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Ziar Gratuit
Pierdem statutul
de patria cartofului
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Suprafaţa cultivată cu cartofi în judeţul Braşov a scăzut de la 16.000 de ha, la
9.000 de ha în ultimii ani.
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Altfel de şcoală
În această săptămână, elevii braşoveni au ocazia atât să se recreeze,
cât şi să afle lucruri noi prin vizite la sedii de instituţii publice

Corona, la un pas
de a fi campioană
pag. 9

Corona Wolves Braşov mai
are nevoie doar de o victorie
în ultimele două jocuri pentru a câştiga titlul naţional.

Amenzile rutiere
cresc drastic
pag. 7

De la data de 1 iulie, cea
mai mică amendă pentru
încălcarea Codului rutier
va fi de 180 de lei.

VALUTĂ

Euro
4,4561
USD
3,2360
Gram Aur 136,8399

Parţial noros,
posibil ploaie
7°C /17°C

Primii care au vizitat primăria au fost
copiii de la Grădiniţa nr. 25. O grupă
de copii între 3 şi 5 ani, însoţiţi de
doamna educatoare Monica Nimu, a
vizitat Centrul de Informare pentru

Cetăţeni, Casa Căsătoriilor şi sala de
şedinţe a Consiliului Local. Copiii au
venit cu propuneri şi cu solicitări cerînd, printre altele, mai multe jucării,
hăinuţe, locuri de joacă şi o trambu-

lină la ei la grădiniţă. „Ca în fiecare
an în această perioadă, şi primăria
Braşov şi-a deschis porţile pentru elevii braşoveni, în cadrul Programului
Şcoala altfel. Ei vor avea ocazia să

afle cum funcţionează administraţia
locală, ce activităţi desfăşurăm în cadrul primăriei şi pentru ce probleme
se pot adresa la primărie”, a spus primarul George Scripcaru.
pag. 7

Ultima oră: Accident cu 5 victime

Transport public metropolitan

Un accident grav a avut loc
aseară pe Bdul. Saturn. Potrivit Dispeceratului Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă Braşov, un şofer a
intrat cu autoturismul întrun stâlp. Sunt cinci victime.
„A ieşit unul cu un jeep de
pe drumul de la Lidl, a făcut

Arealul Metropolitan Braşov
include 17 comunităţi urbane
şi rurale, ce reunesc un număr
de peste 420.000 de locuitori.
„În afara localităţilor Braşov
şi Săcele, nicio altă localitate
din arealul metropolitan Braşov nu dispune de sistem de
transport public de persoane”,

stânga spre Noua, iar cel care
a intrat în pom venea dintre
oraş şi se deplasa catre Steagu Roşu şi a evitat maşina.
A tras dreapta şi a intrat în
pom”, a povestit un martor.
La faţa locului au venit mai
multe echipaje SMURD şi
de Poliţie.

a precizat directorul Agenţiei
Metropolitane Braşov, Dragoş David. La începutul anului 2013, pentru a eficientiza
sistemul metropolitan s-a
constituit Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public
Braşov.
pag. 4
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Pocesul lui Dan Voiculescu a fost amânat. Curtea de Apel Bu-

cureşti a amânat, ieri, al doilea termen din apelul dosarului
în care Dan Voiculescu a fost condamnat la cinci ani de
închisoare cu executare. În acest dosar, Dan Voiculescu
este acuzat de fraudarea privatizării Institutului de Cercetări Alimentare, o fraudă evaluată de procurori la 60
milioane euro. Judecatorul Stan Mustaţă, de la Curtea
de Apel Bucureşti, a facut cerere de abţinere. Pe acest
motiv, procesul lui Dan Voiculescu s-a amânat.
Razii în piețe. În ultimul weekend, polițiștii Serviciului de
Investigare a Fraudelor au organizat o razie într-o piață
agroalimentară din municipiul Brașov. Polițiștii au controlat
40 comercianți și au aplicat opt sancțiuni contravenționale
în valoare totală de 26.000 lei. De asemenea, au fost
confiscate 12 kg. fructe, 51 pachete țigări, 52 litri alcool,
precum și suma de 200 lei. De asemenea, polițiști din
cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, împreună
cu colegi din cadrul Poliției Municipiului Săcele, au depistat pe D.J.103B, un covăsnean de 41 ani, care transporta cu un autovehicul 6930 ouă, fără să deţină
documente legale de proveniență. Polițiștii au aplicat o
amendă contravențională de 5.000 lei și au confiscat
ouăle menționate.
Cercetați pentru fraudă. Polițiștii Serviciului de Investigare
a Fraudelor au început urmărirea penală în trei dosare
penale instrumentate în care suspecții sunt cercetați în
stare de libertate. Astfel, într-un dosar penal, administratorul unei societăți comerciale este cercetat pentru
săvârșirea infracțiunii de reținere și nevărsare cu intenție,
în cel mult 30 de zile de la scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă, conform Legii 241/2005, privind evaziunea fiscală, întrucât
în anul 2013 nu și-a îndeplinit obligațiile legale ce le avea,
cauzând un prejudiciu de 26.320 lei bugetului de stat. În
alte două dosare penale, reprezentanții a două societăți
comerciale sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii
de evaziune fiscală, conform Legii 241/2005, întrucât în
perioada 2012-2013 nu a înregistrat în contabilitate venituri realizate din activități independente, respectiv a
evidențiat în actele contabile cheltuieli fictive reprezentând
achiziții de mărfuri, cauzând astfel prejudicii bugetului
consolidat al statului în valoare de 34.722, respectiv
1.707.914 lei.
S-a lansat prima televiziune online a romilor . Prima televiziune
online a romilor din România, Romanian Gipsy Reality,
a fost lansată, marţi, la Cluj-Napoca, în urma unei investiţii
de aproximativ 40.000 de euro, iniţiatorii sperând ca în
următoarele luni aceasta să intre şi pe reţelele de cablu.
Aurel Pascu, iniţiatorul Romanian Gipsy Reality, a declarat, marţi, la lansarea televiziunii, că una dintre emisiunile postului se va desfăşura în limba romani. Potrivit
acestuia, grila de programe va fi "una dinamică, cu dezbateri pe teme de educaţie, artă, economie".

Județul Brașov riscă să nu
mai fie patria cartofului
Suprafeţele cultivate cu
cartofi în România au
scăzut alarmant în ultimii ani şi există riscul ca
această cultură să nu
mai fie cultivată peste
câţiva ani, a declarat
preşedintele Federaţiei
Naţionale Cartoful din
România, Ioan Benea.
Dacă în 1989 în România
suprafaţa totală cultivată cu
cartof era de 270.000 de ha,
în anul 2013, potrivit APIA,
au fost cultivate cu această
cultură 41.000 de ha, a spus
sursa citată, care a adăugat că
şi suprafeţele cultivate cu sămânţă pentru această cultură
au scăzut constant, ajungând
la câteva zeci de ha.
„Am tot tras semnale la Ministerul Agriculturii, dar nu
există reacţii. Această cultură
trebuie susţinută pentru că altfel dispare în câţiva ani. Nu
mă refer la micii producători
care vor cultiva pentru gospodăria proprie, ci la marii cultivatori de cartof. Nu mai
putem cultiva cartofi fără a
avea sistem de irigaţii, pentru
că este o plantă care are nevoie de apă. În continuare se
fac importuri masive de cartofi din Germania, Polonia,
Franţa şi din alte ţări unde
această cultură este subvenţionată, fără documente şi fără
taxe vamale şi de aceea preţul
la noi pe tarabă este mai mic
decât al cartofului autohton.
Pentru înfiinţarea unui hectar,
un fermier de la noi cheltuie

Suprafața cultivată cu cartofi în județul Brașov a scăzut la jumătate în ultimii zece ani
între 1.500-2.500 de lei, iar
pentru un hectar de cartof pentru sămânţă 3.000 de lei.
Dacă vremea este secetoasă
recolta obţinută de pe un hectar nu acoperă cheltuielile. Eu
personal pot să vă spun că,
dacă anul trecut am cultivat
cu cartof o suprafaţă de 100
de ha, în acest an voi cultiva
doar 54 de ha. Şi peste tot sunt
astfel de reduceri de suprafaţă
pentru cultura de cartofi”, a
explicat Ioan Benea pentru
agerpres.ro.
Preşedintele Federaţiei
Naţionale Cartoful a mai arătat că situaţia este aceeaşi în

Întâlnire bilaterală în vederea sprijinirii
etnicilor germani din România
Comisia Mixtă Guvernamentală Româno-Germană
pentru Problematica Etnicilor
Germani din România s-a întrunit în perioada 2-3 aprilie
2014, în cea de-a XVII-a sesiune, la Berlin. Delegaţia română a fost condusă de
George Ciamba, secretar de
stat în Ministerul Afacerilor
Externe al României. Delegaţia germană a fost condusă
de Hartmut Koschyk, membru al Bundestag-ului German şi Împuternicit al
Guvernului Federal pentru
problemele imigranţilor de
origine germană şi minorităţi
naţionale. Din delegaţia română au făcut parte reprezentanţi ai Ministerului
Afacerilor Externe, Ministe-

rului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice, Departamentului
pentru Relaţii Interetnice, Ministerului Educaţiei Naţionale,
Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Culturii,
Instituţiile Prefectului din judeţele Sibiu, Braşov, Timiş,
Suceava, cât şi reprezentanţi
ai Forumului Democrat al
Germanilor din România.
Fonduri pentru etnicii germani. În vederea sprijinirii
proiectelor care vizează păstrarea, punerea în valoare şi
dezvoltarea identităţii culturale, lingvistice şi spirituale a
minorităţii germane din România, Ministerul Federal de
Interne al Republicii Federale
Germania va pune la dispo-
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ziţie în anul 2014 suma de
1,716 milioane de euro, la
care se mai adaugă mijloace
financiare provenite din rambursări de împrumuturi pentru promovarea economică
în valoare de circa 1,372 milioane de euro, astfel încât în
2014 se pot pune la dispoziţie
pentru scopurile minorităţii
germane din România fonduri estimate la un total de
3,088 milioane de euro. Alocarea acestor ajutoare va fi
convenită împreună cu Forumul Democrat al Germanilor
din România. Atât reprezentantʼii României, cât și cei
ai R.F. Germania au accentuat, de comun acord, faptul
că programele derulate în
2014 vor aduce o contribuţie

importantă la îmbunătăţirea
în continuare a condiţiilor de
viaţă şi prin aceasta la dezvoltarea şi afirmarea identităţii minorităţii germane din
România. De ajutoarele acordate etnicilor germani beneficiază şi alţi cetăţeni români,
contribuindu-se astfel la o
convieţuire armonioasă şi
prosperă. De asemenea Comisia a accentuat necesitatea
intensificării eforturilor pentru aplicarea „Programului de
consolidare a calităţii învăţământului cu predare în limba
germană”, convenit în cadrul
Grupului de lucru românogerman privind situaţia învăţământului în limba germană
din România.
Ionela Damian

toate judeţele mari cultivatoare de cartofi - Suceava,
Harghita, Covasna, Braşov,
Dâmboviţa.
Şi în judeţul Braşov suprafaţa cultivată cu cartofi a scăzut de la 16.000 de ha în
urmă cu 10 ani, la 9.000 de
ha în prezent, a declarat directorul tehnic al Direcţiei
Agricole Braşov, Gyero Mihai, citat de agerpres.ro.
Specialiştii de la Institutul
Naţional al Cartofului şi Sfeclei de Zahăr de la Braşov
spun că suprafeţele cultivate
cu sămânţă de cartof sunt în
scădere de la un an la altul.

