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ULTIMA ORĂ:
Suntem campioni!

Corona Wolves Braşov este
noua campioană a României,
după ce a câştigat meciul decisiv cu HSC Miercurea Ciuc.

Stăm prost
la împădurire
pag. 3

Traficul greu nu mai
poate fi tolerat în
Făgăraş, deoarece
distruge
rezistenţa
blocurilor

România are un grad scăzut
de împădurire, de numai
29%, faţă de media de 40%
a ţărilor membre ale UE.

Trafic deviat
de Duatlon
pag. 7

Duminică, între 08.30 –
15.30, se e vor modifica
traseele şi orarele a cinci
linii de transport în comun.

VALUTĂ

Euro
4,4591
USD
3,2161
Gram Aur 136,6522

METEO

Ploaie
3°C /5°C

Refuzul guvernelor şi al celor de la
Compania Naţională a Drumurilor Naţionale să construiască o centură ocolitoare pentru Făgăraş îi împinge pe
cei din administraţia locală să ia măsuri

extreme. Făgăraşul va impune taxă de
intrare în localitate pentru maşinile de
mare tonaj, din cauza faptului că
rezistenţa blocurilor este afectată, dar
se înregistrează şi foarte multe acci-

dente rutiere. „Vom porni dezbaterea
publică în municipiul Făgăraş din acest
moment. Este un interval de 30 de zile
pentru această dezbatere publică, apoi
vom veni cu proiectul de hotărâre în

Alegeri la ADDJ Braşov

Naşi reţinuţi de procurori

La sediul Consiliului Judeţean
Braşov a avut loc ieri şedinţa
Adunării Generale a Asociaţilor Agenţiei de Dezvoltare
Durabilă a Judeţului Braşov
(ADDJB). Conform statutului, preşedintele ADDJB,
Mihai Pascu (foto), a prezentat raportul de activitate

Şase controlori de tren încătuşaţi şi alţi nouă sunt în
anchetă la Parchetul Tribunalului din Braşov pentru
fapte de corupţie. Suspecţii
sunt acuzaţi că au încasat ilegal sume cuprinse între 10 şi
60 de lei, în funcţie de rută,
de la fiecare călător fără bilet.

pe anul trecut, după care s-a
aprobat bugetul pe anul în
curs şi planurile de viitor. Cel
mai important punct pe ordinea de zi au fost organizarea
alegerilor pentru desemnarea
conducerii Agenţiei. Noua
conducere are mandat de
4 ani.
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Consiliul Local Făgăraş. Ne gândim
la două variante – fie cu bariere, fie
restricţionare, şi să circule doar între
orele 22.00 – 00.00”, spune primarul
Mănduc.
pag. 3

Procurorii au emis pe numele
a şase dintre suspecţi ordonanţe de reţinere pentru 24
de ore şi urmează să decidă
dacă vor face sau nu propuneri de arestare preventivă.
Poliţiştii i-au monitorizat pe
suspecţii din acest dosar timp
de trei luni.
pag. 2
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Au dat o spargere în subsolul unui bloc. O patrulă a Secției 5

Poliție Brașov a depistat miercuri în trafic un microbuz
condus de un bărbat de 39 ani, în care se aflau șapte
persoane cu vârste cuprinse între 23 și 59 ani, din Tărlungeni. Polițiștii au găsit în portbagajul mașinii bunuri
în valoare totală de 1350 lei (motofierăstrău, acumulator
auto, cabluri electrice), iar în urma verificărilor efectuate
ulterior s-a stabilit că aceste bunuri fuseseră furate cu
puțin timp înainte din trei boxe aflate la subsolul unui
bloc din cartierul Astra al municipiului Brașov. Bunurile
menționate au fost înapoiate proprietarilor, iar trei dintre
pasagerii în microbuz au fost reținuți de polițiști.
Pușcăriași, prinși de polițiști. Polițiștii Serviciului Investigații
Criminale au depistat în comuna Părău un bărbat de 67
ani, condamnat la trei ani închisoare pentru săvârşirea
de infracţiunii de tentativă de omor, iar în municipiul Brașov
un bărbat de 43 ani, condamnat la patru ani închisoare
pentru aceeași infracțiune, în baza a două mandate de
executare a pedepsei emise de Tribunalul Brașov în data
de 09.04.2014. Persoanele menționate au fost reținute
de polițiști și încarcerate în Penitenciarul Codlea.
Razie în Măieruș. Razie a poliţiştilor braşoveni, împreună
cu angajaţii de la Electrica, în comuna Măieruş. Pe numele mai multor localnici s-au deschis dosare penale
sub acuzaţia de furt de energie electrică. Alte câteva
zeci de persoane au fost sancţionate, fie pentru tulburarea
ordinii şi liniştii publice, fie pentru ilegalităţi în activităţile
de comerţ. Razia a avut loc ieri dimineaţă şi au participat
la controale zeci de poliţişti, jandarmi şi angajaţi de la
Electrica. Patru localnici, spun poliţiştii, au făcut racorduri
ilegale la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
Specialiştii societăţii de profil au debranșat gospodăriile
vizate de la sursa de alimentare pentru curent. Persoanele
implicate s-au ales cu dosare penale şi riscă până la 15
ani de închisoare fiecare. Prezumţia de nevinovăţie fiinţează în cazul lor, până când judecătorii vor pronunţa
sentinţe definitive.
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„Nași” reținuți de procurori
Şase angajaţi ai Regionalelor CFR Braşov şi
Bucureşti au fost reţinuţi, pentru luare de
mită şi abuz în serviciu,
de procurorii braşoveni,
iar alţi nouă salariaţi ai
companiei sunt audiaţi
în dosarul în care în octombrie 2012 au fost
audiaţi 169 de angajaţi
ai CFR Călători.
Potrivit procurului Monica
Munteanu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, 15
controlori de tren de la regionalele CFR Braşov şi Bucureşti au fost aduşi, ieri, la
audieri, fiind suspectaţi de
luare de mită şi abuz în serviciu în perioada februarieaprilie 2014.
Aseară, în urma audierilor,
şase angajaţi ai companiei feroviare fuseseră reţinuţi.
„Până în acest moment au
fost audiate mai multe persoane şi au fost reţinute pentru
24 de ore şase dintre acestea.
Audierile sunt încă în curs de
desfăşurare”, a declarat Monica Munteanu, pentru Me-

Controlorii de tren sunt acuzaţi că au luat șpagă de la călătorii prinși fără bilet
diafax.ro.
Audierile celor 15 angajaţi
ai Regionalelor CFR Braşov
şi Bucureşti au loc în dosarul
în care, în octombrie 2012,
procurorii Parchetului de pe
lângă Tribunalul Braşov au ridicat pentru audieri 169 de
angajaţi ai CFR Călători de
la regionalele Bucureşti, Braşov, Cluj, Iaşi şi Craiova, conform sursei citate.
Munteanu a mai spus că, în
luna ianurie 2014, peste 30

de angajaţi ai Regionalei CFR
Braşov au fost trimişi în judecată în acest dosar.
În octombrie 2012, 169 de
angajaţi de la regionalele Bucureşti, Braşov, Cluj, Iaşi şi
Craiova au fost duşi la audieri,
la sediul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Braşov. Ulterior, în urma audierilor, 124
de persoane au fost propuse
pentru arestare preventivă
pentru luare şi dare de mită
şi asociere în vederea săvâr-

şirii de infracţiuni, însă instanţa a decis cercetarea lor în libertate.
În urma cercetărilor procurorilor în acest dosar, care au
început în luna martie 2011,
s-a stabilit că, pornind de la
conductorii de tren şi până la
revizorii de specialitate, se lucra mână în mână, „fiecare
conjugându-şi eforturile cu
alţi suspecţi, în combinaţii diferite, în funcţie de circumstanţe”.

În Poiana Braşov şi la Predeal a venit iarna

Judetʼul Braşovul a traversat trei anotimpuri în mai puţin de 24 de ore. Dacă
miercuri după-amiază temperaturile au fost de vară (24
de grade), spre seară s-a instalat toamna (14 grade), iar
în zonele mai înalte, ieri di-

mineaţă a venit iarna (0 grade, chiar şi -2 grade în unele
zone). La Timişul de Sus,
Râşnov, Poiana Braşov şi
Predeal, dar şi în Masivul
Postăvaru a nins ca în mijlocul iernii, iar oamenii au fost
nevoiţi să scoată din dulapuri

hainele groase. Poliţiştii au
emis şi ei avertizări şi îi sfătuiesc pe şoferi să nu circule
pe DN 1 dacă nu au cauciucuri de iarnă deoarece drumul este alunecos.
Şoferii, care abia au schimbat anvelopele de iarnă cu cele
de vară, au tras pe dreapta, în
speranţa că ninsoarea se va
opri. Nici o clipă nu s-au gândit
că la final de aprilie va ninge
abundent. Dacă şoferii nu s-au
aşteptat la o astfel de vreme,
predelenii sunt obişnuiţi cu
omătul din aprilie şi spun că la
ei vine primăvara abia în luna
mai. Meteorologii spun că va
continua să ningă și în următoarele 24 de ore, având în vedere că a fost emisă o avertizare
de vreme rece și precipitatʼii
sub formă de ninsoare în zona
montană.

