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Ziar Gratuit
Autobuz electric
la Braşov
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Pe traseul liniei 4 al RAT
Braşov va circula de astăzi
primul autobuz electric –
ecologic din Braşov.

Braşovencele
se dau la... Cupă!
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Primul avion va ateriza
la Braşov în această vară!
Pe Aeroportul Internaţional de la Ghimbav se va efectua o aterizare
demonstrativă, cu un avion fără pilot fabricat în Germania
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Handbalistele de la Corona
Braşov vor debuta miercuri,
în Cupa României, cu CSM
Bucureşti.

Calea Crucii,
în Vinerea Mare
pag. 7

Astăzi, credincioşii braşoveni din toate confesiunile
vor putea lua parte la procesiunea „Calea Crucii”.

VALUTĂ

Euro
4,4684
USD
3,2233
Gram Aur 134,6801

METEO

Ploaie
6°C /13°C

„E deja o firmă din Germania
care doreşte să facă un zbor demonstrativ, o aterizare cu un
avion fără pilot, un avion teleghidat. E vorba despre unul din marii

constructori de avioane pe care
i-a dat Braşovul, care a lucrat la
fabrica de elicoptere din Braşov.
Cătălin Gologan a fost ginerele
lui Iosif Şilimon”, a declarat Aris-

Orar special la RAT de Paşte
Regia Autonomă de Transport (RAT) Braşov aduce la
cunoştinţa călătorilor programul de circulaţie a mijloacelor de transport în
comun în perioada Sărbătorilor de Paşti. Astfel, în zilele de 19 şi 20 aprilie se va
circula conform orarelor co-

respunzătoare unor zile de
sâmbătă şi, respectiv, duminică. Luni, 21 aprilie 2014,
circulaţia autobuzelor şi troleibuzelor se va desfăşura
conform orarelor corespunzătoare unei zile de duminică, între orele 6.30 şi
22.30.

totel Căncescu, preşedintele CJ
Braşov. Lucrările la pista aeroportului de la Ghimbav continuă,
astfel că trei sferturi din execuţie
este gata. Şeful executivului

judeţean, Aristotel Căncescu
apreciază că şi în acest stadiu
pista poate fi folositoare pentru
decolare şi aterizare.
pag. 3
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Mesajul Președintelui
Consiliului Județean de Paște
Cu prilejul Sărbătorilor Pascale, primiți
din partea Executivului Consiliului
Județean Brașov cele mai calde
urări de sănătate, fericire,
prosperitate și împliniri pe
toate planurile. Fie ca minunea Învierii Domnului să vă
aducă armonie în casă și în
gând, împăcare sufletească,
bucurie și speranță de mai
bine!
Sărbători fericite!
Aristotel Căncescu,
președintele Consiliului
Județean Brașov

Mesajul Prefectului cu ocazia
Sărbătorilor Pascale
Sfintele Sărbători Pascale să
vă binecuvânteze casele, să vă
aducă sănătate, pace şi prosperitate !”
Sărbători Fericite!!

Romer Ambruş
Sandor Mihaly,
prefectul
județului Brașov

Vineri

De astăzi circulăm pe
linia 4 cu autobuzul electric
Timp de o lună, primul autobuz electric - ecologic
va fi testat și în Brașov.
Autobuzul va fi pus în circulaţie începând de astăzi, pe linia 4, în regim
normal (călătorii vor trebui să aibă bilet sau abonament de călătorie).