În prezent, Institutul mai
cultivă 40 de ha cu sămânţă
de cartof pentru soiurile Roclas, Cristian, Riviera timpuriu, Rustic şi Marfona.
„Avem pe stoc 20 de tone
de sămânţă de cartof la preţul
de 1,5 lei pe kg, dar deocamdată cumpărătorii sunt puţini.
Preţul nu este unul foarte
mare, dacă avem în vedere că
pentru sămânţa din import
preţul ajunge şi la 1000 de
euro/tonă”, a precizat pentru
agerpres.ro directorul tehnic
al Institutului Naţional al Cartofului şi Sfeclei de Zahăr,
Viorel Macavei.

Scandal în centrul Braşovului!

Un minor de 17 ani s-a luat
ieri seară la bătaie cu un agent
de pază care i-ar fi interzis
accesul într-un local. Purtătorul de cuvânt al Poliţiei din
Braşov, comisarul şef Liviu
Naghi, spune că a avut loc un
conflict spontan între agentul
de pază şi tânărul de 17 ani.
Cei doi s-au îmbrâncit, iar la
un moment dat agentul a fost

lovit cu o piatră în zona capului şi a ripostat, la rândul
lui, cu pumnii. Cei doi protagonişti au fost transportaţi
la spital, au primit îngrijiri
medicale şi au fost apoi, externaţi. Politʼiștii Sectʼiei 1
Politʼie Brașov continuă cercetările în acest caz, sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de lovire sau alte violenţe.
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„Big Brother” în nouă
școli brașovene
Aproape 300 de camere
video monitorizează 24
de ore din 24 interioarele
şi exterioarele din nouă
şcoli braşovene.
Dispeceratul de supraveghere
a fost instalat în sediul Primăriei,
şi funcţionarii care vor fi cu ochii
pe monitoarele de control ar trebui să descopere în timp util orice problemă de siguranţă a
elevilor. Tot acest sistem a fost
creat cu bani europeni şi urmăreşte reducerea cu 50% a gradului de infracţionalitate în şcoli.
De asemenea, timpul de intervenţie a poliţiştilor, jandarmilor,
pompierilor şi a celor de la UPU
va fi îmbunătăţit cu 20 de procente.
Unităţile de învăţământ în
care acest sistem este funcţional
sunt şcolile generale nr. 2, 3, 4,
11, 15, 25, 31, Corpul A al Şcolii Generale nr. 15, Colegiul Na-

Elevii brașoveni vor fi mai în siguranță la școală datorită noului sistem de supraveghere video

Deputații au respins desființarea
Judecătoriei Rupea!
Veste bună din partea
deputatʼilor brașoveni. Camera
Deputatʼilor a respins ieri, cu
305 de voturi, 2 pentru și 3
abtʼineri, proiectul Ministerului
Justitʼiei de a desfiintʼa mai
multe judecătorii din tʼară,
printre care și aceea de la Rupea.
Discutʼiile pe tema
desfiintʼării unor judecătorii
vor continua în perioada următoare la Senat, care este
camera decizională.
Ministerul Justiţiei a pus Ju-

decătoria pe
„lista neagră”,
pe motiv că judecătorii nu ar
avea încărcare.
Judecătoria Rupea deserveşte
ca şi competenţă
teritorială aproximativ o treime
din suprafaţa judeţului Braşov.
Are arondate 12
comune, plus oraşul Rupea,
unde îşi are sediul, deservind

în total un număr de 39 de
localităţi.
S.D.

Isărescu: Vom adopta euro când o
autostradă va traversa Carpaţii

Termenul cel mai corect
pentru adoptarea monedei
unice europene de către Ro-

mânia ar fi când o autostradă
va traversa Carpaţii, a declarat guvernatorul BNR, Mu-

gur Isărescu. “Nu am desfiinţat comitetul naţional de
trecere la euro, niciodată
Banca Naţională nu a renunţat la trecerea la euro, dar neam dat seama că fiecare
înţelege altceva. ”Care sunt
indicatorii de care ne vom
lega să spunem că vom trece
în 2018, 2019, 2022? Convergenţa nominală sau alţi
indicatori, de exemplu PIB
pe locuitor. Mai în glumă,
mai în serios, am spus că termenul cel mai corect este
când o autostradă va traversa Carpaţii!”, a spus Mugur
Isărescu.

ţional „Unirea” şi Colegiul Economic
„Andrei Bârseanu”.
Aşadar, orice problemă sesizată de sistemul de supraveghere
va fi rezolvată în foarte scurt
timp. Funcţionarii care stau cu
ochii pe monitoare vor apela la
112 pentru a transmite urgenţa,
indiferent că este nevoie de pompieri, jandarmi, poliţişti sau medicii de la ambulanţă. În şcolile
vizate au fost montate atât camere de supraveghere, cât şi sisteme antiefracţie, de detecţie a
incendiilor şi de control acces.
„Acest proiect este începutul
programului nostru de securizare
a tuturor instituţiilor de învăţământ din municipiul Braşov. Întro etapă următoare ne propunem
să extindem acest proiect la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ. Pe lângă siguranţa

elevilor,
proiectul înseamnă
şi o protejare mult
mai eficientă a bunurilor, inclusiv a clădirilor, pentru
că prin aceste sisteme se monitorizează şi din punct de vedere
al protejării şcolilor împotriva
incendiilor şi furturilor” a precizat primarul George Scripcaru.
Contractul de finanţare europeană a fost semnat în vara anului 2012 şi a fost în valoare de
aproape 3,2 milioane de lei, din
care 2% reprezintă contribuţia
municipiului Braşov. Municipalitatea se gândeşte acum la posibilitatea integrării în sistemul
de monitorizare şi a şcolilor care
şi-au montat deja astfel de sisteme de supraveghere, din alte
finanţări.
Anca Lăutaru
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Transportul Metropolitan în Brașov va
asigura servicii accesibile
Arealul Metropolitan Braşov include 17 comunităţi
urbane şi rurale, ce reunesc un număr de peste
420.000 de locuitori şi se
întinde pe o suprafaţă de
aproximativ 1.500 kmp.
Zona Metropolitană Braşov
are importanţă pentru dezvoltarea României şi a Regiunii de
Dezvoltare 7 Centru (judeţele
Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu).
În Zona Metropolitană sunt
integrate 3 municipii (Braşov,
Codlea, Săcele), 4 oraşe (Ghimbav, Predeal, Râşnov şi Zărneşti) şi 10 comune (Bod,
Cristian, Crizbav, Hălchiu, Hărman, Prejmer, Sânpetru, Tărlungeni, Feldioara şi Vulcan).
Statutul de pol de creştere naţional implică faptul că în această zonă vor fi realizate cu
prioritate investiţii al căror impact este estimat la nivel regional. În urma procesului de
dezvoltare economică şi social

al teritoriului metropolitan, multe familii au luat decizia de a
achiziţiona o locuinţă într-una
din comunităţile rurale limitrofe
Municipiului Braşov.
Motivele care stau la baza
acestei decizii sunt legate de
unele aspecte ce contribuie la
un nivel ridicat de calitate a vieţii
(spaţiu locativ disponibil considerabil mai mare decât în mediul urban, niveluri scăzute de
poluare, acces facil la reţelele
de utilităţi).
Efectele acestui fenomen se
regăsesc în evoluţia de mobilitate crescută. În general, familiile care au migrat în
interiorul teritoriului metropolitan dinspre urban nu îşi desfăşoară activitatea curentă
(serviciu, şcoală) în localitatea
de domiciliu. Tocmai din acest
motiv, nevoile de mobilitate
sunt acoperite cu ajutorul serviciilor de transport persoane
oferite în prezent de operatori
privaţi din cadrul Planului Judeţean de Transport.

Transportul public metropolitan
„În afara localităţilor Braşov
şi Săcele, nici o altă localitate
din arealul metropolitan Braşov
nu dispune de sistem de transport public de persoane”, a precizat directorul Agenţiei
Metropolitane Braşov, Dragoş
David (foto).
Conform acestui plan de
transport, principalele rute operate sunt cele care asigură legătura dintre municipiul
Braşov şi localităţile limitrofe.
Actualul plan judeţean de transport este perimat şi nu reuşeşte
să asigure legătura între zonele
de interes economic şi social
dezvoltate recent.
Dezavantajele majore ale sistemului actual de transport public la nivelul arealului
metropolitan sunt vechimea
parcului auto, lipsa dotărilor de
specialitate privind siguranţa
şi confortul pasagerilor. La
aceastea se adaugă şi faptul că
întreg sistemul de transport judeţean este configurat având

Municipiul Braşov ca element
central, iar în acest fel nu există
legături între localităţile rurale
care oferă diferite oportunităţi
pentru populaţie.
La începutul anului 2013,
pentru a eficientiza sistemul
metropolitan s-a constituit Asociaţia Metropolitană pentru
Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Braşov.
„Asociaţia de Transport Metropolitan, care este operabilă
din 7 august 2013, va opera
staţiile de călători primite prin
hotărâri de consiliu local cu
titlu de folosinţă gratuită, va
stabili condiţiile de călătorie,
se va ocupa de managementul
traficului, va stabili tarifele. Fie
că va fi vorba de RAT Braşov
sau de un operator privat, fiecare maşină va avea un dispozitiv electronic conectat la
sistemul de management al
AMB. Prin sistemul e-ticketing,
prin care se va monitoriza nivelul de dioxid de carbon, timpul de parcurgere al traseului,

fluxul de călători, în funcţie de
care vom stabili orarul curselor”, a declarat directorul general al AMB.
În prezent se lucrează la trei
studii, în colaborare cu
specialiștii Universitătʼii „Transilvania“: unul sociologic, pen-

tru a vedea fluxul de călători,
unul economic, pentru a vedea
care este tariful maximal pentru fiecare traseu în parte și
unul tehnic, privind starea drumurilor pe trasee, statʼiile, starea
mijloacelor de transport și care
sunt cele mai eficiente trasee.

