentru tine,
lucru care te va afecta negativ. Poate fi vorba despre locul
tău de muncă sau despre o relaţie importantă.
Leu. Nu este totul perfect astăzi şi tânjeşti după trecut mai
mult ca oricând. A venit momentul să o iei de la zero şi să
încerci să te perfecţionezi, chiar dacă va fi vorba de efort.
Fecioară. Eşti la fel de organizat/ă ca de obicei astăzi, aşa că
este un aspect insignifiant pentru cei din jurul tău. Reevaluează-te, dar mai ales analizează cum stai cu viaţa privată.
Balanţă. Diplomaţia şi tactul sunt aşii din mâneca ta astăzi.
Încearcă să îţi schimbi planurile pe ultima sută de metri,
niciodată nu vei ştii ce surprize îţi pregăteşte imprevizibilul.
Scorpion. Îţi va merge totul bine astăzi, şi ca un Scorpion
veritabil vei păstra secretul succesului. Ai grijă că de fiecare
dată vorbele să fie urmate de acţiune.
Săgetător. Ţine-ţi economiile în siguranţă astăzi, altfel tot
efortul pe care l-ai depus se va duce pe apa sâmbetei. Ar
trebui să fii ferm/ă şi să nu cazi în capcană tentaţiilor.
Capricorn. Astăzi trebuie să asculţi de sfatul unui bun prieten
şi să încerci să meditezi asupra oricărei decizii pe care
trebuie să o iei. Instinctul îţi va aduce o nouă viaţă.
Vărsător. Surprizele vieţii te vor asalta astăzi şi e posibil să
aibă un efect devastator asupra vieţii tale. O decizie poate
să îţi cauzeze probleme.
Peşti. Îţi va fi destul de greu să te stăpâneşti astăzi, pentru
că eşti plin/ă de energie. Trebuie să îţi păstrezi resursele
pentru o situaţie în care urmează să fii pus/ă.

Bancul zilei
Într-o cofetărie intră Bulişor cu o hârtie
în mână:
– Tanti, aş vrea 300 gr. de caramele, la
25 lei kilogramul, 500 gr. de biscuiţi, la
9 lei kilogramul
– Atât? întreabă vânzătoarea.
– Ar mai trebui 280 gr. de bomboane

fondante, la 35 lei kilogramul şi 400 gr.
de fursecuri, la 31 lei kilogramul.
Vânzătoarea cântăreşte cele comandate
şi îi spune cât are de plătit.
– Ei, ţi-a dat mămica ta bani destui?
– Tanti, mama nu mi-a dat nici un leu, dar
am venit la dumneata pentru că nu ştiam
să-mi fac problema la matematică.

Sudoku
9
1
6
9
2
8
1
3

6
1
2 7
7
5

2
3 9
1
5
5

4
5
7
9
8

4

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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Două constatări triste
ale unui călător prin Ardeal
I. Populaţie românească,
maghiarizată
„În primul rând, am dat
peste unele sate, mai ales de
lângă frontieră, a căror populaţăie românească e cu
desăvârşire maghiarizată.
Români ab ovo, nu ştiu, au uitat, să vorbească limba lor şi
a părinţilor lor, limba românească.
Fenomenul acesta etnografic se întinde asupra ambelor
sexe: de generaţiile cele tinere,
nici nu mai vorbim: ungureşte
pe toată linia, româneşte nu
ştiu de loc, deşi se recunosc
ca Români.
Explicaţia acestui fenomen
e pur şi simplu, propaganda
intensă, neîntreruptă, de zi de
zi, a Maghiarilor, cari în cerbicia lor, îndărătnică, nu s’au
dat înapoi, recurgând la toate
mijloacele, mai blânde şi mai
drastice, numai să reuşească
în scopul lor. Şi, după cum se
vede, au reuşit pe deplin. Şi
acţiunea lor nu datează, nici
de eri, nici de alaltăeri; ea a
început de două generaţii,
ceea ce însemnează minimum
30-40 de ani. Cu toată Administraţia românească, cu tot
aparatul de Stat, românesc de
aproape 12 ani, de când ne
am reluat Ardealul. Românii

aceştia sunt înstrăinaţi de noi,
şi pentru noi, sunt străini în
ţara lor.
E un fapt ce dă de gândit şi
la care, în primul rând trebue
să se gândească, cei, cari stau
la cârma ţării.