Prima probă a autobuzului
electric s-a desfăşurat cu reprezentanţi ai municipalităţii, ai Regiei Autonome de Transport,
dar şi cei ai firmei importatoare
a mijloacelor de transport în comun. Compania producătoare
este recunoscută la nivel mondial
ca fiind cel mai mare producător
de baterii reîncărcabile, iar în ultimii ani a devenit cel mai important producător de autobuze
propulsate de motor electric. Autobuzul model K9 este 100%
electric şi funcţionează cu baterii
reîncărcabile bazate pe o tehnologie de ultimă generaţie.
„Principalele beneficii sunt că
este rentabil, sustenabil şi mai
economic decât un autobuz cu
ardere internă şi toate beneficiile

Într-un viitor nu foarte îndepărtat municipalitatea ar putea introduce mai multe autobuze electrice pe trasee
care vin din faptul că motorizarea este electrică, nu are nici un
zgomot, nu are nici miros, nu poluează, sunt adiţionale faţă de
beneficiile ecomice” a declarat
Ștefan Albarosa, director firmă
importatoare.
„Este ceea ce-mi doresc eu, să
ne încadrăm în planul de eficienţă energetică aprobat de către Consiliul municipal şi

prezentat la Bruxelles cu ocazia
Convenţiei primarilor, unde Braşovul este membru. Dorim să înfiinţăm într-o anumită etapă,
până într-un anumit interval de
timp, un traseu, cel puţin în centrul istoric, cu autobuze poate
mai mici ca şi capacitate, dar tot
electrice, pentru a eficientiza activitatea, reduce costurile şi pentru a proteja zona” a precizat

primarul George Scripcaru.
Autobuzul electric a mai fost
testat în Timişoara şi în Suceava. Reprezentanţii Primăriei
Braşov se gândesc să
achizitʼionaze mai multe astfel
de autobuze din fonduri europene, pe mai multe componente de finanţare, cum ar fi pe
cercetare, mobilitate urbană,
eficienţă energetică şi mediu.

TIR-uri blocate în trafic pe Valea Prahovei
Iarna le-a creat mari probleme şoferilor care au tranzitat ieri noapte Valea
Prahovei. În staţiunea Predeal
mai multe autoturisme au derapat pe carosabilul acoperit
de zăpadă, iar traficul pe Drumul Naţional 73 care duce
spre Râşnov a fost blocat de
către maşinile de mare tonaj
care nu s-au putut urni din loc
fără lanţuri. În staţiunea Predeal, drumarii au fost depăşiţi
de situaţie pe timpul nopţii.
Chiar dacă s-a intervenit cu
material antiderapant şi cu
pluguri, a nins atât de puternic
încât zăpada se aşternea pe
carosabil imediat după ce trecerea utilajelor de la deszăpezire. Cele mai mari probleme
s-au înregistrat pe DN 73,
drumul ce leagă Predealul de
Râşnov. Acolo, mai multe ma-

şini de mare tonaj au derapat
şi au blocat traficul. Nici autoturismele cu cauciucuri de
vară nu au putut circula pe zăpada de 5 centimetri aşezată
pe carosabil, aşa că mulţi şoferi au rămas pur şi simplu
blocaţi pe marginea drumului.

Temperaturile au coborât ieri
noapte la -1 grad Celsius, iar
stratul de zăpadă proaspăt depus atinge 30 de centimetri.
Şoferii sunt sfătuiţi de poliţia
rutieră să nu tranziteze Valea
Prahovei fără a avea maşinile
echipate de iarnă.

Accident pe DN 1 cu cinci victime
Un grav accident de
circulatʼie s-a petrecut ieri
după-amiază pe DN1, în apropiere de Voila.
Cinci persoane au fost rănite după ce două autoturisme
s-au ciocnit frontal. Este vorba despre trei femei, un bărbat și un copil în vârstă de un
an și jumătate. La fatʼa locului
au intervenit mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru
Situatʼii de Urgentʼă Brașov.

Victimele au fost transportate
la Spitalul Clinic Judetʼean de
Urgentʼă Brașov. Din cauza
accidentului, traficul pe DN1

a fost blocat mai bine de jumătate de oră, iar apoi s-a
desfășurat cu dificultate încă
60 de minute.
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Primul avion va ateriza
la Braşov în această vară!
Avioane cargo, de anul viitor
Preşedintele Consiliului Judeţean Brașov, Aristotel Căncescu, a anunțat ieri, într-o
conferință de presă, că anul
viitor ar putea ateriza pe pista
aeroportului internațional de
la Ghimbav, care va fi gata
până la finele anului, avioane
de cargo (pentru transportul
de marfă).
„După socotelile noastre, în

La momentul actual pista poate fi folosită de către avioanale ușoare pentru decolare şi aterizare
Anunţul a fost făcut de preşedintele Consiliului Judeţean Aristotel
Căncescu, după discuţia pe care a
avut-o cu braşoveanul care proiectează aeronave în Germania.