Predeal: Cadouri pentru micii sportivi
Primăria Oraşului Predeal, împreună cu Consiuliul Local, acordă o
importanţă majoră sportului practicat în rândul elevilor din cadrul Liceului
Teoretic Mihail Săulescu.
În cadrul liceului îşi desfăşoară activitatea Clubul
Sportiv Şcolar Predeal,
unde activează un număr
de peste 120 de elevi cu
vârste cuprinse între 6 şi 19
ani.
Elevii participă sub îndrumarea şi pregătirea celor
patru profesori de sport,
Stroe Elisabeta, Olaru Mihai Oltean Onoriu, Bogdan
Liliana şi Dan Bogdan, atât
la concursuri naţionale, cât
şi internaţionale.
Rezultatele muncii şi
eforturilor depuse nu au întârziat să apară, şapte dintre aceştia fiind campioni

naţionali, în acest an, la
schi alpin.
„Oraşul se mândreşte cu
rezultatele obţinute de Clubul
Sportiv Şcolar Predeal şi doreşte să se implice cât mai
mult posibil în susţinerea activităţii acestuia, în acest
sens fiind achiziţionate echipamente sportive (treninguri

şi căciuli) pentru elevii
înscriși la club. Pe viitor, atât
autoritatea publică locală,
cât şi Consiliul Local, vor
continua să sprijine acţiunile
clubului, sperând ca munca
elevilor să fie încununată de
cât mai multe reuşite”, a declarat primarul oraşului, Liviu Cocoş.

Făgăraș: Accesarea fondurilor europene
Biroul pentru accesarea
fondurilor europene, care
funcţionează în cadrul Primăriei Făgăraş, va fi întărit.
Doar două persoane se
ocupă, la această oră, de accesarea banilor europeni nerambursabili, iar acest lucru
se vede prin numărul mic
de proiecte depuse de municipalitate.

Primarul Sorin Mănduc a
hotărât ca acest birou să fie
mărit. Astfel, doi angajaţi
de la Serviciul de Asistenţă
Socială vor fi transferaţi la
acest compartiment, iar o a
treia persoană va fi angajată.
În total, biroul pentru fonduri europene va număra 5
angajaţi.
La ora aceasta, trei pro-

iecte figurează ca fiind depuse de acest birou: unul
pentru reabilitarea Băii Comunale şi înfiinţarea în respectivul imobil a unui
muzeu al cetelor de feciori,
altul pentru transformarea
parterului Primăriei în centru de informare turistică şi
al treilea pentru iluminatul
arhitectural al Cetăţii.
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Drumuri forestiere reparate
cu bani europeni
Primăriile din județul
Braşov au depus proiecte pentru a obține fonduri europene nerambursabile pentru repararea drumurilor forestiere.
Astfel, oraşul Râşnov va începe reabilitarea drumurilor
forestiere ce aparţin localităţii
cu ajutorul unei finanţări pe
fonduri UE, pe Axa 1 FEA
DR.
Drumurile forestiere ale
Râşnovului care vor fi reabilitate totalizează o lungime de
22,082 km şi o suprafaţă de
132.901,57 mp, lucrările
având o durată de execuţie de
12 luni.
Drumurile vor avea o ampriză cuprinsă între 6 şi 8 m,
cu parte carosabilă de lăţime
între 3,5 şi 4 m pentru cate-

goria II principal şi o ampriză
cuprinsă între 5 şi 6,75 m, cu
parte carosabilă de lăţime între
2,75 şi 4 m pentru categoria
III. Procesul de reabilitare va
consta în consolidarea şi aducerea la nivel de piatră spartă,
refacerea podeţelor, şanţurilor
şi rigolelor, fiind calculate pentru o viteză de deplasare de 40
km/h.
Astfel, sunt vizate a fi modernizate următoarele tronsoane forestiere: Valea Popii, Valea Cărbunării, Valea Neagră,
Cheişoara, Valea Lungă, Valea
cu Noroi, Pârâul cu Brazi, Glăjerie, Valea Tociliţei, Valea
Paltinului, Glimboc, Pârâul
Ursului, Culmea cu Afine, Golomos, Provita, Pârâul Nisipului, Ţigăneşti, Najila, Pârâul
Timenului, Mălăieşti, Valea lui
Dobre, Pănicer. Valoarea contractată a proiectului este de

6.530.726,71 lei.
În perioada 2008-2009, Primăria Râşnov a finalizat primul proiect pentru construcţia
de drumuri forestiere, în valoare de un milion de euro,
bani europeni, cu care s-au
construit 7,5 km de drum între
Valea Glăjeriei şi Cabana Diham.
Și municipiul Codlea a accesat un proiect european de
1.500.000 euro destinat reabilitării drumurilor forestire ce
aparţin pădurii comunale a localităţii. Fondurile sunt atrase
prin Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală, în
cadrul Măsurii 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii şi silviculturii”, submăsura 125 b
„Îmbunătăţirea şi dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvol-

tarea şi adaptarea
silviculturii”.
Lucrările au demarat deja şi vizează drumul auto
forestier Cerboaia
( 2,7 km.), drumul
auto forestier Rogoza (2,2 km.),
drumul auto forestier Rogojiţa ( 2,3
km.), drumul auto
forestier Geamăna
(7 km.), drumul
auto
forestier
Valea Caldă (2,7
km.), drumul auto
forestier Valea Boului (4,3 km.) şi drumul auto
forestier Cărbunăria (2,7 km.).
Realibilitarea şi modernizarea drumurilor vizate de
proiect constau în amenajarea acestora pe principiul
protecţiei mediului, terasa-

mente, reabilitări de consolidare prin ziduri de sprijin
şi fundaţii din balast, îmbrăcăminte de piatră şi parapeţi
de beton. De asemenea, vor
fi reparate sau construite mai
multe poduri şi podeţe, vor

fi amplasate borne de protecţie şi table indicatoare.
Proiectul de construcţie şi
reabilitare a drumurilor forestire din municipiul Codlea
se va finaliza în februarie
2015.

Reparaţii la şcoala din Bod
La Școala Generală din
Bod Colonie au început
deja pregătirile pentru lucrările de reparaţii. Astfel,
în perioada următoare, va fi
demarată reparaţia capitală
a acoperişului pentru
Corpul B al clădirii unităţii
de învăţământ.
„Suma pentru realizarea
acestei lucrări este de aproximativ 80.000 de lei. În

ceea ce priveşte înlocuirea
centralelor termice şi amenajarea unui spaţiu pentru
punctul termic, conform
normelor legislaţiei în vigoare, pentru Corpul A al
şcolii generale din Bod Sat,
în prezent se pregăteşte documentaţia pentru contractarea lucrării. Valoarea totală a lucrării de înlocuire a
centralelor termice este es-

timată la 50.000 de lei“, a
precizat primarul Paul Cernat.
În zilele următoare, elevii
de la şcolile din Bod Colonie şi Bod Sat vor beneficia
de câte un teren de sport
nou. Cele două terenuri vor
fi amenajate începând cu
luna aprilie a acestui an, iar
valoarea totală este de
130.000 de lei.

Tărlungeni: Rromii primesc
a doua şansă la educaţie
Un număr de 105 de tineri
şi adulţi din localitatea Tărlungeni şi împrejurimi, cu vârste
între 25 şi 58 de ani, care au
absolvit învăţământul primar,
dar nu au finalizat învăţământul
secundar inferior, au acum a
doua şansă la educaţie.
Proiectul „Oportunitate pentru viitor – A doua şansă în
educaţie pentru persoanele de
etnie rromă din comuna Tărlungeni” este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013. Durata proiectului
este de 18 luni, iar partenerii
implicaţi sunt Primăria Tărlungeni, Şcoala generală Tărlungeni și Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară si Egalitate

de Şanse –
Khetanipen.
Valoarea totală eligibilă
a proiectului
este de 2,1
milioane de
lei.
Proiectul
îşi propune
implementarea unui model de bună
practică în domeniul prevenirii
şi corectării părăsirii şcolii în
cadrul comunităţii din localitatea Tărlungeni şi imprejurimi.
Iniţiatorii proiectului au ales
acest grup ţintă, deoarece se înregistrează o rată de abandon
şi se înregistrează un procent
mare de familii cu situaţie ma-

terială precară.
Adulţii vor participa la activităţi extracurriculare nonformale centrate pe integrare scolară şi socială, prevenirea abandonului şcolar, dezvoltarea de
abilităţi de viaţă independentă,
intelegerea conceptelor de dezvoltare durabilă, protecţia mediului şi de egalitate de şanse.
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Cârciumile Braşovului
de altădată (II)

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
În perioada interbelică, Braşovul era un oraş
vesel. Oamenii îşi permiteau destul de des să
meargă la o cârciumă sau la o terasă pentru a
mânca sau a bea ceva. Centrul vechi era plin
de localuri de lux, dar şi de tot felul de cârciumioare, care avea, fiecare, clienţi fideli. Se mânca şi se bea pe săturate, fără a sărăci. Nu lipseau,
în cartierele mărginaşe, aşa zisele bombe, unde
muncitorii îşi înecau amarul în alcool.

ţurile erau pe măsură, dar totuşi, nu de speriat.
Un profesor, de exemplu, nu-şi permitea să mănânce în fiecare zi la celebrul Aro, dar în ocaziile
în care o făcea, nu sărăcea. Vinul pentru clienţi
venea direct din pivniţa hotelului, care îşi ademenea
muşterii cu anunţuri în ziare: „Pivniţele Aro care
primeau vinuri de la... „mama lor” aveau deviza:
”Pentru sănătatea şi economia dumneavoastră, încercaţi vinurile noastre!”