II. Biserici româneşti, pustii
Al doilea fapt, de care am
fost impresionat, e faptul că
în multe localităţi, bisericeşti,
sunt pustii şi stau zăvorite: nimeni nu le frecuentă, par că
nu le-ar lipsi această necesitate şi hrană sufletească. Foarte semnificativ e fenomenul
acesta: Populaţia rurală să nu
aibă nevoe de credinţă. Pentru
ce, şi cum s’a emancipat
această populaţie, de credinţa
bisericească, nu putem şti: în

Restabilind
adevărul istoric
la începutul erei
României Mari,
Nicolae Iorga
preciza: „Cu
secuii avem o
simbioză, adică
o viaţă împreună. Cu ungurii,
numai o vecinătate. Deosebirea
este esenţială”.
Numai că
Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu această „simorice caz, e un simptom de bioză” a făcut ca, practic sub
dezagregare socială.
ochii părinţilor noştri, să se
În toate ţările, dar mai ales nască din români şi secui...
la noi. Biserica a fost cimentul „maghiari”.
ce ne-a păstrat strânse limba
Din păcate, şi astăzi, „roşi naţionalitatea în mijlocul mânii” din Ţinutul Secuiesc
puhoiului de nenorociri ce sunt văzuţi ca un „ghimpe” în
s’au abătut în decursul veacu- coasta societăţii... Şi, de câte
rilor, peste noi.
ori ajungem în acele părţi ale
De aceea, să nu ne jucăm ţării, e imposibil să nu ne scacu focul. Ar trebui să acordăm pe un oftat adânc când auzim
o atenţiune cu mult mai mare vorbindu-se în jurul nostru
acestei probleme, pe care o doar în limba maghiară, de
relevăm. Biserici pustii şi parcă am trecut o graniţă a
încuiate, nefrecuentate de ţării.
nimeni, tocmai în momentul
Oare vom ajunge să vedem
când vrăjmaşii noştri furi- împlinit acel deziderat „ca toţi
bunzi, se agită în tot felul şi să fie una”, în spirit şi în limne contestă dreptul asupra bă, sau va rămâne doar o
acelor ţinuturi româneşti”.
utopie?...
Carpaţii – Anul X, nr. 525;
Cristina Baciu
Duminecă , 6 Aprilie 1930
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Din presa maghiară
Magazinul de haine la modă Grosz Ferenc

Din generaţia comercianţilor tineri recomandăm cititorilor
noştri pe simpaticul Grosz Ferenc. Tânărul comerciant,
aflat la început de carieră, ştie foarte bine că nu poate

lupta cu concurenţa puternică din acest domeniu fără a
comercializa doar produse de calitate şi să câştige încrederea cumpărătorilor având o servire ireproşabilă şi preţuri
solide. Astfel ei se vor întoarce mereu cu mare plăcere.
Printre produsele magazinului situat pe strada Porţii nr. 34
(azi str.Republicii) se numără lenjerii de damă şi bărbăteşti, o varietate mare de ciorapi, accesorii decorative,
rochii, bluze, o multitudine de îmbrăcăminte căptuşite,
o gamă largă de cravate şi umbrele.
Ca noutate, lenjeria de damă şi bărbătească comercializată aici este de fabricată în atelierul propriu şi depăşeşte
calitativ produsele de serie făcute în fabrici.