Ministerul Sănătăţii: Cardul naţional
de sănătate, distribuit prin poştă
Cardul naţional de sănătate
va fi distribuit asiguraţilor,
gratuit, prin poştă. Potrivit
unui proiect al Ministerului
Sănătăţii, dacă titularul nu este
găsit acasă după ce a fost căutat de două ori, actul va fi returnat Casei de asigurări de
sănătate. Cardul de sănătate
va fi obligatoriu la medic din

anul 2015, când va fi implementat sistemul cardului.
Aproximativ 15 milioane de
români vor primi carduri de
sănătate,
transmite
realitatea.net.
Noul document electronic
va înlocui adeverinţa de asigurat eliberată de Casa de
Asigurări şi adeverinţa de sa-

lariat, necesare în prezent
pentru a accesa servicii medicale decontate de Casa de
Asigurări de Sănătate.
Cardurile de sănătate care
nu au fost ridicate de la Casele
de Asigurări de către asiguraţi
vor fi arhivate, urmând ca la
expirarea perioadei de arhivare să fie distruse.
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Autoritățile vor să restricționeaze
traficul greu de pe DN1
În comisia de transporturi de la Camera Deputaților, s-a făcut un nou
demers pentru finanțarea centurii ocolitoare
a municipiului Făgăraș.
Initʼiativa a plecat din
2012, când autoritătʼile locale
au făcut demersuri pentru
această investitʼie, necesară
întrucât traficul greu de pe
DN1 trece prin centrul municipiului. La începutul anului, CNADNR anuntʼa că va
fi finantʼată această centură
ocolitoare, însă ieri s-a
anuntʼat că nu se mai
finantʼează.
Din
acest
motiv,
autoritătʼile locale vor să pună
barieră cu taxă pentru
mașinile cu tonaj mare. Primarul Sorin Mănduc a precizat că este vorba de DN1.
„Am gândit o soluție de
restricționare a traficului,
pentru că suntem puși în

situația de a ne rezolva. Vom
porni dezbaterea publică în
municipiului Făgăraș din
acest moment. Este un interval de 30 de zile pentru
această dezbatere publică,
apoi vom veni cu proiectul de
hotărâre în Consiliul Local
Făgăraș. Ne gândim la două
variante – fie cu bariere, fie
restricționare, și să circule
doar între orele 22.00-00.00,
pentru a evita accidente, cum
a fost cazul fetiței omorâte
săptămâna trecută”, spune
primarul Mănduc.
„Suntem astăzi în situația
să punem taxă la intrarea în
municipiul Făgăraș pentru
autovehicule grele pentru că
nu mai poate suporta municipiul din bugetul propriu distrugerea Drumului Național
1 de către mașinile grele care
tranzitează orașul ” a precizat
Daniel Zamfir, deputat PNL.
„Istoria” zbuciumată a bucăţii
din DN 1 . Reabilitarea DN1 a

costat, în 2004, circa 56 miliarde de lei vechi. „Noi apreciem la această oră o sumă
necesară de 80 de miliarde
de lei vechi (echivalentul bugetului municipiului într-un
an)”, a precizat Mănduc.
În 2004, tronsonul din DN
1 care traversează Făgăraşul
a fost preluat după emiterea
unei hotărâri de Guvern şi a
uneia de Consiliu Local, dar,
acum cinci ani, oficialităţile
de la Bucureşti au vrut să-l
înapoieze, numai printr-o
Hotărâre de Guvern şi în lipsa uneia de Consiliu Local
autorităţilor locale. Consiliul
Local s-a opus preluării drumului ţinând cont că nu era
reparat. Scopul preluării de
către Ministerul Transportului era tocmai repararea integrală a drumului, astfel că
Primăria a atacat în instanţă
decizia. O primă instanţă a
dat dreptate Guvernului specificând faptul că drumul

Realocări pentru infrastructura școlară
Programul de finantʼare
POR, Axa Prioritară 3, DMI
3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educatʼionale
preuniversitare, universitare și
a infrastructurii pentru formare
profesională continuă prin realocarea fondurilor.
Valoarea totală a unei cereri
de finantʼare trebuie să fie cuprinsă între 500.000 lei și
70.000.000 lei (inclusiv TVA),
contributʼia beneficiarului fiind
de 2%. Data limită pentru depunerea proiectelor este 16
aprilie 2014.
Obiectivele programului
sunt reabilitarea, moderniza-

rea, echiparea infrastructurii
educatʼionale preuniversitare,
crearea și dezvoltarea campusurilor pre-universitare. Pentru
depunerea proiectelor sunt eligibile unitătʼile administrativteritoriale (autoritătʼi ale
administratʼiei publice locale),
parteneriatele dintre unitătʼile
administrativ-teritoriale și
unitătʼile de învătʼământ preuniversitar de stat ce își
desfășoară activitatea în imobile aflate în domeniul public
al acestora.
Apelul de proiecte se adresează solicitantʼilor care, în calitate
de
autoritate
contractantă, au încheiat un

contract de lucrări în temeiul
prevederilor OUG nr. 34/2006
cu modificările și completările
ulterioare pentru activitatea ce
va face obiectul cererii de
finantʼare depuse în cadrul
acestui apel de proiecte. Contractul de lucrări trebuie să îndeplinească urmatoarele
conditʼii: achizitʼia a fost lansată
în SEAP după 01.01.2007,
data limită a finalizării lucrărilor este înainte de
31.12.2015 și data ultimei plătʼi
către constructor să fie înainte
de 31.12.2015.
Detalii suplimentare se pot
găsi la www.inforegio.ro.
Ionela Damian

Stăm prost la împădurirea pădurilor
România are un grad scăzut de împădurire, de numai
29%, fatʼă de media de 40%
a tʼărilor membre ale Uniunii
Europene, arată un studiu
prezentat, de academicianul
Victor Giurgiu, în Simpozionul internatʼional cu tema
„Strategii forestiere în tʼări
din Europa”. Potrivit studiului, gradul de împădurire a
teritoriului României este
foarte scăzut și în comparatʼie
cu alte tʼări europene care au
conditʼii naturale apropiate
de aceasta, cum sunt Slovenia, cu 62% zonă de pădure,
Austria, cu 47%, Slovacia,

cu 41%. Academicianul
Giurgiu motivează această
situatʼie prin gradul scăzut de
asigurare a administrării pădurii și fărâmitʼarea excesivă
a fondului forestier. „…ca
ur mare a reconstituirii nera ționale a dreptului de proprietate, iar acest proces continuă
și în prezent, România devenind acum una din țările UE
cu cele mai multe proprietăți
mici de pădure la mia de locuitori, fără să se fi reușit comasarea acestor asociații de
proprietari. Există suprafețe
de aproximativ 500.000 de
hectare de pădure pentru care

nu este asigurată administrarea sau serviciile silvice, la
care se adaugă retrocedări
frauduloase de păduri, cu deosebire în Ardeal, Valea
Trotușului, Banat”, a arătat
academicianul Giurgiu. România este în prezent una dintre tʼările UE cu cea mai mare
pondere, de 50%, a pădurilor
destinate protectʼiei factorilor
de mediu, apă, sol, climă și
biodiversitate. După volumul
de lemn existent în păduri,
peste două miliarde de metri
cubi, România se află în categoria primelor patru tʼări din
Uniunea Europeană.

Primarul Făgărașului, Sorin Manduc, spune că localnicii nu trebuie să mai suporte costurile reparării DN1
poate fi donat autorităţilor
locale, iar, acum, edilii se
gândesc dacă să facă sau nu
recurs.

Există o ocolitoare de 4 kilometri, din 1998, care
ocolește prin Nordul municipiului, pe care Ministerul

Transporturilor a abandonato. Este un drum de pământ
și este impracticabil.
Sebastian Dan
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Anunţ
S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. scoate la
vânzarea prin licitaţie un autoturism, mijloc fix în
inventarul său, cu urmatoarele caracteristici:
Marca: SKODA OCTAVIA 1,9 TDI, Putere: 77kw,
anul fabricaţiei: 2007, 234.521 km parcursi, culoare
neagră. Valoarea de pornire a licitaţiei, 2.214 Euro.
Licitaţia se va desfăşura în data de 28 aprilie 2014,
ora 9.00 la sediul SC CARFIL INDUSTRIAL PARC
SA din Braşov, str. Zizinului, nr. 119.
Pentru participare, ofertantul trebuie ca până în
data de 25 aprilie 2014, ora 14.00, să completeze
o cerere tip pentru înscrierea la licitaţie, pe care o
va depune la secretariat însoţită de o copie a chitanţelor eliberate de casieria SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA, doveditoare ale taxei de
participare de 10% din valoarea autoturismului licitat.
Modelul de cerere poate fi descărcat de pe site-ul
societăţii la adresa web: www.cipbrasov.ro sau
poate fi obţinut direct de la secretariatul societatii.
Vizionarea autoturismului se poate face zilnic, între
orele 9–14, în parcarea din faţa sediului societăţii
din Braşov, str. Zizinului nr. 119.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii
sau la tel. 0268.333674 - compartimentul tehnic.
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Ziua Naţională a Turismului
Rural, organizată la Fundata
Duminică, 13 aprilie, cu
ocazia Sărbătorii Floriilor,
va fi marcată Ziua Naţională a Turismului Rural.
Evenimentul aniversar va
avea loc în localitatea
Fundata.
Manifestarea de la Fundata
este organizată de Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC) –
Filiala Braşov şi de Primăria
Fundata, cu sprijinul Autorităţii
Naţionale pentru Turism
(ANT), la Căminul Cultural
Fundata, şi se va desfăşura pe
toată perioada acestui weekend.
Vor fi susţinute conferinţa
„Oportunităţi pentru turismul
rural şi dezvoltare rurală” precum şi intervenţii şi prezentări
despre Florii, despre Fundata,
despre pensiuni, despre importanţa agroturismului şi despre meşteşugurile tradiţionale.
Participanţii vor vizita pensiunile din zonă şi vor asista la un
spectacol folcloric şi la un joc
de lasere.