La Aro, vinuri de la „mama lor”

Vinotecă la Casa Sfatului

În 1939, crème de la crème în materie de restaurante a devenit Aro, care făcea parte din complexul
hotelier Aro, proiectat de către arhitectul Horia
Creangă, nepotul îndrăgitului povestitor din Humuleşti. Restaurantul Aro a devenit un simbol al
gastronomiei şi al divertismentului de înaltă clasă.
Seara, cânta orchestra condusă de Jean Sibiceanu.
Profesorul braşovean Dimitrie Cazacu ne povestea
cât de bine se prepara peştele la Aro, și își amintea
de ghiveciurile, musacalele sau tocăniţele de aici.
Inspiraţia culinară venea de la celebrul Capşa din
Bucureşti. Dată fiind calitatea serviciilor, şi pre-

Şi Casa Sfatului adăpostea odinioară, în pivniţă,
o vinotecă extrem de apreciată. Modelul a fost preluat din Austria, unde erau vestite aceste Rathauskeller. Vara, în subsol era întuneric şi răcoare, iar
aburii vinului pluteau în aer. Mai greu le era clienţilor când ieşeau la lumină şi căldură. Pământul
începea să se învârtă cu cei care uitau măsura.

Tuzlama regală, la Ursu

Lângă Aro, pe colţ cu actuala stradă Mureşenilor
(în superbul palat Czell) se afla un alt local căutat
– Ursu. Era un restaurant elegant, care avea însă

şi o braserie, unde
era deschis de la 5-6
dimineaţa. Cheflii de
la alte cârciumi care
închideau în zori veneau cu sufletul la gură la Ursu, pentru a se drege
cu ciorbă de potroace. De la ora 7, era gata şi ciorba
de burtă, iar pe la 8 se puteau ghiftui cu celebra
tuzlama regală - bucăţi fragede de burtă în sos de
smântână şi usturoi. Profesorul Dimitrie Cazacu
şi-l amintea pe patronul de la Ursu, Nicu Cătănoiu,
ca fiind un om jovial ce vorbea cu toţi clienţii, trecea
pe la masa fiecăruia şi lăuda meniul zilei. Nu ezita
să ciocnească un pahar cu vin cu vreun muşteriu
fidel.

Cafe Transilvania

Peste drum, la parterul clădirii de azi a Rectoratului
era un alt local de prestigiu – Transilvania. Aici îşi
organizau nunţile românii. Clădirea (ridicată în
1902) care azi găzduieşte Muzeul de artă a aparţinut
Asociaţiei meseriaşilor germani. Şi cum, după o întâlnire a meseriaşilor, era binevenit un chef, la parter era un restaurant vestit pentru concursurile de
băut bere. Uneori, se chema ambulanţa pentru a
duce la spital un concurent care se „delecta” cu
atâta bere, încât nu mai putea să se mişte.
Elena Cristian
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Cum să faci „şcoală altfel”
Elevii au intrat, de luni, în
săptămâna „Şcoala altfel”.
Aceasta este dedicată activităţilor extracurriculare
şi extraşcolare.
Elevii au ocazia atât să se
recreeze (la teatru, film, muzee
sau evenimente sportive), cât
şi să afle lucruri noi prin vizite
la sedii de instituţii publice ai
căror angajaţi le prezintă, cu
acest prilej, „secretele” meseriei lor.
Printre instituţiile care au
constant vizitatori din rândul
elevilor, în săptămâna „Şcoală
altfel”, se numără Ambulanţa,
Poliţia, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi unele din subordinea
primăriilor.
Au plantat copaci. Printre primii elevi care au pornit la
drum luni au fost cei de la Colegiul Naţional „Dr. I. Meşotă”. Însoţiţi de profesori,
meşotiştii au plantat 30 de platani în Parcul Tractorul, iar
cu această acţiune Colegiul
Naţional „Dr. I. Meşotă” va

Elevii şi profesorii de la „Meşotă” au plantat 30 de platani în Parcul Tractorul
participa la competiţia din cadrul proiectului naţional de
educaţie ecologică „Fabrica
de aer curat”, organizată de
Junior Achievement Young
Enterprise.
Program intens la Poliţie.
Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Braşov, prin Compartimentul de Analiză şi
Prevenire a Criminalităţii,
Serviciul Rutier şi Serviciu de

Ordine Publică, va desfăşura
activităţi informativ-preventive la nivelul tuturor unităţilor
de învăţământ preuniversitar
în cadrul programului şcolar
„Şcoală altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.
Astfel, vor fi organizate întâlniri cu preşcolarii şi elevii
pe teme privind: delicvenţa juvenilă şi consecinţele comiterii
de fapte antisociale; prevenirea

Veste bombă pentru şoferi!
Cea mai mică amendă, 180 de lei
Amenzile de circulaţie
vor fi majorate începând din
1 iulie 2014, astfel încât cea
mai mică sumă pe care o
veţi plăti pentru încălcarea
Codului rutier va fi de 180
de lei, iar cea mai mare poate ajunge şi la 1800 de lei.
Codul Rutier stabileşte, la
articolul 98, că amenzile
contravenţionale se stabilesc
în cuantumul determinat de
valoarea numărului punctelor-amendă aplicate. Un
punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie,
stabilit prin hotărâre a Guvernului.
O creştere a salariului minim de la 800 de lei (aproximativ 180 de euro), cât a
fost în 2013, la 900 de lei,

este planificată să aibă loc
în două trepte, respectiv
până la 850 de lei, de la 1
ianuarie 2014, proces care
a avut deja loc, şi până la
900 de lei, de la 1 iulie
2014.
Aşadar, punctul de amendă va creşte la 90 de lei de
la 1 iulie 2014.
În funcţie de gravitatea
contravenţiilor comise şi de
pericolul social pe care il
prezintă, sancţiunile sunt ierarhizate în mai multe clase,
cărora le corespund un anumit număr de puncte-amendă, scrie info-soferi.ro.
Concret, clasele de sancţiuni sunt următoarele:
◾ clasa I – 2 sau 3 puncteamendă;
◾ clasa a II -a – 4 sau 5

puncte-amendă;
◾ clasa a III -a – de la 6 la
8 puncte-amendă;
◾ clasa a IV-a – de la 9 la
20 puncte-amendă;
◾ clasa a V-a – de la 21 la
100
puncte-amendă
(Sanctiunile prevăzute la
clasa a V-a se aplica numai persoanelor juridice).
Aşadar, de la 1 iulie,
amenzile de circulaţie sunt,
în funcţie de clasă:
◾ de 180 sau 270 de lei (clasa I);
◾ de 360 sau 450 de lei (clasa a II);
◾ cuprinse intre 540 şi 720
de lei (clasa a III-a);
◾ cuprinse între 810 şi 1800
de lei (clasa a IV-a);
◾ cuprinse între 1890 si
9000 de lei (clasa a V-a).

DJST Braşov a lansat concursul local
de proiecte pentru tineret
Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Braşov organizează în perioada
21 aprilie – 11 iunie 2014,
concursul local de proiecte
pentru organizaţiile neguvernamentale pentru tineret.
Propunerile de proiecte
eligibile se vor înscrie în
priorităţiile stabilite de Mi-

nisterul Tineretului şi Sportului pentru acest an, acestea
fiind: cultură şi educaţie nonformală, participare şi voluntariat, dar şi muncă şi
antreprenoriat. Proiectele se
depun până în data de 7 mai,
la sediul DJST Braşov din
str. Suişul Castelului nr.1-3.
Informaţii suplimentare se

pot obţine de la sediul Direcţiei sau la numărul de telefon
0268.412.723. Metodologia
de finanţare pentru Concursurile Locale de Proiecte de
Tineret, Concursul National
de Proiecte de Tineret, Concursul National de Proiecte
Studentesti 2014 poate fi găsită pe www. mts.ro.

implicării copiilor în accidente
rutiere; prevenirea violenţei în
rândul minorilor; prevenirea
dispariţiilor de minori; siguranţă pe internet. La aceste activităţi, pe lângă elevi şi cadre
didactice sunt invitaţi să participe părinţi şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile.
Săptămâna altfel a continut
şi la Primăria Braşov. Doi elevi
de clasa a opta s-au căsătorit
la Braşov! Nu a fost o oficiere
reală, ci tinerii au jucat un rol
în faţă ofiţerului de stare civilă, pentru a vedea ce înseamnă o astfel de ceremonie.
Toată scena s-a petrecut la
Primăria Braşov, în timpul
unei vizite făcute de elevii de
la Colegiul Antipa.
Întâlnirea cu primarul Braşovului George Scripcaru a
fost impresionantă, mai ales
că fotoliile de consilieri locali
au fost ocupate de copii, care,
la fel ca şi aleşii locali, au fost
cuminţi şi ascultători, doar că
n-au votat.
Sebastian Dan
Anca Lăutaru

Elevii au asistat la o simulare de proces
Un proces de stabilire a
paternităţii foarte complicat! Iar pentru a stabili cine
este tatăl unui bebeluş de
nici doi ani, a fost nevoie
de un întreg complet de judecată. La asta au putut
asista aproape 60 de liceeni de la colegiile Unirea
şi Mircea Cristea. Simularea procesului a fost organizată de Facultatea de
Ştiinţe Juridice şi Administrative, din cadrul Univer-

sităţii Spiru Haret. Evenimentul are loc cu ocazia
programului „Şcoala Altfel”. Elevii sunt încântaţi să
participe la acest gen de
activităţi, care, spun ei, îi
ajută să îşi formeze o părere cu privire la ce vor
face profesional, după terminarea liceului. Reprezentanţii facultăţii vor mai
organiza şi alte acţiuni similare pentru elevi.
Diana Bjoza