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

Prăvălia pălărierului Tischler Henrik

În cazul pălăriilor moda bărbătească este opusă faţă de
moda feminină. Dacă viaţa pălăriilor de damă la modă
este de ordinul săptămânilor, cele bărbăteşti se bucură
de o apreciere mult mai lungă în lumea modei.

Complexul multifuncţional „Favorit” din Poiana Braşov
Zestrea O.N.T. „Carpaţi”
Braşov s-a îmbogăţit în anul
1983 cu „o nouă şi modernă
unitate”. Era vorba de complexul turistic multifuncţional „Favorit”, amplasat în
centrul frumoasei staţiuni
Poiana Braşov. Unitatea, dispunând de un „personal de
îanltă calificare”, punea la
dispoziţia vizitatorilor din
Braşov, ţară şi de peste hotare, „un modern restaurant-

cinemtograf”, unde se puteau viziona filme artistice,
„o popicărie semiautomată

cu 4 piste”, sală de jocuri
distractive. De asemenea, în
complexul turistic multifunc-

ţional „Favorit” exista un
bar de zi, o bibliotecă, o sală
de lectură. Tot aici funcţiona
filiala de turism, dispeceratul
de cazare, precum şi centrul
de agrement al staţiunii Poiana Braşov. În fiecare zi,
complexul „Favorit” era deschis între orele 12 şi 01.
„Drum Nou”
4 aprilie 1983

Prăvălia Tischler din Şirul Inului nr. 27 (azi Piaţa Sfatului)
este căutată în afară de braşoveni şi de turiştii cu gusturi
distinse în materie de modă. Timp de 23 de ani (magazinul a fost deschis în 1891) clienţii magazinului sunt
serviţi cu pălării fabricate în Austria, Anglia, Italia şi în
ţară, aici găsind modele pentru toate gusturile şi au
siguranţa că pentru banii daţi primesc marfă de calitate
şi la modă.

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

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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Dansul arată cât
de atractiv eşti
Gradul de atractivitate
al unei persoane depinde de părţile corporale
pe care aceasta
le mişcă în timp
ce dansează,
potrivit unui
studiu realizat
de cercetătorii
de la Univer sitatea Northumbria din
Marea Britanie.
Astfel, cercetătorii
britanici au realizat
primul studiu din
lume care a încercat
să determine cu
exactitate mişcările
de dans care sunt
cele mai apreciate de partenerii
de sex opus, informează dailymail.co.uk.
Ei au aflat astfel că femeile
preferă bărbaţii care îşi mişcă

partea superioară a corpului,
în mod fluent, în timp ce
dansează – fapt ce înseamnă

că bărbaţii care încearcă să
copieze stilul de dans al cântăreţului pop Justin Timberlake sunt consideraţi cei mai
atrăgători.

În schimb, femeile care îşi
mişcă mai mult jumătatea inferioară a corpului – precum

cântăreaţa Beyonce – sunt
considerate a fi cele mai atrăgătoare.
Persoanele care dansează
făcând mişcări exagerate cu

Alexandra Stan a ieşit învingătoare în
procesul intentat de fostul ei impresar
Alexandra Stan a câştigat
recent o primă bătălie împotriva fostului ei impresar, Marcel Prodan. Acesta din urmă
o dăduse în judecată, cerând
ca artista să nu-i mai cânte
piesele, însă sentinţa a fost favorabilă pentru Alexandra.
„Marcel a pierdut procesul
pe care i l-a intentat Alexandrei, în Bucureşti. Acela prin
care dorea să i se interzică
să-i mai cânte piesele”, a povestit o persoană din anturajul
cântăreţei pentru o publicaţie
tabloidă.
„Acum, Alexandra îşi poate
cânta melodiile care au făcut-o
celebră. Momentan, însă, nu

are prea multe concerte, îşi
pregăteşte atent relansarea
în muzică şi a început să
lucreze cu o echipă, în
America. E pe drumul
cel bun”, a adăugat
aceeaşi persoană.
Pe de altă parte,
Alexandra Stan l-a
dat în judecată
p e Ma rcel
Prodan pentru înşelăciune şi lovire.
Procesul se judecă în Constanţa şi se
află în plină
desfăşurare.