Fundata este localitatea aflată la cea mai mare altitudine în România
Vor avea loc demonstraţii ale
meşterilor populari, prezentarea
ofertelor turistice tematice şi a
itinerariilor precum şi o expoziţie
gastronomică cu produse tradiţionale şi cu degustarea acestora.
Preotul Petecilă Bogdan va sfinţi
crenguţele de salcie şi vor avea
loc dezbateri despre Şirnea, pri-

mul sat turistic din România.
Alte teme ale reuniunii vor fi
„Turismul Rural promovat prin
tradiţii” şi „Creşterea circulaţiei
turistice prin păstrarea autenticităţii”. Evenimentul de la Fundata se va încheia cu un
spectacol folcloric susţinut de
ansamblul din Fundata şi invitaţi

din comuna Izvoarele, Prahova.
Toate manifestările ANTREC din acest an se desfăşoară sub auspiciile „ANTREC
România la aniversarea a 20
de ani – Păstrăm tradiţiile”,
precum şi a 10 ani de la înfiinţarea revistei specializate „Vacanţe la ţară”.

APIA: Cererile necesare obținerii subvenției
la motorină se depun până la 30 aprilie!
Agentʼia de Plătʼi și
Interventʼie pentru Agricultură
(APIA) informează potentʼialii
beneficiari că pot depune,
până la 30 aprilie 2014, inclusiv, cererile pentru ajutorul
de stat prin rambursarea
diferentʼei de acciză pentru
motorina utilizată în agricultură, aferente primului trimestru din 2014.
De asemenea, APIA informează fermierii că, în Monitorul Oficial nr. 236/
02.04.2014, a fost publicat
Ordinul nr. 431/ 2014 pentru

aprobarea cantitătʼilor de motorină aferente trimestrului
IV-2013, ce beneficiază de
ajutor de stat acordat sub formă de rambursare.
Ajutorul de stat se acordă
sub formă de rambursare a
diferentʼei dintre acciza standard și acciza redusă (stabilită
la 21,00 euro/ 1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate
în agricultură.
Beneficiarii pentru care a
fost emis acordul prealabil de
finantʼare trebuie să depună

cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat
însotʼite de o situatʼie centralizatoare privind cantitătʼile de
motorină achizitʼionate în trimestrul respectiv, precum și
de documentele prevăzute de
Ordinul MADR nr. 1229/
2013, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, beneficiarii au obligatʼia
comunicării către APIA, în
scris, a optʼiunii referitoare la
modalitatea de achiitʼionare a
cantitătʼii de motorină, respectiv integral sau în tranșe.

O nouă schemă de ajutor de stat în dezbatere publică
Ministerul Finanţelor Publice a publicat spre dezbatere
publică, pe 4 aprilie 2014,
Proiectul de HG privind instituirea unei scheme de ajutor
de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează
dezvoltarea regională prin
crearea de locuri de muncă.
Schema de ajutor de stat se
adresează întreprinderilor, iar
perioada de valabilitate în care
se pot emite acorduri pentru
finanţare va fi de 7 ani, între
1 iulie 2014 – 31 decembrie
2020. Proiectul de hotărâre
prevede un buget maxim de

aproximativ 600
milioane de euro, cu
posibilitatea suplimentării, estimându-se că de ajutorul
de stat acordat în
baza schemei ai
urma să beneficieze
1500 de întreprinderi.
Prin această schemă de ajutor de stat, întreprinderile ar
urma să poată obţine fonduri
pentru costurile salariale pe
o perioadă de 2 ani consecutivi aferente locurilor de muncă nou create direct printr-un

proiect de investiţii.
Propunerile, sugestiile sau
opiniile cu privire la proiectul
de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise
la adresa de e-mail publicinfo@mfinante.ro, în termen de
10 zile de la publicare.
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Dacă ești născut înainte de ’89
ar trebui să îți faci analizele
Persoanele născute înainte de anii ’89 şi care
au suferit intervenţii
chirurgicale sau au primit sânge ar trebui să
se prezinte la medic şi
să îşi facă o serie de
analize, deoarece ar
putea suferi de hepatita C sau B.
Recomandarea vine din
partea prof. dr. Adrian
Streinu Cercel, şeful Institutului Naţionali de Boli Infecţioase „Mate Balş”.
„În acea perioadă nu se ştia
de acest virus, iar sângele nu
era testat nici în România şi
nici în alte ţări ale lumii. Virusul hepatitic C, cel puţin,
îmbracă cam trei aspecte evolutive: un aspect de 5-10 ani,
un alt aspect sub 30 de ani şi
un alt aspect de peste 30 de
ani. Cei care sunt cu acest as-

Orice persoană ar trebui să îşi facă o evaluare generală a stării de sănătate măcar odată la cinci ani

pect de peste 30 de ani evident
fac parte din categoria acelor
persoane cu an de naştere înainte de 1989”, a arătat Streinu-Cercel.
Potrivit medicului, orice
persoană ar trebui să îşi facă
o evaluare generală a stării de
sănătate odată la cinci ani
dacă a avut un comportament
cu posibil risc. „Orice persoană ar trebui să ştie că odată
la cinci ani ar fi bine să îşi
facă o evaluare şi cardiologică
şi pulmonară şi digestivă şi să
îşi facă o serie de teste, să se
caute de HIV, hepatită B şi hepatită C, mai ales dacă persoana respectivă ştie că a fost
expus unui posibil risc, adică
are tatuaje, piercinguri sau nu
a folosit prezervativul la contact sexual întâmplător. Dacă
face acest control odată la
cinci ani, există şansa să descopere în faşă o astfel de in-

fecţie şansele de vindecare
sunt destul de ridicate, în
unele cazuri s-au înregirstat
chiar şi un succes de 100%”,
a precizat medicul.
Virusul hepatic C are o perioadă de incubaţie ce variază
între 14 şi 180 de zile. Statisticile relevă faptul că peste
80% dintre persoanele infectate cu virus hepatic C vor
dezvolta hepatită cronică.
Dintre aceştia, dacă afecţiunea rămâne netratată, aproximativ o treime vor dezvolta
ciroză hepatică în mai puţin
de 20 de ani de la infectare,
o altă treime se vor îmbolnăvi
de ciroză în aproximativ 30
de ani de la infectarea cu virusul hepatic C, iar la o ultimă
treime progresia spre ciroză
este atât de lentă, încât este
puţin probabil să dezvolte
această afecţiune în timpul
vieţii.

De ce este periculos să punem miere în
băuturile fierbinţi
Cea mai frecventă greşeală
pe care o facem atunci când
bem ceai sau cafea este că introducem mierea în apa fierbinte. Ca să îşi păstreze calităţile, lichidul în care introducem
mierea nu trebuie să depăşească temperatură de 40 de grade
Celsius.
„La temperatură mare se distrug enzimele şi mierea devine
o substanţă dulce, dar fără a
avea calităţile pe care le dorim”,
spune Dumitru Buzilă, apicultor. El a adăugat că mierea devine ca şi o bombă, în loc să o
consumăm pentru proprietăţile
benefice ne face mai mult rău.

Doar
5% din
mierea
produsă în
România este
ecologică. Pentru ca mierea să
fie certificată
ecologic trebuie
îndeplinite mai
multe condiţii:
terenul de pe
care - a
dună albinele polenul
trebuie să fie ferit de poluare,
să nu existe fabrici şi şosele în
zonă şi mai ales să nu se folo-

sească
pesticide. Stupii nu
pot fi vopsiţi, iar albinele sunt
hrănite cu zahăr, transmite Stirileprotv. ro.

Portal cu sfaturi pentru diabetici
Persoanele diagnosticate cu
diabet pot învătʼa cum să aibă
o viatʼă completă prin intermediul portalului www.complete-life.ro, lansat joi de Sanofi România.
Portalul reprezintă o platformă în limba română cu
sfaturi și informatʼii specializate despre una dintre cele
mai răspândite afectʼiuni.
Medici specialiști, psihologi
și diabetologi colaborează
pentru ca portalul să ofere
contʼinut relevant, actualizat,
verificat și interesant, atât
persoanelor diagnosticate cu

diabet, cât și celor interesate
de un stil de viatʼă sănătos.
Portalul pune la dispozitʼie
în mod gratuit instrumente de
calitate menite să îmbunătătʼească viatʼa celor diagnosticatʼi cu diabet, așa cum sunt
Calculatorul Indicelui de
masă corporală, Calculatorul
de carbohidratʼi sau Jurnalul
zahărului din sânge.
„Educația în diabet este o
componentă importantă în gestionarea corectă a acestei
afecțiuni. www.completelife.ro este portalul care
adună laolaltă persoane care

pot oferi sfaturi avizate și
pacienți care au nevoi și care
așteaptă să fie îndrumați corect. Platforma oferă informații accesibile, grupate pe categorii de interes major. Și nu
în ultimul rând, le amintește
celor în cauză că o informare
corectă asupra afecțiunii de
care suferă duce la controlarea acesteia și contribuie, implicit, la o viață normală”, a
declarat joi, prin intermediul
unui comunicat de presă al
Sanofi, dr. Cornelia Bala,
președintele Asociatʼiei Române de Educatʼie în Diabet.
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Incendiul care
a distrus Braşovul

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Cel mai dramatic eveniment petrecut
în Braşov este considerat marele incendiu din 1689, care aproape că a
distrus toată cetatea. Se spune că focul
ar fi fost aprins de o mână criminală.
Potrivit unor legende, trupele austriece
nu au uitat refuzul braşovenilor de a
ceda oraşul şi s-au răzbunat.

Răscoală anti-austriacă

Cu un an înainte, la Făgăraş se semnase
un tratat prin care cetatea braşoveană
trebuia să găzduiască o garnizoană austriacă. Localnicii nu sunt, însă, de accord cu acest lucru şi se revoltă.
Austriecii asediează cetatea, la zidurile
căreia se duc lupte puternice. Judele
oraşului şi mai mulţi senatori au fost
arestaţi de către protestatari pentru că
cedaseră atât de uşor şi vânduseră ce-

tatea austriecilor. În cele din urmă, încercuiţi, capii răscoalei cedează şi predau cheile oraşului.