„Zâmbet de copil”
S-a tras cortina peste cea
de-a VII-a ediţe a Festivalului Naţional de Teatru
Şcolar „Zâmbet de copil”.
Pentru cei 1400 de elevi ai
Şcolii Gimnaziale nr. 2 Diaconu Coresi Braşov, săptămâna „Să ştii mai multe,
să fii mai bun” a debutat cu
acest eveniment culturalartistic devenit o tradiţe a
şcolii. La ediţia 2014 a festivalului au participat elevi

din judeţele Botoşani, Olt,
Braşov, Giurgiu, Bacău, Argeş, Constanţa, Mureş, Ilfov şi municipiul Bucureşti.
Festivalul este iniţiat de
Şcoala Gimnazială nr.2
Diaconu Coresi Braşov şi
s-a derulat în parteneriat cu
Centrul Cultural Reduta,
Primăria Braşov, Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Braşov şi Asociaţia de părinţi „Astra 22”.
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A inventat dispozitivul care
reduce consumul de carburant
Inginerul auto Corneliu
Birtok-Băneasă a reuşit
să câştige medalia de
aur şi premiul delegaţiei
din Hong Kong la Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva cu
un dispozitiv de transfer
al aerului care reduce
consumul de carburant
cu peste 5% la camioane şi autobuze, în condiţii de trafic.
„Am fost jurizat de patru
membri ai unui juriu internaţional, specialişti în industria
auto. Aceştia au apreciat aplicabilitatea invenţiei mele, în
special eficienţa în cazul autobuzelor, unde viteza de deplasare este redusă şi sunt
multe opriri. Cu toate acestea,
dispozitivul dinamic de transfer al aerului (DDTA) îşi păstrează eficienţa, iar consumul
de carburant se reduce cu
până la 7%”, a declarat inventatorul Corneliu BirtokBăneasă, aflat încă la Geneva.
Invenţia inginerului din
Deva a fost testată de acesta

Miercuri

Pe scurt
Bateria de telefon care se încarcă în 30 de secunde! O echipă
de ingineri din Israel a inventat o baterie de telefon care
se încarcă foarte rapid. Numele companiei lor este StoreDot, iar proiectul la care lucrează constă în încărcări
super rapide de aparate. Vorbim practic de 30 de secunde
de încărcare pentru o baterie care să ajungă în acest
timp de la aproape 0 procente la 100%. Acest concept
pare extrem de futurist, din fericire nu este deloc aşa.
Prima baterie prototip a fost prezentată zilele trecute în
cadrul conferinţei Microsoft Think Next Conference din
Tel Aviv. În acel context, echipa StoreDot a utilizat o baterie modificată într-un Galaxy S4 şi a încărcat terminalul
celor de la Samsung în 30 de secunde. În condiţiile în
care actualmente durează câteva ore să ne încărcăm un
telefon, tranziţia şi la câteva minute pentru o încărcare
ar fi o revelaţie, 30 de secunde este un miracol tehnologic.
Modă macabră: cărți legate în piele umană

Românul a câștigat medalia de aur la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva
timp de trei ani, pe camioanele unei firme din Deva. Probele practice au arătat o
reducere a consumului de carburant cu 5-7% şi o creştere
a puterii motorului cu 4%, în

condiţii de trafic normal. Rezultatele au fost confirmate şi
în condiţii de laborator, la Facultatea de Inginerie din Hunedoara.
„Dispozitivul este testat

acum şi pe autobuzele companiei de transport local din
municipiul Alba- Iulia, iar rezultatele sunt foarte bune”, a
adăugat Corneliu Birtok-Băneasă, potrivit Agerpres.

Între cele 15.000 de volume păstrate în biblioteca prestigioasei universități americane Harvard din statul american Massachusetts se află și trei cărți macabre. Nu
informațiile pe care le dețin sunt înspăimântătoare, ci
modul în care au fost legate, materia primă folosită fiind
pielea umană. Cele trei cărți din Biblioteca Universităţii
Harvard datează din secolul al XVII-lea și amintesc de
teribila modă a acelor vremuri a bibliopegiei antropodermice, respectiv confecţionarea copertelor de carte din
piele umană, informează lefigaro.fr, potrivit descopera.ro.
Una dintre cele trei cărți, „Practicarum quaestionum circa
leges regias”, a fost legată cu pielea unui om jupuit de
viu în 1632. Autorul cărţii afirmă în prefaţa volumului că
s-a gândit la acea copertă ca la un fel de "memento mori".
„Legarea cărţii era considerată ca un omagiu, în spiritul
inelelor şi bijuteriilor făcute din părul morţilor, în secolul
al XIX-lea. Ceea ce astăzi ni se pare macabru, în epocă
era considerat un fel de a onora memoria unui mort”.

Un bol de porțelan din timpul dinastiei
Ming, vândut cu 36 de milioane de dolari
Un miliardar chinez a cumpărat martʼi la o licitatʼie organizată în Hong Kong un bol
din timpul dinastiei Ming cu
36,05 milioane de dolari (26
milioane de euro), stabilind astfel un nou record mondial pentru o piesă de portʼelan
chinezesc, a anuntʼat casa Sotheby's, preluată de AFP. Extrem de rar, micul bol cu
motive policrome pe fond alb
a fost fabricat în era Chenghua
(1465 — 1487). Desenele reprezintă un cocoș roșu, o găină
și câtʼiva pui ciugulind într-o
grădină cu crini galbeni și trandafiri roșii, smaltʼul și culorile
bolului fiind intacte.
Precedentul record pentru o
piesă de portʼelan chinezesc fu-

sese înregistrat în anul 2010,
la vânzarea unei vaze Qianlong,
achizitʼionate cu 252,66 milioane de hong-konghezi (32,58
milioane de dolari americani).
Pentru un portʼelan din timpul

dinastiei Ming recordul fusese
stabilit în 2011, la cumpărarea
unei vaze în albastru și alb cu
168,66 milioane de dolari
hong-konghezi (circa 21,8 milioane de dolari americani).

Experiment controversat în Franţa. Un
câine, folosit ca martor într-un proces
Un câine din rasa Labrador
a fost folosit ca martor în timpul unui proces din Franţa.
Patrupedul a fost adus în sala
de judecată pentru a-l „recunoaşte” pe bărbatul suspectat
că i-ar fi ucis stăpânul, relatează The Mirror.
Pentru asta, suspectul a fost
pus să ameninţe câinele pe
nume Tango cu o bâtă, astfel
încât judecătorii să vadă reac-

ţia animalului. Experimentul
a fost repetat cu un alt Labrador, apoi reacţiile celor doi
patrupezi au fost comparate.
Cum ambii câini au „tresărit vizibil”, avocatul apărării,
Georges Lafarge, a încercat
să convingă juraţii că dovada
nu este admisibilă.
„Acest tip de experiment
creează un precedent periculos şi este foarte nedrept pen-

tru clientul meu”, a spus avocatul. „Deci dacă Tango ar
fi ridicat lăbuţa dreaptă, şiar fi mişcat botul sau ar fi
dat din coadă, înseamnă că
mi-a recunoscut clientul sau
nu? Cred că este o chestiune
problematică pentru sistemul
juridic francez”, a continuat
Lafarge.
Procesul este încă în desfăşurare.
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Match Ball
Corona Wolves
Corona Wolves Brașov a
câștigat meciul cinci al finalei Ligii Naționale de
hochei pe gheață și mai
are nevoie doar de o victorie în ultimele două jocuri pentru a câștiga titlul
național.

Corona Wolves Braşov se
află mai aproape ca niciodată
de primul titlu de campioană la
hochei pe gheaţă după ce s-a
impus, după prelungiri, în meciul cinci al finalei cu scorul de
4-3 (2-0, 1-1, 0-2, 1-0) în faţa
echipei SC Miercurea Ciuc.
Meciul a fost la discretʼia lupilor
antrenatʼi de Kari Rauhanen și
Greg Lindqvist, care au făcut o
primă repriză de senzatʼie, cea
mai bună din acest sezon. În
minutul șase, Csanad Fodor a
deschis scorul după o pasă de
la Zsombor Antal. Cu două minute înainte de finalul primei
treimi, Virag a punctat pentru
2-0 după o combinatʼie cu Zsolt
Molnar. În partea secundă „lupii” au mai redus din turatʼie și
Curilla a redus din handicap.
După doar cinci minute de la
golul înscris de ciucani, Virag
a readus Brașovul în avantaj de
două goluri și cei peste 2.000
de spectatori prezentʼi în tribune
au aplaudat îndelung reușita hocheistului de la Corona. În ultimele 20 de minute ale jocului,
„lupii” s-au distrat cu adversarii
lor și au ratat din toate pozitʼiile.
Hocheiștii brașoveni au trimis
de două ori pucul în bară, iar
ciucanii au reușit să reducă din
diferentʼă prin Becze, la una dintre putʼinele lor actʼiuni ofensive.
Neavând ce să piardă, harghitenii au forţat pe finalul jocului,
l-au scos inclusiv pe portarul
Kozuch, iar când rivalii se pregăteau să sărbătorească au dat
lovitura: Tihamer Becze a în-

scris din nou cu cinci secunde
înainte de fluierul sirenei şi a
trimis meciul în prelungiri. În
prelungiri a ieșit la rampă slovacul Ivan Dornic, care a marcat
după trei minute și jumătate, iar
în patinoarul din Brașov s-a
declanșat fiesta.
Golden Boy Dornic. Ultimul
stranier adus la Corona
Wolves Brașov, slovacul
Ivan Dornic, face totʼi banii. Slovacul s-a integrat
în haita lupilor brașoveni
și a reușit să aducă puncte pretʼioase formatʼiei de
sub Tâmpa. În meciul
patru, Dornic a punctat
în repriza de prelungiri
și astfel Corona a egalat
situatʼia la general, iar
în meciul cinci a înscris din nou în overtime și i-a dus pe lupi
la un singur pas de titlul de campioni. Formaţia de la poalele Tâmpei
a preluat avantajul în finala
Campionatului Naţional, scor
3-2 la general și mai are nevoie
de un singur succes pentru a
câștiga titlul. „Ivan Dornic a fost
din nou decisv pentru noi. A
reușit să marcheze în prelungiri
și ne-a adus mai aproape de
obiectiv. El pentru aceste meciuri
a fost adus și
până acum

și-a făcut datoria”, a declarat la
final tehnicianul Coronei, Kari
Rauhanen.
Unde se joacă meciul șase!? La
finalul meciului patru al finalei,
disputat la Miercurea Ciuc, un
suporter al ciucanilor a lovit cu
crosa un arbitru. În urma acestui

incident, Federatʼia
Maghiară de Hochei a decis să
nu mai trimită arbitri la jocurile
din finala campionatului României, iar mai marii Federatʼiei de
la București au fost nevoitʼi să
găsească repede o solutʼie. Astfel
s-a ajuns la situatʼia în care, cu
câteva ore înainte de meciul disputat luni la Brașov, nimeni să
nu știe cine arbitrează acest joc.
Până la urmă a fost delegată o
brigadă de la București, care a

ajuns la patinoar doar cu câteva
zeci de minute înainte de startul
partidei. Astăzi, de la ora 19.00,
trebuie să se dispute actul șase
al finalei, iar comisia de disciplină a Federatʼiei Române de
Hochei pe gheatʼă a dictat doar
o amendă pentru ciucani, astfel
că partida se va disputa în
conditʼii normale cu
spectatori în tribune.
Încă o victorie și sărbătorim titlul. La finalul jocului,
tehnicianul
Coronei, Kari Rauhanen
era fericit pentru rezultatul obtʼinut. „A fost un
meci bun. În prima treime
am jucat cel mai bun hochei din acest sezon. Ceva
s-a întâmplat apoi şi le-am
dat voie ciucanilor să intre
în joc. Apoi, am găsit calea
spre golul de aur, al lui Dornic. Tot ce contează este ca
am câştigat şi avem match
ball. Indiferent unde vom
juca, pentru că încă nu ştim
unde se va disputa meciul șase,
trebuie să repetăm performanța
din prima repriză și atunci totul
va fi bine. Oricum, avem două
șanse, pentru că ultimul meci se
va juca la Brașov, dar vom încerca să luăm titlul încă de
acum. Trebuie să fim calmi şi
să avem încredere. Putem folosi
toate cele patru linii, pentru că
avem linii solide şi toţi jucătorii
pot să joace în acest moment.
Publicul a fost din nou extraordinar și trebuie să le mulțumim
fanilor că sunt mereu alături de
noi”, a declarat antrenorul lupilor, Kari Rauhanen.