Prima persoană din lume cu sex neutru
O persoană din
Australia a fost declarată de către Curtea
Supremă de gen neutru: nu este nici femeie, nici bărbat.
Norrie s-a născut
bărbat şi a trecut
printr-o operaţie de
schimbare de sex nereuşită în 1989. După
aceasta, n-a fost în
măsură să-şi afişeze o
identitate sexuală clară, masculină ori
feminină.

„Sunt euforică. Puteţi fi bărbaţi sau
femei, dar nu toţi se
regăsesc într-una dintre aceste categorii”,
a declarat Norrie, la
scurt timp după aflarea deciziei Curţii.
Dosarul a fost deschis
în 2010.
Decizia instanţei
supreme obligă autorităţile din statul New
South Wales să introducă în registre cel deal treilea sex, neutru.

braţele prin aer sau care îşi
ţin braţele prea apropiate de
trup au fost considerate „ciudate” de către ambele sexe.
Experţii în biologia evoluţionistă
sunt de părere că
dansul era folosit
în trecut pentru a-i
atrage pe reprezentanţii sexului opus
şi pentru a-i „intimida” pe rivalii de
acelaşi sex.
Femeile preferă
bărbaţii care dansează mişcându-şi
jumătatea superioară a corpului
pentru că aceste
mişcări arată puterea acelor
bărbaţi, iar femeile care dansează mişcând mai mult jumătatea inferioară a trupului
sunt considerate mai fertile.

Ileana Stana Ionescu a rămas fără casă
Actriţa a dorit să aibă o locuinţă cu o curte, dar s-a ales
în schimb cu o mulţime de probleme. După ce firma cu
care a semnat contractul pentru lucrările de construcţie
i-a garantat că se va muta într-o casă cochetă, artista a
achitat un avans de 50.000 de euro.
Lucrările au fost însă sistate după ce constructorii au fost
daţi în judecată de o persoană care susţinea că este proprietarul terenului respectiv. Chiar dacă instanţa a stabilit
adevărul, casa tot nu este gata, scrie ziarulring.ro.

Oana Sârbu nu-l regretă pe Turcescu
Cântăreaţa a explicat că relaţia sa cu realizatorul TV s-a
încheiat pentru că ea nu mai era dispusă să investească
în această legătură. „Când apare un copil, toate lucrurile
se schimbă. O relaţie presupune o investiţie şi o muncă
de zi cu zi, pe care nu eşti întotdeauna dispus s-o faci.
Iar pentru firile mai libertine, mai boeme, e foarte greu
să tot stai să construieşti”, a declarat Oana Sârbu într-un
interviu publicat de revista OK! Magazine. Vedeta a dat
de înţeles că relaţia cu Robert Turcescu ajunsese să-i
facă rău, iar ea îşi jurase că nu va mai lăsa să se întâmple
aşa ceva. „Mi-am propus să nu mai repet experienţele
care m-au marcat negativ. N-aş mai merge până într-atât
încât să mă las pe mine deoparte, să-i fac bine doar celuilalt. Încerc să înţeleg ce mi se întâmplă şi să raportez
totul la mine, nu la relaţii. Aici e zona în care-mi caut
echilibrul”, a mai spus artista.

Teo s-a săturat de politică
Timp de doi ani, Teo Trandafir a urcat pe scena politică,
în calitate de deputat PDL, şi a avut ocazia să cunoască
culisele acestei lumi. Problema e că nu i-a plăcut deloc.
Teo a spus că nu se regăseşte în politică, domeniu din
care s-a retras din motive de sănătate medicale. „Nu mă
interesează să mai intru în politică. Am fost acolo şi n-am
înţeles nimic.” a spus ea.