Incendiu apocaliptic

După un an, la 21 aprilie 1689, are loc
cel mai mare incendiu din istoria burgului braşovean. Era o zi de primăvară
caldă şi uscată, cu un vânt puternic care
a înteţit şi răspândit rapid un foc ce izbucnise pe Strada Fânarilor (azi, Castelului), din motive necunoscute. Casele,
fiind în mare parte construite din lemn
au ars în întregime, iar sute de oameni –
circa 300, potrivit unor surse documentare, au murit arşi sau asfixiaţi.

Distrugeri de proporţii

În câteva ore, arde aproape tot oraşul.
Pe lângă locuinţe, limbile de foc mistuie

magazinele şi atelierele breslelor, Turnul Casei Sfatului se năruie, fiind afectate chiar şi clădiri izolate precum
Turnul Alb şi Turnul Negru (numit aşa
după acest incendiu). Ca să anunţe nenorocirea, tunurile de pe Cetăţuie au
început să bubuie, speriind şi mai tare
oamenii care fugeau care încotro.

slujba s-a ţinut în aer liber. De atunci,
lăcaşul a căpătat denumirea Biserica
Neagră, de la culoare cenuşiu închis pe
care au căpătat-o zidurile. Tot în marele
incendiu din 1689, au fost distruse toate
manuscrisele şi cărţile din bogata şi
vasta bibliotecă fondată de cărturarul
Johannes Honterus.

Biserica „Sfânta Maria”
devine „Biserica Neagră”

Cădere economică
şi reconstrucţie dificilă

Şi Biserica evanghelică Sfânta Maria a
suferit pierderi imense. A ars întâi acoperişul, care din cauza greutăţii s-a prăbuşit, focul s-a extins apoi în interiorul
bisericii, unde au ars mobilierul şi toate
materialele perisabile. Potrivit istoricului de artă Balint Agnes, în incendiu
s-au mai topit clopotele bisericii şi orga,
dar şi altarul. În duminica următoare,

Sinistrul a făcut ca puterea economică
a Braşovului să scadă aproape total.
Mulţi ani după aceea, Braşovul a fost
o ruină înnegrită. În urma acestei calamităţi, autorităţile braşovene decid
interzicerea construcţiei caselor din
lemn. Refacerea oraşului a durat mai
bine de un secol.
Elena Cristian

LOCAL
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Alegeri la Agenţia de
Dezvoltare Durabilă
La sediul Consiliului Judeţean Braşov a avut
loc ieri şedinţa Adunării
Generale a Asociaţilor
Agenţiei de Dezvoltare
Durabilă a Judeţului
Braşov (ADDJB). Au participat toţi primarii localităţilor membre din
judeţ.
Conform statutului, preşedintele ADDJB Mihai Pascu
(foto) a prezentat raportul de
activitate pe anul trecut, după
care s-a aprobat bugetul pe anul
în curs şi planurile de viitor.
Cel mai important punct
pe ordinea de zi a şedinţei a
fost organizarea alegerilor
pentru desemnarea conducerii ADDJB. În urma scrutinului, Consiliul Director al
ADDJB are următoarea
componenţă: preşedinte –
Consiliul Judeţean Braşov;
vicepreşedinte – Municipiul
Braşov; secretar – avocatul

Vrâncean Nicolae; membri
– Comuna Moieciu, Oraşul
Rupea, Comuna Teliu, Comuna Feldioara, Municipiul
Făgăraş, Comuna Ormeniş,
Comuna Hârseni şi Comuna
Holbav.
Alegerea membrilor s-a făcut ţinându-se cont de reprezentativitatea la nivelul
întregului spectru politic
existent la Consiliul Judeţean,

a explicat Mihai Pascu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean şi preşedinte al
ADDJB.
Noua conducere, cu un
mandat de 4 ani, asigură toată
politica de dezvoltare durabilă
la nivelul judeţului Braşov.
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov urmează să
emită dispoziţia de numire a
preşedintelui ADDJB, cel mai

probabil tot Mihai Pascu. Municipiul Braşov, prin primarul
George Scripcaru, va desemna persoana pentru funcţia de
vicepreşedinte.
ADDJ Braşov este o structură asociativă, o asociaţie de
dezvoltare intercomunitară înfiinţată în 2006, la iniţiativa
Consiliului Judeţean Braşov,
având ca scop principal sprijinirea membrilor, practic a
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Braşov, în
identificarea, scrierea şi implementarea proiector de dezvoltare locală. Până la
adunarea de ieri, preşedinţia
ADDJB a fost asigurată de
Consiliul Judeţean Braşov,
prin Mihai Pascu. Vicepreşedintele a fost desemnat de
Municipiul Braşov, secretar a
fost avocatul Nicolae Vrâncean, iar membri în Consiliul
Director au fost primarii de
la Rupea, Moieciu, Teliu şi
Beclean.

Traficul autobuzelor,
perturbat duminică de duatlon

Regia Autonomă de Transport (RAT) Braşov aduce la
cunoştinţa călătorilor faptul
că duminică, 13 aprilie
2014, în intervalul 08.30 –
15.30, vor apărea modificări
în traseele şi orarele a cinci
linii de transport în comun.
Schimbările sunt determinate de desfăşurarea în centrul
oraşului a Campionatului
balcanic de duatlon ITU
2014 – International Metropolitan Duathlon Braşov.
Astfel, liniile 7 şi 30 vor fi
deservite duminică de autobuze, care vor circula dinspre capătul de linie
Rulmentul pe următorul traseu: Strada 13 Decembrie
– Bld. Iuliu Maniu – Str. Nicolae Iorga – Strada Lungă
(giratoriul de la Cercul Militar) – Bld. Eroilor şi apoi pe
traseul normal. După oprirea în staţia „Onix”, autobuzele de pe liniile 7 şi 30 vor
circula fără oprire până în

staţia „Patria”.
Autobuzele de pe liniile
14, 28 şi 41, la plecarea din capătul de linie
„Livada Poştei”, vor
parcurge Bld. Eroilor –
Bld. 15 Noiembrie –
Strada Castanilor – Bld. Iuliu
Maniu. După plecarea din
capătul de linie „Livada Poştei”, autobuzele de pe liniile
14, 28 şi 41 vor circula fără
oprire până în staţia „Astra”.
Din cauza acestor modificări
de traseu se vor înregistra
unele mici întârzieri faţă de
orarele afişate în staţii şi pe
site-ul Regiei, dar se va păstra frecvenţa trecerilor prin
staţii.
De îndată ce competiţia
sportivă se va încheia, RAT
Braşov va lua toate măsurile
pentru ca autobuzele să revină în cel mai scurt timp la
traseele şi orarele de circulaţie obişnuite.

Concursul naţional „Made in Europe”
se desfăşoară la Braşov
Ieri s-a deschis la Colegiul
Naţional Unirea cea de-a
VIII-a ediţie a Concursului
Naţional „Made for Europe”,
activitate cuprinsă în Calendarul Concursurilor naţionale
şcolare finanţate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
La festivitatea de deschidere a participat şi prefectul Romer Ambrus Sandor Mihaly,
care i-a felicitat pe toţi participanţii pentru câştigarea etapelor judeţene şi le-a urat mult
succes în alegerea câştigătorilor la nivel naţional.
Concursul naţional „Made
for Europe” vizează valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive în derularea
proiectelor finanţate prin programe comunitare, urmărindu-se creativitatea, inovaţia şi

spiritul de competiţie.
Concursul naţional
„Made for Europe” se
desfăşoară din anul
2007, etapele naţionale fiind găzduite de:
Brăila (2007), Târgu
Mureş (2008), Oradea (2009), Bacău
(2010), Piatra Neamţ
(2011), Bucureşti (2012), Iaşi
(2013), Braşov (2014).
Calendarul celei de-a VIII
a ediţii a concursului a presupus derularea mai multor activităţi la nivel judeţean în
perioada 10 martie –26 martie 2014, la Braşov având loc
organizarea expoziţiei naţionale, evaluarea produselor finale şi stabilirea câştigătorilor.
La concurs participă 112
produse din 39 de judeţe din

ţară. Din Judeţul Braşov sunt
calificate la faza naţională
6 unităţi şcolare cu 7 produse:
Şcoala Gimnazială Nr. 11
„Ṣt. O. Iosif” Braşov, Şcoala
Gimnazială Nr. 9 „Nicolae
Orghidan” Braşov, Şcoala
Gimnazială „Peter Thal” Râşnov, Colegiul Naţional „Radu
Negru” Făgăraş, Liceul Tehnologic „Victor Jinga” Săcele
şi Liceul Teoretic „George
Moroianu” Braşov.

Bilete gratuite la Biserica Neagră
În Biserica Evanghelică
există de mulţi ani tradiţia de
a rememora conţinutul diferitelor sărbători prin intermediul muzicii şi aşa-numitelor
oratorii. Nu este vorba aici de
concerte, ci de muzică bisericească ce răsună în cadrul
slujbei religioase.
Urmând această tradiţie,
Biserica Evanghelică C.A. din
România – Parohia Braşov îi

invită pe toţi cei doritori în
Vinerea Mare, 18 aprilie
2014, la ora 17, la o slujbă religioasă în cadrul căreia va fi
interpretat oratoriul Patimile
după Ioan de Johann Sebastian
Bach. Corului „Bach” al Bisericii Negre, sub bagheta lui
Steffen Schlandt, i se vor
alătura solişti vocali şi instrumentişti ai orchestrei „Kamerata Kronstadt”.