9
Cât a costat Mateiu! Mijlocașul stegar Alexandru Mateiu, de la

FC Brașov, a fost cumpărat de CS U Craiova cu 500.000 de
euro. În plus, gruparea de sub Tâmpa va primi și 35% dintrun eventual transfer al mijlocașului central. Mutarea a fost intermediată de Anamaria Prodan, iar jucătorul a semnat un
contract valabil pentru trei sezoane, începând din vară. Alexandru Mateiu are 24 de ani și anul trecut a debutat în echipa
națională a României.
Gardoș, dorit la Inter. Inter poate să aibă din nou un român în
prima sa echipă, după retragerea lui Cristi Chivu. Presa din
Peninsulă anunță că trupa din Milano este interesată de
fundașul Stelei, Florin Gardoș. Conform site-ului Calcioline,
Inter se gândește să îl achiziționeze pe apărătorul campioanei
din Liga 1, iar prețul la care îl cotează este de 4 milioane, unul
considerat accesibil. „Am vorbit cu patronul şi mi-a spus că
vrea o sumă mai mare pe Gardoş decât a luat pe Chiricheş.
Vrea 15-20 de milioane de euro”, a spus tehnicianul Stelei,
Laurenţiu Reghecampf.
Mitică, judecat în libertate. Judecătorii au decis ca fostul șef al
Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, să fie cercetat
în libertate pentru cele trei capete de acuzare: evaziune fiscală,
delapidare şi spălare de bani. După dezbateri care au durat
mai bine de cinci ore, fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal
a părăsit Tribunalul Bucureşti în maşina fiului său, Bogdan,
care a aşteptat şi el hotărârea judecătorilor în cazul tatălui
său. Şi, dacă iniţial Dragomir nu a vrut să facă vreo declaraţie
sub pretextul „nu pot să vorbesc, îmi fac rău”, la scurt timp,
fostul șef de la LPF şi-a schimbat radical atitudinea în faţa
camerelor televiziunilor. „Am avut întotdeauna încredere în
Justiţie. Eu nu eram din filmul ăsta. Cum sunt? Very strong
(n.r - în engleză, „foarte puternic”)”, a spus Mitică Dragomir.
Ultimele meciuri ale rundei. S-a încheiat etapa cu numărul 26 a
primei ligi de fotbal. La Mediaș, Gaz Metan a trebuit să se
recunoască învinsă în duelul cu cei de la Pandurii Târgu Jiu,
care au înscris prin Giusti în minutul 46 și au plecat acasă cu
cele trei puncte. Partidă cu impilcații serioase în subsolul clasamentului la Constanța. Săgeata Năvodari s-a impus cu 10 în jocul cu Universitatea Cluj și pentru moment a părăsit
zona minată a clasamentului. În Ștefan cel Mare, Dinamo sa văzut condusă de Oțelul Galați, după golul semnat de
Giurgiu în minutul 44. Actul secund a fost însă la discreția
câinilor, care au punctat de trei ori: Dragoș Grigore în minutul
52, Dorin Rotariu în minutul 60 și Cosmin Matei în minutul
65, semnând pentru victoria gazdelor. În clasament conduce
Steaua cu 62 de puncte, urmată de Astra Giurgiu cu 53 de
puncte și Petrolul Ploiești cu 49 de puncte. FC Brașov ocupă
poziția a 16-a cu un total de 26 de puncte, în timp ce Corona
Brașov este lanterna primei ligi, cu doar 13 puncte în cont.
Mourinho îl laudă pe Chivu. Tehnicianul echipei Chelsea Londra,
Jose Mourinho, a vorbit despre retragerea lui Cristi Chivu, pe
care l-a antrenat la Internazionale Milano. Tehnicianul a declarat
că fostul căpitan al naționalei a avut o carieră mare şi trebuie
să fie mândru, informează site-ul sport365.fr. „Am aflat de retragerea lui Chivu de la el, nu din presă. Acest lucru este o
onoare pentru mine. A avut o carieră mare, trebuie să fie
mândru. A câştigat tot, mai puţin cu echipa naţională”, a spus
Mourinho. Cristian Chivu şi-a anunţat, săptămâna trecută, retragerea din activitate, într-un mesaj postat pe Facebook, la
câteva ore după ce Internazionale Milano a anunţat rezilierea
contractului de comun acord cu fostul internaţional român.
Chivu a câştigat tripla cu Internazionale Milano în 2010, campionat - Cupa Italia - Liga Campionilor, atunci când pe banca
tehnică a italienilor se afla portughezul Jose Mourinho.
Voica a demisonat. Naţionala de handbal masculin a rămas fără
selecţioner! Preşedintele FRH, Alexandru Dedu, a anunţat
la emisiunea de la Europa FM, „Tribuna Zero", moderată de
Ovidiu Ioaniţoaia, că antrenorul Eliodor Voica şi-a dat demisia,
alături de întreg staff-ul. Naţionala de handbal masculin a României s-a făcut de râs, fiind învinsă de Finlanda, 29-32, şi a
ratat calificarea în preliminarii, după ce în tur câştigase doar
cu 32-30.
Cadanțu, în optimi. Jucătoarea română de tenis Alexandra
Cadanțu s-a calificat în optimile turneului WTA de la Katowice
din Polonia, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, grație
victoriei cu 3-6, 6-1, 6-1 în fața belgiencei Yanina Wickmayer,
în manșa inaugurală a competiției. Cadanțu în vârstă de 23
ani și numărul 61 WTA, s-a impus după o oră și 44 de minute
de joc în fața unei adversare mai bine cotate, locul 58 WTA,
fost număr 12 mondial în 2010. În optimile de finală ale probei
de simplu la Katowice, Cadanțu, care și-a asigurat un cec de
3.310 dolari și 30 de puncte WTA, o va înfrunta pe a treia favorită a turneului, Carla Suarez Navarro din Spania.

DIVERTISMENT

Zilele filmului
german şi francez
Centrul Cultural German Braşov
şi Alianţa Franceză vă invită la
Zilele filmului german şi francez, în zilele de 10, 11 şi
12 aprilie, la Centrul Cultural
Reduta, începând cu orele
17:00.
Filmele vor avea subtitrare în limba română. Intrarea este liberă.
Program:
Joi, 10 aprilie
◾ ora 17:00 – film francez
◾ ora 19:30 – 21:49 Poll
Regia: Chris Kraus, color, 139
min., Germania, 2009/10
După moartea mamei sale, Oda
von Siering, în vârsta de 14 ani, se
întoarce în Estonia la tatăl ei, unde
trăieşte ultimele zile înainte de izbucnirea Primului Război Mondial.
Oda ascunde un scriitor anarhist estonian
de soldaţii ruşi. Povestea unei prime iubiri, care sfârşeşte tragic.

Vineri, 11 aprilie
◾ ora 19:30 – 21:04 Das Lied in mir

(Cântecul din mine)
Regia: Florian Cossen, color, 94 min.,
Germania, 2010

În timpul unei escale la Buenos Aires,
Maria Falkenmayer aude un cântec de
leagăn spaniol şi este derutată. De
unde cunoaşte ea, tânăra germană,
această melodie, acest text? În căutarea unui răspuns, află adevărul despre familia, originea şi identitatea sa.
Sâmbătă,12 aprilie
◾ ora 15:00 – film francez
◾ ora 17:00 – 18:27 Das System –
alles verstehen heitalles verzeihen
(Sistemul – a înţelege totul înseamnă
a ierta totul)
Regia: Marc Bauder, color, 35mm,
87 min., Germania, 2011
Mike Hiller este prins în timpul
unui jaf într-o vilă. Proprietarul nul denunţă pe tânăr, ci îl ia în grija
sa. Mike ar putea să facă o carieră
într-o lume a lobbyştilor, escroci şi
foşti agenţisecreţi ai RDG-ului. Acest
drum îl conduce spre povestea întunecată
a familiei sale.
◾ 19:30 – film francez

Concert de muzică sacră închinată Maicii Domnului
În această seară, de la ora 19.00, sunteţi invitaţi la concertul vocal-simfonic
„Stabat Mater”– de G. Rossini la sala
Patria.
Dirijor: Traian Ichim
Dirijor cor: Ciprian Ţuţu
Participă Corul şi Orchestra Operei
Braşov şi Corul „Gheorghe Dima” al
Universităţii „Transilvania” Braşov
„Stabat Mater” este una dintre puţinele

lucrări ale lui Rossini care face parte din
genul sacru. Este deosebit de apreciată
în întreaga lume prin melodica inspirată
şi caracterul dramatic bine evidenţiat în
scriitura vocal-instrumentală.
„Stabat Mater”– prin muzica sacră închinată Maicii Domnului îndurerate după
crucificarea Fiului, invită ascultătorul la
o reflexie, o meditaţie asupra patimilor
Maicii Domnului. Fiecare dintre noi sim-

ţim nevoia la reculegere spirituală, nevoie
care creşte în special în perioada Sărbătorilor de Paşte, acesta fiind şi motivul
programării spectacolului în acest spaţiu
temporal.
Preţ bilete: 20 lei; 10 lei. Biletele se
vând la Opera Braşov, Strada Bisericii
Române nr. 51, telefon 0268.419.380.
Cu o oră înainte de spectacol, la Sala
Patria.