Slujba va dura aproximativ
două ore şi trezeci de minute.
Cei interesaţi pot procura bilete gratuite, în limita de 650
de locuri, până miercuri,
16 aprilie, la Biroul Parohial
al Bisericii Evanghelice C.A.
Braşov (Piaţa Sfatului nr. 17)
sau la intrarea în Biserica
Neagră. Accesul în Biserică
se va face începând cu ora
16.15.

www.agrement-brasov.ro
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Laserul de la Măgurele ne
poate aduce „Nobelul”
Proiectul de cercetare de
la Magurele, unde va fi
construit cel mai mare laser din lume, ar putea
aduce premiul Nobel Romaniei.
„Sunt foarte mari şanse ca
un cercetător de la ELI-NP să
câştige Nobelul în Fizică”, o spune Nicolae Zamfir, director al
Institutului de Fizică şi Inginerie
Nucleară (IFIN).
Totul a pornit la sfârşitul anului 2004, când laseriştii europeni
(fizicienii care se ocupă de domeniul laserelor) au propus un
megaproiect – construirea celui
mai puternic laser din lume, de
sute de ori mai puternic decât
orice laser existent. Ideea a fost
pusă pe lista marilor proiecte
europene, care cuprinde cam
40-45 de megaproiecte în toate
domeniile ştiinţei, nu numai în
fizică. Comunitatea ştiinţifică a
analizat ideea şi a ajuns la concluzia că, pentru a fi un succes,
atunci trebuie să o ia treptat:
mai întâi să construiască un la-

Un proiect științific care ar putea aduce faimă mondială țării noastre
ser de 10 de ori mai puternic
decât cel mai puternic laser din
lume, care are 1 petawat (un
milion de miliarde de waţi).
Acest laser de 10 de ori mai puternic este laserul de la Măgurele, de 10 petawaţi, finanţat în
proporţie de 80% de Comisia
Europeană, prin programul Preparatory Phase (Faza pregăti-

toare). Investiţia totală depăşeşte
350 de milioane de euro cu
TVA.
Tratarea cancerului fără efecte secundare, scanerul pentru
deşeuri radioactive sau o viaţă
mai lungă pentru sateliţi sunt
câteva aplicaţii pe care le prevăd
cercetătorii de la Măgurele, peste 10-20 de ani.

Edmond Turcu, unul dintre
cei mai buni laserişti români, anticipează că megaproiectul din
România va însemna nu doar
experimente de talie mondială,
la costuri mult reduse, ci şi aplicaţii esenţiale în economie şi mai
ales în vieţile oamenilor. Însă e
nevoie de răbdare până să apară
primele rezultate.

Vineri

Pe scurt
Un tribunal din Italia recunoaşte o căsătorie gay.
Un tribunal italian a
validat miercuri o căsătorie între persoane de acelaşi sex
încheiată în străinătate, o premieră în Italia, unde uniunile
homosexuale nu sunt recunoscute în mod oficial. Un tribunal
de la Grossetto (centru) a dispus ca ofiţerii stării civile din
oraş să înregistreze căsătoria unui cuplu homosexual celebrată la New York, în 2012. Cei doi bărbaţi căsătoriţi, un arhitect în vârstă de 68 de ani şi un jurnalist în vârstă de 57
de ani, cărora li s-a refuzat iniţial înregistrarea căsătoriei, au
făcut recurs. Hotărârea judecătorească a fost salutată imediat
şi a fost catalogată ca istorică de către organizaţii de apărare
a drepturilor lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor
(LGBT). Căsătoria între persoane de acelaşi sex este recunoscută în aproximativ zece state membre ale Uniunii Europene (UE).
O seringă cu mini bureţi injectabili opreşte hemoragia pe loc! O seringă umplută cu mini-bureţi, care sunt injectaţi direct în
rană pentru oprirea hemoragiilor masive, una dintre principalele cauze de deces al soldaţilor pe câmpul de luptă, ar
putea revoluţiona medicina militară, informează AFP. „Bureţii
sunt injectaţi în rană, iar, prin expansiunea acestora, umplu
cavitatea şi exercită presiune asupra sursei hemoragice,
oprind sângerarea în aproximativ 15 secunde. Nici măcar
nu trebuie să se apese rana”, a explicat John Steinbaugh,
director de dezvoltare la RevMedX, compania medicală
care a creat XStat. Este o descoperire revoluţionară, care
va reduce mortalitatea pe câmpul de luptă în cazurile în
care artera femurală este secţionată în abdomen sau axilă
şi nu se poate folosi garoul.

Parada maşinilor clasice și în Brașov
Sâmbătă, 12 aprilie, Retromobil Club România organizează în 21 oraşe din ţară retro
parada primăverii, care include
expoziţii şi parade la care şiau anunţat participarea sute
de vehicule istorice. În Braşov,
parada are loc în Piaţa Sfatului, între orele 10:00-13:00.
„Retromobil pe Drumul Vinului 2014” este un eveniment cu adevărat monden,
încărcat de parfumul inconfundabil al istoriei adevărate,
care are în centrul său un personaj legendar: automobilul

de epocă. Întreg evenimentul
poartă amprenta unei întoarceri în timp, pe un drum cu

parfum de epocă, dat de maşinile istorice, de colecţie, participante.

Bananele ar putea deveni marfă de lux
Organizaţia pentru Alimente
şi Agricultură (FAO) a Naţiunilor Unite avertizează că producţia mondială de banane este
în pericol de o boală care distruge culturile în Asia de SudEst şi care s-a extins în Orientul
Mijlociu şi Africa.
O ciupercă atacă rădăcinile
plantelor, tulpina TR4 a bolii
Panama, și distruge soiul de
banane Cavendish, care asigură
95% din livrările către importatori, inclusiv din America de
Nord şi Europa, a arătat un director al organizaţiei, Fazil Dusunceli.
Culturile marilor exportatori
din America Latină, cum sunt
Ecuador, Costa Rica şi Colombia, nu au fost încă afectate,

dar TR4 a fost descoperită în
Iordania şi Mozambic, indicând
faptul că ciuperca s-a extins
dincolo de Asia.
„Piaţa de export este dominată de soiul Cavendish, vulnerabil la această boală. Este
o problemă serioasă pe termen
mediu, dar nu trebuie să se producă panică”, a spus Dusunceli.
Exporturile totale
au atins în
2011 un nivel
record de 18,7
milioane de tone, bananele fiind
astfel cel mai comercializat fruct, potrivit celor
mai recente date ale FAO.

Zeci de mii de hectare de
culturi de banane din Indonezia, China, Malaysia, Filipine şi Australia au fost
distruse, de la apariţia ciupercii TR4 în Asia, în anii
'90, conform datelor Wageningen University
din Olanda.
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Important doar
pentru oaspeți
Lanterna primei ligi de
fotbal, Corona Brașov,
va primi în această seară de la ora 18.00, pe
Stadionul Tineretului,
vizita celor de la ACS
Poli Timișoara.
Dacă pentru gazde jocul
contează doar pentru palmares, echipa fiind deja cu bagajele pregătite pentru
eșalonul secund, pentru
oaspetʼi, care sunt în zona fierbinte a clasamentului, punctele sunt foarte importante.
Brașovenii nu uită, însă, că în
sezonul trecut, când au promovat, au câștigat un meci
decisiv chiar pe Bega. „Atmosfera a fost puțin tensionată
înaintea meciului cu Botoșani,
dar am primit și un salariu și
lucrurile s-au mai liniștit. La
Botoșani cred că a fost doar
un accident și e bine că putem
demonstra la următorul meci
că nu aia e valoarea noastră.
Cu Poli ne-am bătut la promovare în sezonul trecut și am
reușit să-i învingem în deplasare. Sper ca același lucru să
se întâmple și acum”, a spus
fundașul brașovenilor, Rareș
Forika.
Stegarii stau cu ochii pe Corona.
Cu ochii pe jocul Coronei vor
fi și cei de la FC Brașov. Un
succes al brașovenilor în fatʼa

Antrenorul Coronei, Ionel Gane, speră că elevii săi vor obține prima victorie în 2014
Timișoarei ar ajuta indirect
pe FC Brașov, echipă care se
află angrenată în lupta pentru
evitarea retrogradării. „Știm
că rezultatele noastre
influențează lupta pentru evitarea retrogradării, dar pe noi
ne interesează mai puțin pe
cine ajutăm sau pe cine încurcăm. Noi trebuie să jucăm
pentru noi, pentru mândria
noastră, pentru că vrem să
mai adunăm câteva puncte în
clasament. Avem o nouă șansă
de a bifa prima victorie în

2014. Avem trei egaluri consecutive acasă în acest an și
ne dorim foarte mult prima
victorie. Întâlnim o echipă care
vine după două rezultate pozitive, victoria de la Chiajna
cu Viitorul și rezultatul de egalitate din meciul cu Steaua.
Sunt convins că timișorenii își
vor juca la Brașov o șansă
mare de salvare. Noi trebuie
să dăm totul și să jucăm cu
ardoare fiecare minge. Nu am
făcut un joc bun la Botoșani
dar săptămâna aceasta atmos-

Champions League
Spectacol total în ultimele jocuri retur, din
sferturile de finală ale Champions League. Performera serii s-a numit Atletico Mdarid, care
a eliminat-o din competitʼie pe FC Barcelona.
După 1-1 pe Nou Camp, madrilenii au început în fortʼă jocul retur și
au înscris încă
din minutul 5
prin Koke. Barcelona a fost de
nerecunoscut.
Messi a fost inexistent pe teren, iar
Neymar a ieșit la
rampă doar în câteva momente. Madrilenii au făcut un meci tactic excelent, iar catalanii
nu au găsit solutʼii. Dacă Barcelona ratează pentru prima oară calificarea în semifinalele
competitʼiei din sezonul 2006/07 încoace, Atletico a atins careul de ași al celei mai importante
competitʼii intercluburi de pe continent pentru
prima oară din 1974. Joc spectaculos și la Munchen, unde se pleca de la 1-1, rezultat stabilit
pe Old Traford. Tribunele au amutʼit în minutul

fera la antrenamente a fost
foarte bună. Mai avem opt jocuri și trebuie să încercăm să
obținem cât mai mult. Jucătorii au înțeles că vor juca și
pentru ei, deoarece cu evoluții
bune în aceste meciuri vor
avea și oferte pentru viitor”,
a spus tehnicianul Coronei,
„Jerry” Gane. Pentru partida
care contează pentru etapa cu
numărul 27 a primei ligi, principalul Coronei, Ionel Gane,
are la dispozitʼie întreg lotul
de jucători.

Cupa se joacă
la Târgoviște

57, când francezul Evra a prins un șut de
exceptʼie care s-a oprit în vinclul portʼii bavareze. Manchester United devenea
astfel favorită la calificare.
Bucuria englezilor a durat doar
câteva zeci de secunde. La prima fază la poarta
lui Manchester, Mandzukic a restabilit egalitatea
cu o lovitură de cap. Thomas Muller a dus –
o pe Bayern cu un picior în semifinale în minutul 68. Scorul final, Bayern Munchen –
Manchester United 3-1, a fost stabilit de olandezul Robben în minutul 76. Astfel, în semifinale sunt calificate formatʼiile Real Madrid,
Chelsea Londra, Atletico Madrid și Bayern
Munchen. Tragerea la sortʼi a jocurilor din semifinale va avea loc astăzi.

Handbalistele de la Corona
Brașov vor în acest sezon să
câștige atât Cupa României cât
și campionatul. Primul pas pentru elevele antrenate de Bogdan
Burcea și Vasile Curitʼeanu este
Cupa României. Competitʼia se
va desfășura la Târgoviște, sub
forma unui turneu la care participă 14 echipe împărtʼite în
două grupe. Meciurile din optimi vor avea loc pe 23 aprilie,
Corona urmând să întâlnească
de la ora 16.00 formatʼia CSM
București. Dacă se va califica
în sferturile de finală, formatʼia
de sub Tâmpa va evolua pe 24
aprilie împotriva învingătoarei
dintre Mureşul Tg. Mureş și
CSM Ploieşti. Semifinalele
sunt programate pe 26 aprilie
iar finalele se vor juca o zi mai
târziu.
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Probleme la LPF. Curtea de Apel Bucureşti a respins solicitarea de
înregistrare a organelor de conducere ale Ligii Profesioniste
de Fotbal în registrul federaţiilor, ca urmare a unei cereri
de intervenţie făcută de FC
Universitatea Craiova. Astfel
Gino Iorgulescu (foto) nu a primit
„undă verde" din partea Curţii de Apel Bucureşti pentru
a ocupa postul de preşedinte al LPF. Avocatul FC U Craiova, Marius Moise a declarat pentru Prosport: „Decizia
are ca efect juridic că Liga nu are reprezentant legal pe
Gino Iorgulescu, în plus secretarul general al LPF nu are
dreptul să ocupe acest post. Îi vom soma să convoace
Adunarea Generală pentru a alege un reprezentant legal.
Noi am contestat că alegătorii lui Gino Iorgulescu nu
erau, de fapt, membrii constituanţi ai Ligii”. Reprezentanții
echipelor din Liga I au comentat decizia: „Nu mă pricep
la justiţie, dar dacă va fi nevoie, vom face încă o dată
alegeri şi îl vom alege tot pe Gino”, a spus președintele
CFR Cluj, Iuliu Mureșan, iar președintele executiv al
celor de la Pandurii, Eugen Pârvulescu a declarat: „Dacă
va fi nevoie, vom relua procedura de alegere a preşedintelui. Ne vom strânge la Bucureşti şi îl vom vota din
nou pe Gino Iorgulescu”.
Adio play-off. Unirea
Tărlungeni a fost urmărită de ghinion în
penultima etapă a
seriei 1, din eșalonul secund. Formația din vecinătatea
Brașovului avea nevoie de un rezultat
pozitiv, în etapa a
25-a pe terenul celor de la FC Brăila. Formația antrenată
de Laszlo Balint a cedat la limită, 0-1, printr-un autogol.
În minutul 65, la o centrare banală a gazdelor, mingea a
fost lovită cu pieptul de Vlăsceanu și a intrat în poarta Tărlungeniului. În urma acestui rezultat, șansele Unirii de a
prinde un loc în play-off au devenit nule.
România e pe locul 31. Echipa naţională a României a urcat
o poziţie şi se află pe locul 31, cu 756 de puncte, în clasamentul FIFA Coca-Cola. Adversarele României în preliminariile Campionatului European din 2016 ocupă
următoarele poziţii: Grecia locul 10 (1.082 puncte), Ungaria poziția 44 (623 de puncte), Finlanda locul 52 (578
de puncte), Irlanda de Nord poziția 84 (400 de puncte)
şi Insulele Feroe locul 164 (91 de puncte). În această ierarhie continuă să conducă Spania, urmată de Germania
şi de Portugalia.
Game, Set, Match! Tenismanul român Victor
Hănescu (foto) s-a
calificat în sferturile de
finală ale turneului
ATP de la Casablanca
din Maroc, dotat cu
premii totale de
426.605 euro, după
ce l-a învins pe principalul favorit, sud-africanul Kevin Anderson,
cu 6-4, 6-4. Hănescu
(32 ani, 89 ATP) a trecut de Anderson (27
ani, 19 ATP) după o
oră și 26 de minute și
și-a asigurat un cec de 12.565 euro și 45 de puncte ATP.
Următorul adversar al lui Hănescu va fi argentinianul Federico Delbonis (N. 6), care a trecut de canadianul Filip
Peliwo (venit din calificări, unde l-a învins pe Victor Crivoi),
cu 6-2, 6-7 (5), 6-4. Hănescu și Delbonis (locul 43 ATP)
se vor înfrunta în premieră în circuitul profesionist. Jucătoarea română de tenis Alexandra Cadanțu a fost învinsă cu 2-6, 6-4, 6-4 de Carla Suarez Navarro (Spania),
a treia favorită a turneului WTA de la Katowice (Polonia),
dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, în optimile
de finală. Cadanțu (23 ani, 61 WTA) a cedat după două
ore și 40 de minute în fața ibericei (25 ani, 17 WTA) și
va primi un cec de 3.310 dolari și 30 de puncte WTA.

DIVERTISMENT

Târg de Florii la Reduta
şi în Piaţa Sfatului
În acest sfârşit de săptămână, braşovenii sunt
invitaţi la târgurile care
au loc cu ocazia sărbătorii de Florii.
La Centrul Cultural Reduta
se deschide astăzi un târg
unde vizitatorii pot găsi obiecte minunate realizate manual,
autentice, tradiţioanale şi cadouri meşterite cu mult suflet
şi migală.

„Intenţionăm să facem cât mai multe
spectacole aici, pentru că scena este generoasă, sala este mare şi vrem chiar
să facem păpuşi gigantice, e mult mai
interactiv şi vrem chiar să intrăm printre
copii să simtă spectacolul mai aproape
şi practic să facă parte din spectacol”,
a spus Iulian Ene, scenograf la Teatrul
Strada.

Unde ieşim în weekend în Braşov
Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

NOE -3D140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:15, 19:45, 22:15
TARZAN -3D94 minute, Acţiune, Animaţie, Aventuri
(D=dublat, S=subtitrat)
Vineri: 18:00 S
Sâmbătă, Duminică: 13:15 D, 18:00 S
DIVERGENT
140 minute, Acţiune, SF, Romantic
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:30
NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI 3D131 minute, Acţiune, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:45
300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU
-3D102 minute, Acţiune, Război
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:00

SABOTAJ PREMIERĂ106 minute, Acţiune,
Thriller, Crimă
Vineri, Sâmbătă,
Duminică: 16:15, 20:30
ADIO, DAR MAI STAU
PUŢIN
96 minute, Comedie,
Dramă
Vineri, Sâmbătă,
Duminică: 18:30
CĂPITANUL AMERICA: RĂZBOINICUL IERNII
-3D– 128 minute, Aventuri, Acţiune, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 19:00
RIO 2 -3D- -PREMIERĂ101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie, Teatru la Sică Alexandrescu
◾ Vineri, 11.04.2014
Familie (D=dublat, S=subtitrat)
TREI FEMEI
Vineri: 11:15 D, 13:00 D, 13:15 D, 17:00
S ÎNALTE – sala Studio, ora 19.00
Edward SAlbee
Sâmbătă, Duminică: 11:15 D, 13:00 D, de17:00
Regia: Sânziana Stoican
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT
Preţul biletelor: 10 lei; Preţ redus pentru elevi,
78 minute, Animaţie, Fantastic
(dublat)
studenţi, pensionari: 5 lei
Sâmbătă, Duminică: 11:45
◾ Sâmbătă, 12.04.2014
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT
-3DOLENKA – sala Studio, ora 19.00
78 minute, Animaţie, Fantastic
(dublat)
de Vasili Sigarev
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 11:30

Taur. Încrederea pe care o ai în tine te poate îndemna să
faci ceva cu totul diferit astăzi. Ai mare grijă, nu vei fi ferit/ă
de probleme! Încearcă să îi asculţi mai mult pe cei din jur.

Leu. Îţi cam pierzi încrederea în tine şi ar fi cazul să acţionezi
cu mai multă vervă astăzi. Este un bun moment pentru tine
de a intra în vorbă cu persoana pe care ai pus ochii.