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

RIO 2 –3D– –AVANPREMIERĂ–
Regie: Carlos Saldanha
101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, dublat
orele: 11:15, 13:15
ADIO, DAR MAI STAU PUŢIN –PREMIERĂ–
96 minute, Comedie, Dramă
ora: 19:00
CĂPITANUL AMERICA: RĂZBOINICUL IERNII –
3D– –PREMIERĂ–
128 minute, Aventuri, Acţiune, SF
ora: 18:45
MAREA FRUMUSEŢE
tarif special: 10 lei/bilet
142 minute, Comedie, Dramă
ora: 16:15
SPUNE-MI CE AI FĂCUT AZI-NOAPTE!
100 minute, Comedie, Romantic
ora: 21:00
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT dublat
78 minute, Animaţie, Fantastic
ora: 11:45
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT –3D–
dublat, 78 minute, Animaţie, Fantastic
orele: 11:30, 13:00, 17:00

NOE –3D–
140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic
orele: 15:15, 19:45, 22:15
TARZAN –3D–
94 minute, Acţiune, Animaţie, Aventuri
ora: 18:00 (subtitrat)
DIVERGENT
140 minute, Acţiune, SF, Romantic
ora: 13:30
NEED FOR SPEED:
ÎNCEPUTURI –3D–
131 minute, Acţiune, Thriller
ora: 21:30
300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU –3D–
102 minute, Acţiune, Război
ora: 14:45
Teatru
Miercuri, 9 aprilie
UN BILET SPRE FERICIRE – sala Studio, ora
19.00,
de Spiró György
Regia: Diana Lupescu
Scenografia: Luana
Drăgoescu
Cu: Bianca Zurovski,
Mihai Bica
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei

Miercuri

Horoscopul zilei
Berbec. Totul se învârte în jurul dragostei azi, nu contează cum
te simţi sau cum te vei simţi după această zi. Lucrurile sunt
mai frumoase ca oricând între tine şi iubita ta/iubitul tău.
Taur. Cineva va încerca să îţi pună piedici şi să îţi ia ce îţi
aparţine, dar nu e indicat să te lupţi cu el. De fapt, cei care
contează vor ştii al cui e meritul, aşa că nu pierde timpul.
Gemeni. Ideile tale vor străluci astăzi mai mult decât de
obicei, fie că este vorba de tine sau de dispoziţia celor care
le ascultă. E posibil să te trezeşti cu noi fani.
Rac. Eşti foarte îndrăzneţ/îndrăzneaţă astăzi, aşa că asigura-te că vei fi generoas/ă în limbaj. E posibil să răneşti pe
cineva accidental prin tonul şi informaţiile pe care le oferi.
Leu. Totul este într-o ordine perfectă astăzi, aşa că aşteptăte la o mare surpriză. Dacă nu ai inspiraţie, doar pocneşte
din degete şi cineva va sări în ajutorul tău.
Fecioară. Astăzi este vital să rămâi flexibil/ă, altfel vei fi privit/ă destul de ciudat de către cei din jurul tău. Consumă-ţi
energia pe proiecte utile şi refuză cât de mult poţi colaborările.
Balanţă. Prietenii tăi au nevoie mai mult decât oricând de
tine, şi nimic nu ar trebui să te împiedice să le oferi ajutorul.
Întreabă-i de ce anume au nevoie.
Scorpion. Ai nevoie de o mare schimbare astăzi, aşa că intră
în joc şi vezi ce vei găsi. Scapă de plictiseală, fii mai activ/ă
şi adoptă un stil de viaţă mai sănătos.
Săgetător. Energia ta e magnifică, aşa că e o zi bună pentru
drumuri scurte. Dacă vine vorba de o călătorie în interes
de serviciu, nu ezita să te înscri primul/prima pe listă.
Capricorn. Situaţia este mai grea ca oricând astăzi, aşa că încerca să rezolvi ce este mai dificil pentru început. Foloseşte-ţi toate resursele pentru o cauză nobilă.
Vărsător. Astăzi este esenţial să faci un compromis, şi cel
mai probabil are legătură cu iubita ta/ iubitul tău. Dacă vezi
că îşi doreşte foarte mult ceva, lasă garda jos.
Peşti. Sănătatea îţi face probleme astăzi, dar nu este nimic
atât de grav încât să nu poţi rezolva. Du-te la un control şi
vezi ce se întâmplă cu tine.

Bancul zilei
„Recitalul de la ora cinci”
– Laudate Dominum
Opera Braşov şi Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov
vă invită miercuri, 9 aprilie 2014, la ora 17.00, la
„Recitalul de la ora cinci” – Laudate Dominum.
Interpretează: Maria Petcu-Catrina – soprană
Sonia Hazarian – mezzosoprană
Nora Vlad – actriţă
La pian: Simona Patriche
Intrarea se face pe bază de bilete: 2 lei elevi şi
studenţi; 3 lei pensionari; 5 lei adulţi.
Expoziţii
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.
Expoziţie itinerantă de fotografie religioasă
Canonicon de Dan Mihalcea la Librăria Okian.
Fotografiile au fost 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. Program de vizitare: În perioada
1 aprilie – 1 octombrie, în intervalul orar 10 – 18.

Au ridicat mâinile toţi cei care au rămas,
cu excepţia unui student. Aceeaşi istorie.
Un profesor bătrân, la examen:
Profesorul continuă:
– Cine crede că ştie de 8 să ridice mâna – Restul o să susţină examenul la restanţă.
sus.
Cel care a rămas fără notă:
Se ridică vreo zece mâini. Profesorul:
– Domnule profesor, dar când va fi
– Daţi-mi carnetele!
restanţa?
Ia carnetele şi le pune 8.
– Chiar acum. Cine ştie de nota 10 să ridice
– Cine crede că ştie de 7 să ridice mâna sus. mâna sus!

Sudoku
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2
1
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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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Şoselele! Şoselele!

Iată un strigăt de alarmă ce
trebue să se dea astăzi din
toate colţurile ţărei! Am propune chiar că, ori de câte ori
politicianii se prezintă în faţa
publicului să li se strige:
Şoselele! Şoselele! – fiind-că
starea de azi a drumurilor nu
mai trebue nici un moment
tolerată. Toate articolele din
ziare şi toate discursurile ce
se rostesc să se sfârşească cu
cererea de a se reconstrui şoselele, ca odinioară cuvântările lui Cato cu... delenda
Carthago!
Căci, ceea ce se mai numeşte azi şosea naţională, nu este
de cât o ruşine care strică şi
ţărei şi reputaţiei de hărnicie
şi de muncă de care s’a bucu-

rat întotdeauna poporul românesc.
Şi dacă cel puţin poporul ar
fi vinovat!
Dar el a plătit totdeauna atât
cât i s’a cerut pentru drumuri
şi n-a refuzat nici munca,
atunci când Statul îi cerea s’o
presteze. Banul lui, însă, dat
pentru drumuri, a fost întrebuinţat totdeauna pentru alte
scopuri, iar dacă a fost scutit
de prestaţie, nu i s’a făcut nici
un serviciu fiind-că drumul
rău îi aduce mult mai multe
pagube de cât zilele de muncă
pe cari le presta.
De un an încoace s’au pus
noui taxe. Plătesc automobiliştii, plătesc toţi proprietarii
de vehicule, plătesc petroliştii

şi toţi contribuabilii ţărei în aşa fel,
în cât se întreabă
fiecare de unde să
mai plătească. Şi
totuşi n’avem drumuri. Nu se vede
nicăeri o reparaţie
de şosea, ci numai
gropi şi hârtopi
peste tot.
Reaua gospodărie a guvernelor
politicianiste a
ajuns să nenorocească în ochii populaţiunei întreg
prestigiul de care
se bucura odinioară selectul corp ingineresc din
serviciul podurilor şi şoselelor.
Oamenii aceştia ce s’au chinuit o viaţă întragă la studii
ca să se facă utili ţărei lor, au
ajuns odioşi, urmăriţi peste
tot, de dispreţul şi batjocura
locuitorilor cari înoată în noroaie sau în praf şi cari şi văd
stricate vehiculele numai după
câţi-va chilometri de drum.
Este o surprindere pentru
toată lumea că aceşti oameni,
petru salariul, de cele mai
multe ori mizerabil, ce-l au
dela Stat, primesc odiul la
care-i expun aceia ce dau altă
destinaţiune fondurilor alocate
în buget pentru drumuri şi şosele. Ei ar trebui să se întrunească, să protesteze şi să

oprească astfel de acţiuni dăunătoare ţării. În tot cazul să
se desolidarizeze şi să nu lase
impresia că se fac părtaşi cu
greşelile acelora cu care ei –
oameni technici – n’au nici în
clin nici în mânecă. Să părăsească chiar serviciul, ca să
înscrie în istoria ţării o pagină
de atitudine demnă de un corp
select ca acela din care fac
parte, o acţiune care să iasă
din banalul grevelor de astăzi,
toate denotând numai preocupări mărunte de interese
personale şi nici una pentru
cele generale ale ţărei.
În tot cazul să avizeze la
măsurile ce ar putea să schimbe în bine situaţia intolerabilă
de astăzi a drumurilor şi şoselelor din ţara noastră. Iar
până atunci ori de câte ori
vom întâlni un politician să
nu-l scutim de neplăcerea de
a auzi în tot momentul:
– Şoselele! Şoselele!”
Carpaţii – Anul X, nr. 528;
Duminecă , 27 Aprilie 1930
Să râdem sau să plângem?!
Parcă timpul s-a oprit în loc...
Dacă ar fi să ieşim în stradă
pentru fiecare lucru care merge rău în ţara asta, ar însemna să ne mutăm pe stradă...
Doar că ne-am „împiedica”
în gropi...