Teatru la sala de spectacole de la Clubul Tractorul

Cinema
Cityplex Braşov

Berbec. Astăzi iubeşti copiii mai mult ca oricând, aşa că poţi
petrece câteva ore în compania celor din jurul tău. Te vei
destinde şi te vei umple de energie proaspătă.

Rac. Acordă mai multă atenţie oricărei implicări pe care o
ai, indiferent despre ce e vorba. Cineva vrea să audă adevărul
de la tine, cât mai direct şi mai rapid.

dar şi produse tradiţionale care nu trebuie
să lipsească de pe
masă de Paşte.
Pentru copii, sâmbătă şi duminică se
vor deschide atelierele de iconografie,
încon deiere ouă de
Paşte şi realizare păpuşi din material textile începând cu ora
10:00. Liana Adam

Primul spectacol cu care Teatrul Strada
se va prezenta pe scena de mari dimensiuni a sălii „Spiru Haret” duminică,
13 aprilie 2014, de la ora 10.30, este
„Comoara din Insulă” ce a reprezentat
România la Festivalul de Teatru pentru
Copii de la Sibenik, Croaţia, în 2013. În
distribuţie: Silvian Duică, Adina Comşa
şi Iulian Ene. Un bilet costă 8 lei.

Horoscopul zilei

Gemeni. Ai parte de foarte multă distracţie astăzi, mai ales
dacă eşti atent/ă la ce vorbesc cei din jurul tău. Păstreazăţi această stare cât de mult poţi.

Program de vizitare: vineri
şi duminică, între orele
11:00 – 20:00.
Tot la Braşov, de data
aceasta în Piaţa Sfatului, are
loc „Târgul de Florii şi Paşte
din Grădina Germană”.
De la târg puteţi achiziţiona decoraţiuni pentru Paşte
hand made, accesorii, eşarfe
colorate din mătăsuri fine,
turtă dulce, tarte, ciocolată
de casă după reţeta bunicii

Teatrul Strada vă invită să descoperiţi
Comoara din Insulă. Duminică, 13 aprilie,
sunteţi aşteptaţi, mai ales cu cei mici, la
o piesă de teatru de păpuşi interactivă şi
multimedia la sala de spectacole a Universităţii Spiru Haret din cartierul Tractorul. Actorii promit un spectacol
amuzant din care nu vor lipsi evident păpuşile, scenele hazlii şi proiecţiile video.

Vineri

Regia: Sânziana Stoican
Preţul biletelor: 10 lei; Preţ redus: 5 lei
◾ Duminică, 13.04.2014
CU INIMA ÎN PUNGĂ – sala Operei Braşov, ora 19.00
de John Cariani
Regia: Adrian Iclenzan
Preţul biletelor: 15 lei; Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 10 lei
Concerte în cluburi
◾ Vineri 11 Aprilie, în Social Pub l are loc Kamikaze
Party! Music By: Dj Asher.
Intrarea e liberă.
◾ Omul cu Şobolani, una dintre cele mai longevive
trupe de rock alternativ din România, prezintă vineri,
11 aprilie , videoclipul piesei PANDORA. Concertul are
loc în Club Rockstadt, de la ora 21.00.
◾ Trupa FreeStay va cânta sâmbătă seară în
Times Braşov.
CenaKLUB TIUK
CenaKLUb TIUK (nr. 34) vă invită duminică, de la ora
16.00, în Rockstadt, la o întâlnire cu Petronela Rotar,
A.R. Deleanu & m.vklvsk. Petronela Rotar va citi din
O să mă ştii de undeva (Herg Benet), iar A.R.
Deleanu & m.vklvsk – din 10+ (antologie de proză
Tiuk!) (Tracus Arte)!
Lecturi, discuţii, experimentiuk, lansări, concurs & alte
surprize. Moderatori: Mihail Vakulovski & Alexandru
Voicescu.

Fecioară. Îţi va fi greu să lucrezi cu cei din jurul tău astăzi,
încearcă să te relaxezi şi să îi laşi să fie ciudaţi. Dacă vor începe să se joace cu nervii tăi, trebuie să pleci din jurul lor.
Balanţă. Este o zi bună pentru a te întâlni cu cele mai importante persoane din viaţa ta. Trebuie să încerci activităţi
care vă pot apropia mai mult.
Scorpion. Orgoliul tău e pe cale să facă victime, aşa că ai
grijă cu cine intri în contact. Vestea bună e că orice problemă
pe care o creezi nu e pe termen lung, dar eşti la limită.
Săgetător. Dacă îţi începi ziua cu un mic dejun copios, cu siguranţă toate îţi vor merge aşa cum ai plănuit. Având multă
energie, vei fi capabil/ă să te şi distrezi la finalul zilei.
Capricorn. Cei din jurul tău par destul de irascibili astăzi, dar
nu atât de mult încât să nu le poţi face faţă. De fapt, e posibil
chiar să descoperi cauza şi să îi ajuţi să îşi revină.
Vărsător. Ştii despre tine că eşti foarte flexibilă, dar astăzi
situaţia nu stă deloc aşa. Nu reuşeşti să te concentrezi şi nici
nu eşti capabil/ă să schimbi ceva mare şi important.
Peşti. Trebuie să te ocupi doar de afacerile tale astăzi, indiferent de ce spun cei din jurul tău. Orice conflict nu merită
băgat în seama şi poţi deţine controlul absolut.

Bancuri

– Da, dar nu de pe trambulină!

◾ La piscină, supraveghetorul urlă
disperat la un băieţel:
– Nu mai face pipi în piscină!
Băieţelul, foarte mirat şi ruşinat,
răspunde:
– Dar toată lumea face …
Supraveghetorul urlă şi mai tare:

◾ Un ascultător:
– Ce este un „titlu onorific” ?
Radio Erevan:
– Titlu onorific este atunci cînd
soţia spune: „Soţul meu este capul
familiei”.

Sudoku
9
4 2 1

5

1
3

5
7 4

1
3 2

6 2
4
9 8
6
9
9

1

3 2 1
7

Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe
verticală, nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ
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Recorduri pe mările
văzduhului: constructorii
braşoveni de aeronave (I)
tins cam până prin 1974, a
coincis şi cu construcţia primului elicopter, „IAR-316 B”,
realizat ulterior în 10 variante
de echipare, cu tot atâtea destinaţii specifice, cu fabricaţia
avioanelor „IAR-822” (pentru
agricultură), „IAR-823” (de
şcoală şi antrenament) şi
„IAR-824” (polifuncţional),
precum şi construcţia planoarelor metalice „IS-28” şi
„IS-29 D”.

IS-28
Înrămate, sub sticlă, în sala
de consiliu a constructorilor braşoveni de aeronave,
I.D. Coman număra 8 certificate de navigabilitate
acordate Întreprinderii de
Construcţii Aeronautice
(I.C.A.) Braşov de Franţa,
Anglia, RFG, Canada,
SUA...
Tehnicianul Eugen Ploscaru, secretarul cu probleme organizatorice al comitetului de
partid, îl atenţiona pe Coman
că nu erau toate. Şi tot tovarăşul secretar îi arăta ziaristului menţionat, pe pereţii
aceleiaşi încăperi, un „strălucitor Ordin al Muncii clasa I”,
obţinut în 1983, diploma de
onoare a Federaţiei Aeronautice Internaţionale, acordată
încă în 1970, alte şi alte în-

semne ale recunoaşterii şi
atestării valorii tânărului „detaşament muncitoresc”. Aşa
încât, sub... teroarea unei „nedumeriri crescânde” I.D. Coman a întrebat aproape
revoltat: „Bine, dar când s-a
înfiinţat întreprinderea?” „În
1968!”, au răspuns aproape
simultan şi spontantaneu
amândoi interlocutorii, tinichigiu-structuristul Dumitru
Mistreţu, şef de echipă şi
maistrul electrician Gheorghe
Gheorghe, cu acelaşi „aer de
mândrie şi demnitate muncitorească, de triumf asupra timpului”.
Coman dorea însă să ştie
de la toarşu’ Ploscaru dacă ar
putea să stea de vorbă cu nişte
veterani, deoarece îl interesa
evoluţia unităţii. La cei 36 de
ani, Mistreţu n-a uitat să ro-
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Din presa maghiară
Prăvălia Binder Ede

Braşovenii au obişnuinţa să facă plimbări în oraş fie vară,
fie iarnă. Odată cu venirea toamnei preferă strada Vămii
şi privesc cu plăcere vitrinele atrăgătoare.

Prăvălia ceasornicarului, bijutierului şi opticianului Binder
Ede atrage lumea prin vitrina plină de bijuterii cu smarald,
diamant, rubin şi perle, alături de ceasuri sofisticate şi
produse de optică. Magazinul Binder înfiinţat în 1904
este pe primul loc în ceea ce priveşte bijuteriile vândute.
Pe lângă ceasurile de renume mondial fabricate la Glashütte şi Schaffhausen (Elveţia) aici se găsesc şi ceasuri
de buzunar şi de perete precise la preţuri pentru toate
buzunarele. Magazinul deţine şi produse de optică medicală. Pe lângă acestea aici există şi un atelier de reparaţii bijuterii, ceasuri şi optice.

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

Deschiderea stagiunii de teatru la Reduta

IAR-316 B

şească precum copiii, iar
Gheorghe Gheorghe, pentru
că avea un un mai mult de viaţă, 37 de ani, şi trei mai puţin
în uzină, s-a mulţumit să surâdă. Apoi, tov. Mistreţu a
precizat că era la I.C.A. de la
1 martie 1968, având chiar un
mic avans faţă de data oficială
a înfiinţării întreprinderii.
„Dacă-i aşa, vă ascult”, a zis
înfiorat I.D. Coman.
S-a precizat că în martie
1968 aici erau nişte barăci
aparţinând AVIASAN, acestea dispărând în cca. 2 ani,
locul
lor
luându-l o
parte din
„modernele
hale”, dar
etapa I de
dezvoltare,
care s-a în-

Coman a mai întrebat la ce
altitudine se situa începutul
braşovean de atunci în aviaţia
mondială, răspunsul fiind:
„IAR-316 B era, la vremea
aceea, unul dintre cele mai
reuşite elicoptere din generaţia
lui, iar planoarele, pe lângă
că erau printre puţinele planoare metalice din lume, erau
şi aparate de mare performanţă, dovadă că în 1979, o variantă a lui IS-28, respectiv
IS-28 B2 marca în Pennsylvania-U.S.A., un nou record
mondial zburând, sub pilotajul
unui pilot american, 829 km.
dus-întors”, a completat tov.
maistru Gheorghe Gheorghe.
„Drum Nou”
11 aprilie 1986
(va urma)

A trecut aproape un an
de când Teatrul Maghiar din Cluj a avut reprezentaţie pe scena
braşoveană, astfel că
publicul prezintă un
mare interes pentru
deschiderea noii stagiuni de teatru.
Primul spectacol este programat pentru vineri seară şi
va fi prezentată comedia „Femeia rea” de Bókay János.
Spectacolul montat de Teatrul Maghiar din Cluj s-a bucurat de mare succes, autorul însuşi s-a deplasat la Cluj
pentru premieră.
„Femeia rea” este o comedie savuroasă, cu probleme
actuale şi personaje inspirate din societatea noastră. Are
un umor de mare clasă.
A doua premieră a stagiunii este comedia „Oi rătăcite”,
o piesă recent scrisă de André Birabeau. O piesă care
a câştigat publicul larg, fiind prezentată cu succes la
Paris, Londra, Viena, Bucureşti şi Budapesta. Modul de
prezentare şi exprimarea plină de umor a unor probleme
spinoase ale societăţii sunt atuurile piesei lui Birabeau.

Péntek este szinháznyitás a brassói Redutban.
În: Brassói Lapok, nr. 79, 6 aprilie 1938
Dinu Eva

Iulian Cătălui
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Ce riscă tinerii care
ascultă rap şi pop
Adolescenţii care ascultă piese muzicale, în general care fac referiri la
anumite branduri de
băuturi alcoolice,
sunt mai predispuşi
la consumul excesiv
de alcool, potrivit
unui studiu realzat
de americani.
Analizând versurile din
multe piese rap şi pop contemporane, autorii studiului
au constatat că adolescenţii
din zilele noastre aud, în
fiecare zi, numele a cel puţin opt branduri de produse
alcoolice.
Tinerii, dorind să imite
comportamentul artiştilor lor
preferaţi, vor să cumpere aceleaşi băuturi ca rapperii a căror
muzică o ascultă şi ajung astfel
să renunţe la băuturile carbo-

gazoase şi să bea şampanie,
whisky, votcă şi tequila.
Atunci când numele şampaniei „Armand de Brignac”

a apărut în videoclipul piesei
„Show Me What You Got”
lansată de Jaz-Z în 2006,
acesta a devenit un brand la
mare căutare. În videoclipul
său, Jay-Z, un băutor de şampanie Cristal, este văzut în

timp ce refuză o sticlă cu şampania sa preferată, înainte de
a accepta o sticlă cu şampania
de lux Armard de Brignac.

Numele aceleiaşi şampanii
a apărut şi în versurile piesei
„Drunk in Love”, lansată în
2013 de soţia rapperului, cântăreaţa Beyonce.
Brandul de cognac Hennessy a apărut în numeroase cân-

Cum s-a ales Mihai Găinuşă cu cardul clonat
şi cât i-au furat hoţii din cont
Mihai Găinuşă le-a povestit
ascultătorilor de la radio cum
i-a fost clonat cardul şi apoi
golit de bani contul, după ce,
într-o vacanţă, a folosit bancomatul dintrun aeroport
din Bulgaria.
„V-am povestit când miau citit mie

cardul? M-am dus eu în străinătate şi am zis să scot nişte
bani. Şi am făcut prostia să
scot de la un bancomat de la
aeroport”, a declarat Găinuşă
în direct la radio.
Găinuşă a avut însă ghinion, cardul său find clonat şi
golit. „Pe urmă, am observat
că nu mai folosea la nimic
cardul. Puteam doar să-l

folosesc la deschis uşile, pentru
că nu mai avea nimic pe el.
Iau desfăşurătorul şi văd:
400 de euro Kuala Lumpur,
400 de euro Kuala Lumpur...
O listă întreagă. Numai câte 400
de euro scoteau”, a relatat el.
„Nu ştiu ce-au făcut cu banii, dar sper că nu au cumpărat exploziv”, a mai adăugat
Mihai Găinuşă.

Keo, despre motivul despărţirii
de Andreea Bălan
Sătul de speculaţiile făcute
pe seama despărţirii de Andreea Bălan, Keo a ţinut să
lămurească situaţia şi a postat
un mesaj pe Facebook, prin
care explică de ce s-a separat
de interpretă, după opt ani de
relaţie.
„Am explicat din ce motiv
s-a răcit relaţia cu Andreea în
ultimele luni: pentru ca eu
mi-am dorit să mai aşteptăm
puţin, având în vedere că am
fost extrem de ocupat cu construcţia casei noastre timp de
doi ani de zile, neglijând astfel
partea profesională, iar în momentul acesta chiar simt nevoia să mă concentrez pe
muzică”.
Artistul a continuat: „Consider că a avea un copil este

o mare responsabilitate,
pe care îmi doresc să
mi-o asum la momentul
potrivit. Presa însă s-a
grăbit să-mi pună eticheta de burlac înrăit şi
care nu îşi doreşte copii,
dar realitatea este alta!
Nu am declarat niciodată că m-am despărţit de
Andreea pentru că ea
voia să se căsătorească
cu mine!”, a scris Keo pe contul lui de Facebook.
Pe de altă parte, imediat
după despărţire de Keo, Andreea Bălan a explicat ce a determinat-o să ia această
decizie.
„La un moment dat, dacă
nu mai eşti pe aceeaşi lungime
de undă, renunţi. Chiar nu se

mai putea aşa! În ultima perioadă ne-am răcit, pentru ca
am început să avem dorinţe
diferite. Eu am ajuns să îmi
doresc alte lucruri de la viaţă.
Profesional, m-am realizat.
Voiam să mă realizez şi pe
plan personal. Voiam să îmi
întemeiez o familie, iar el nu”,
a declarat Andreea Bălan.

tece rap, iar rapperul 50 Cent
le-a comunicat fanilor săi din
lumea întreagă în versurile
hitului său „In Da Club” din
2003 faptul că Bacardi
este băutura obligatorie
la orice petrecere aniversară.
Numărul de referiri la
alcool din piesele rap a
crescut de peste patru ori
după apariţia stilului hiphop la sfârşitul anilor ’70.
Studiul a arătat că 59%
dintre americanii cu vârste cuprinse între 15 şi 23
de ani au consumat cel
puţin o dată o unitate
completă de alcool – 35 centilitri de bere, 15 centilitri de
vin şi 4,5 centilitri de lichior.
Studiul a fost coordonat de
medicul Brian Primack de la
Şcoala de medicină asociată
Universităţii Pittsburgh.

Au primit bani pentru a face filme

Cineastul Cristian Mungiu a obţinut cea mai mare finanţare de la Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC), în
urma concursului de proiecte organizat de instituţie. Suma
se ridică la 4.455.000 de lei. Cineastul Cristian Mungiu
a obtinut banii pentru proiectul „RMN”. Pe locul al doilea
în topul creditelor alocate la secţiunea ficţiune lungmetraj
s-a situat proiectul „Fata Munţilor”, care va fi regizat de
Cătălin Mitulescu. Acest proiect a primit o finanţare de
2.089.000 de lei şi va fi produs de Strada Film.
Pe locul al treilea în clasamentul finanţărilor la categoria
ficţiune lungmetraj s-a situat Tudor Giurgiu, care a obţinut
2.013.000 de lei. Proiectul „Apropierea”, pentru care
acesta a primit finanţare de la CNC, va fi realizat de casa
de producţie Libra Film Production. Pe poziţia a patra în
topul finanţărilor la categoria lungmetraj ficţiune s-a clasat
proiectul „Sierra Nevada”, de Cristi Puiu, produs de Mandragora, care a primit 1.639.000 de lei.

Şerban Huidu: „Să-mi trag un glonţ în cap e foarte simplu”

Realizatorul TV a spus într-un interviu că nu s-a gândit
niciodată să se sinucidă după accidentul auto pe care
l-a provocat în 2011, în Braşov, soldat cu moartea a trei
persoane. „Oamenii laşi ajung la sinucidere. E mai simplu.
Mai complicat e să înfrunţi. Să spui ce ai de spus. Să-mi
trag un glonţ în cap e foarte simplu”, a declarat Şerban
Huidu, pentru eNational. Acesta a adăugat că, din punctul
său de vedere, sinuciderea şi izolarea reprezintă acte
de laşitate supremă. El a precizat că cel mai mult l-a deranjat faptul că nimeni nu a verificat ceea ce s-a întâmplat
cu adevărat, mai ales jurnaliştii: „Dacă ziariştii ar fi citit
cu atenţie motivarea sentinţei ar fi văzut că acolo scrie
că gradul de culpă este foarte mic raportat la ce a rezultat.
Nu poţi trăi confortabil cu asta. Până să te împaci cu ceilalţi. Până să accepţi răutatea celorlalţi, trebuie să te
împaci cu tine. Trebuie să ajungi la o concluzie. Că orice
ai fi făcut nu s-ar fi putut evita”, a adăugat Huidu.