Din presa maghiară
Interviu cu profesorul universitar Emil Racoviţă,
despre expediţia la Polul Sud alături de Amundsen (III)

– Ce vietăţi aţi întânit acolo?
– PURICI, domnule, PURICI. Asta m-a întrebat şi reporterul care ne-a întâmpinat la întoarcerea în Hanovra. Aşa
i-am răspuns şi lui.
Despre lumea animalelor şi a păsărilor de la Polul Sud
s-au scris mii de volume, şi eu să răspund despre rezultatele cercetărilor efectuate timp de un an, în două propoziţii?
Sau înţelegeţi dumnevoastră denumirile: Megalestris Antarctica, Pygoscelis Antarctica, Pygoscelis papua sau
Megaptera
bops? Vedeţi? Lăsaţi
bietele animale în seama
cercetătorilor.
Animalele de
la Polul Sud
sunt aşa de
foto: www.emil-racovita.ro
prietenoase
încât te poţi apropia la câţiva paşi. Dar ce credeţi cum
reacţionează dacă zăresc un reporter?
– Aţi avut parte de evenimente marcante?
– Doar dacă putem spune marcant, faptul că nouă luni
n-am putut pleca dintre munţii de gheaţă…Sau că Amundsen a fost nevoit să despartă doi marinari, care se omorau
pentru ultima conservă, ameninţându-i cu arma.
Nouă luni am fost prizonierii gheţii până am ajuns aproape
de Polul Sud. Apoi au venit ajutoarele şi am reuşit să ne
întoarcem. C’est tout!
– Ce părere aveţi despre expediţia lui Panini?
– O mare reuşită. Adevărat, în zilele noastre riscurile
sunt mai mici. Ce am fi putut noi să facem cu radio şi
avioane?!
– Şi o ultimă întrebare. Care a fost cea mai mare bucurie
când v-aţi întors din expediţie?
– Că am putut să-mi rup testamentul…”
(sfârşit)

Ruffy Péter. Racoviţă Emil román egyetemi
tanárnál, aki Amundsennel együtt megjárta a Déli
Sarkot. În: Brassói Lapok, nr.76, 2 aprilie 1938

Cristina Baciu

Dinu Eva

„O valoroasă iniţiativă a colectivului de la Hidromecanica”
Pe poarta întreprinderii
„Hidromecanica” din Braşov
ieşeau zilnic zeci de turbosuflante „T.S.-1”, cuprinzând însemnate cantităţi de metale
înalt aliate şi un mare volum
de manoperă complexă. După
un număr de ani de folosire,
turbosuflantele erau casate,
date la retopit, adicătelea.
Dar, în tot acest circuit tradiţional, clasic, să-i spunem,
ceva nu era în regulă, era ceva

putred, nu în Danemarca, ci la
Braşov, „ceva nu corespundea
autoexigenţei muncitorilor” hidromecanicieni. Aşa s-a născut
geniala idée de recuperare a
carcaselor şi a unor piese din
turbosuflantele casate, mai ales
că în unele perioade, marea
uzină, acum dispărută, ducea
o „mare lipsă de carcase pentru noile turbosuflante”.
Începutul s-a făcut cu Întreprinderea de reparaţii trac-

toare din Câmpina, de unde,
în decursul unui an, au fost
ridicate mai bine de 1.000 de
turbosuflante casate, preciza
tov. Ing. Petru Gîrbacea, şăful
secţiei a III-a de la „Hidro”,
iar „organizaţia U.T.C.” de la
uzina braşoveană s-a angajat,
pe bază de contract, să efectueze „operaţiile de dezmembrare a turbosuflantelor
casate”, a adăugat şi tov. Florea Beianu, secretar adjunct
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al comitetului UTC pe fabrică,
evidenţiindu-se câteva organizaţii, de la sculărie, în
general. Concret, turbosuflantele casate erau sortate după
„vârsta” de uzură, iar cele care
mai aveau viaţă au fost „degresate, spălate (mai lipseau
să fie tunse, rase şi frezate,
n.n.) , supuse unui control tehnic minuţios”. Nu mică le-a
fost surpriza, ba chiar gigantescă, atunci când „recupera-

torii” au constatat că 70% din
„carcasele turbină, capace lagăr şi statori” se prezentau
fără nici o uzură şi deci puteau
fi remontate în noile produse
hidromecaniciene. Conducerea întreprinderii, declara tov.

Francisc Stoklassa,
secretar adjunct al
comitetului de partid,
a dispus extinderea
iniţiativei şi la tipurile
mai mari de turbosuflante.
De menţionat că în
tot anul 1979 au fost făcute
economii de oţeluri înalt aliate
şi manoperă în valoare de cca.
2,5 milioane de lei.
„Drum Nou” – martie 1980
Iulian Cătălui
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Cum să te refaci
după o petrecere

Cristian Boureanu a anunţat pe Facebook că va divorţa de
Valentina Pelinel. „Am promis ca în momentul în care voi
lua o decizie referitoare la căsnicia cu Valentina, o voi anunţa
pe Facebook. Astazi am depus actele de divorţ. După mai
mult de 3 luni de relaţie la distanţă am ajuns, împreună cu
Valentina, la concluzia că trebuie să ne despărţim. Îi sunt
recunoscător Valentinei pentru clipele minunate, pline de
dragoste, pe care le-am trăit împreună. Din păcate, viaţa
ne-a dus deja pe drumuri foarte diferite şi suntem astăzi
două persoane independente”, a scris Cristian Boureanu
pe Facebook. Cei doi sunt căsătoriţi de 7 ani.

Un copil britanic din zece nu ştie că trăieşte pe Pământ

Ai petrecut toată noaptea şi acum plăteşti cam
scump pentru asta. Nu
te stresa, există moduri
prin care să te pui rapid
pe picioare.
Trebuie să îţi cureţi organismul de băutură. Bea multă
apă pentru a te rehidrata şi o
să vezi că simptomele mahmurelii or să se reducă.
Petrecerea a pus stăpânire
pe corpul tău, iar lipsa de
somn ţi-a dat întreg sistemul
peste cap. Nu te gândi că durerea mare de cap e neapărat
o consecinţă a mahmurelii. Ea
poate fi doar rezultatul lipsei
de somn.
Mănâncă nişte ouă. Proteinele vor şterge precum un burete toate toxinele acumulate
în urma shoturilor pe care leai dat rapid pe gât cu o noapte

Boureanu şi Pelinel divorţează

Unii copii au mari lacune în educaţie, după cum arată un
studiu realizat de BBC cu ocazia apropiatei deschideri a
parcului de distracţii pentru copii CBeebies Land, relatează
7sur7.be. Astfel, 88% din copiii britanici intervievaţi ştiu
că trăiesc pe Pământ, restul cred în schimb că locuiesc
pe Saturn sau Marte. Mulţi dintre ei nu ştiu că triunghiul
are trei laturi, iar 4% cred că are două. Majoritatea copiilor
îi pot identifica pe David Beckham, prinţul William şi David
Cameron, dar mulţi nu ştiu ce este un avocado. Un alt
lucru surprinzător este că peste o treime din copii cred că
rinichii sunt în cap. În cadrul sondajului au fost intervievaţi
500 de copii cu vârste cuprinse între şase şi zece ani.

Andreea Esca, pusă să aleagă

înainte. Sucul proaspăt de
fructe te va ajuta, de asemenea, prin echilibrarea nivelului
de electroliţi din corpul tău,
permiţându-ţi să funcţionezi
din nou în parametri normali.

Completează-ţi micul dejun
cu câteva banane pentru a ridica nivelul de potasiu, care
a sărăcit mai repede decât ai
fi putut tu să bei la bar aseară.
Cu un nivel de potasiu adec-

vat în sistem, vei contracara
imediat orice crampe sau
greaţă pe care le simţi a doua
zi după petrecere.
Dacă ai timp, du-te şi te relaxează la un spa sau un bazin.

Noua conducere a Pro TV continuă războiul cu tot ceea
ce a reprezentat fostul boss Adrian Sârbu. Cel mai recent
atac al noului director, lituanianul Aleksandras Cesnavicius, a fost dat la emblema postului, Andreea Esca. Prezentatoarea Ştirilor Pro TV de la ora 19.00 a fost pusă
să aleagă: fie rămâne la pupitrul ştirilor, fie continuă ca
Redactor-şef la revista „The One”, aflată în portofoliul
Mediafax Group, deţinut de Adrian Sârbu, fostul său mentor, scrie reportervirtual.ro.

Drama teribilă pentru
Anca Badiu
Anca Badiu se luptă de
cinci ani cu o boală a glandei
tiroide, care a făcut-o să se îngraşe 30 de kilograme. Acum,
ea are alte probleme grave, iar
pentru a se vindeca are nevoie
de 40 de mii de euro.
Era considerată una dintre
cele mai frumoase femei din
România, cânta într-o trupă
de succes şi ducea o viaţă îmbelşugată.
În 2009, însă, în urma unui
control de rutină, viaţă ei avea

să se
schimbe total.
Atunci,
medicii au
descoperit că
Anca are o boală gravă a glandei tiroide, iar artista a început
imediat un tratament puternic.
Odată cu luatul în greutate,
Anca a avut din ce în ce mai
multe probleme de sănătate,
cu care se luptă şi acum: „Mă
doare rău spatele, coloana mi

s-a curbat şi cred că am şi
hernie de disc. Totul din cauza
sânilor, care sunt foarte mari”,
a declarat Anca Badiu, pentru
cancan.ro.

Mihaela Rădulescu, în scaunul cu rotile
Vedeta a petrecut o zi în
scaun cu rotile, pentru a înţelege mai bine problemele cu
care se confruntă o persoană
cu dizabilităţi fizice.

Pe 4 mai 2014, ambasadorii locali Wings for Life
World Run – Mihaela Rădulescu, Dani Oţil, Toma Coconea şi Andrei Roşu – vor lua
startul celui mai mare eveniment de alergare din lume. Ei
vor alerga pentru cei care nu
pot şi astfel vor contribui la
îndeplinirea obiectivului
Wings for Life, descoperirea
unui remediu pentru traumatismele măduvei spinării.
Până atunci, Mihaela Rădulescu a avut ocazia să experimenteze modul în care
trăiesc persoanele imobilizate
într-un scaun cu rotile. Ea a
fost îndrumată de fostul rugbist George Baltă. În 2006,
acesta a suferit, într-un meci,

un accident care i-a afectat
coloana şi de atunci îşi duce
zilele într-un scaun cu rotile.
El a fost cel care i-a ridicat la
fileu Mihaelei mai multe provocări pe parcursul unei zile,
relatează Click!.
„A fost foarte greu. Mai
greu decât m-aş fi aşteptat. Şi
te gândeşti că se poate întâmpla oricui, oricând. Ar trebui
să ne gândim mai bine că fiecare dintre noi poate ajunge
într-un scaun cu rotile. O clipă
de neatenţie, un accident banal, te poate duce aici cât ai
clipi. Dintr-un scaun cu roţile
ţi se schimbă total percepţia,
dimensiunea, trăirile, totul trebuie redimensionat”, a spus
Mihaela, la finalul zilei.

www.agrement-brasov.ro