Cătălin Gologan, fratele renumitului matematician Radu
Gologan, lucrează la o firmă
nemţească şi construieşte un
prototip cu care vrea să facă
primul zbor spre România, cu

aterizare la Braşov.
„E deja o firmă din Germania care
dorește să facă un zbor demonstrativ, o
aterizare cu un avion fără pilot, un avion
teleghidat. E vorba despre unul din marii
constructori de avioane pe care i-a dat

O nouă propunere de gratuitate
pe RAT – și pentru cei care muncesc!
Ciprian Bucur (foto), liderul grupului consilierilor locali ai PNL Brașov, a anuntʼat
că, astăzi, a depus la Registratura Primăriei un proiect
de hotărâre a Consiliului Local Brașov prin care se
dorește asigurarea gratuitătʼii
pe mijloacele de transport în
comun pentru călători, operate de Regia Autonomă de
Transport Brașov.
Proiectul îi vizează pe totʼi
locuitorii de pe raza municipiului Brașov. „Am reușit să
depun acest proiect. De această măsură vor beneficia toate
persoanele care au un venit de
până la 1.500 de lei inclusiv,
respectiv undeva la 60-70%
din populația municipiului” a
spus Bucur.
Bucur sustʼine că această
propunere a fost transmisă și
RAT Brașov, pentru a face o
analiză în acest sens și că demersul său este o măsură de
protectʼie socială de care se
vor bucura totʼi cei care au venituri reduse și nu este discriminatorie, dedicată doar unei
anumite părtʼi a populatʼiei:
„Trebuie să ținem cont de faptul că o mare parte a
brașovenilor activi, cei care
muncesc și datorită cărora
economia funcționează, au venituri foarte mici, de multe ori

chiar sub cele ale seniorilor.
Pentru exemplificare, aș putea
menționa aici chiar mulți dintre funcționarii Primăriei
Brașov, în mod special
angajații Direcției de Servicii
Sociale, care în multe cazuri
pot avea venituri chiar mai
mici decât ale celor asistați
social”.
De asemenea, el a reiterat
propunerea referitoare la protejarea Centrului Istoric al
Brașovului privind decongestionarea traficului rutier din
zonă: „Am propus în proiectul
de hotărâre ca tronsonul Livada Poștei – Casa Armatei
– Piața Unirii – Teatrul Dramatic să fie gratuit atât pentru
toți brașovenii, cât și pentru

turiști”.
Consilierul local PNL a subliniat faptul că ar exista și
sursele prin care pot fi asigurate fonduri pentru a putea
suplimenta subventʼia către
RAT, fără ca aceasta să
influentʼeze bugetul municipiului și fără a-i afecta pe locuitorii Brașovului. El
propune eliminarea subventʼiilor către sectʼiile neperformante ale clubului ASC
Corona Brașov, trecerea managementului companiei RAT
în subordinea Directʼiei Servicii Sociale din cadrul Primăriei Brașov, suma alocată
pentru management fiind în
prezent de 15% din bugetul
regiei.
Sebastian Dan

Braşovul, care a lucrat
la fabrica de elicoptere
din Braşov. Cătălin Gologan a fost ginerele lui
Iosif Şilimon”, a declarat Aristotel Căncescu.
Lucrările la pista aeroportului de la
Ghimbav continuă, astfel că trei sferturi
din execuţie este gata. Şeful executivului
judeţean, Aristotel Căncescu, apreciază

2014 ar putea ateriza avioanele cargo, chiar dacă nu
este gata terminalul și turnul
de control” a declarat Căncescu. Întrebat ce taxe vor fi
folosite pentru folosirea pistei,
Căncescu a spus că nu s-a
gândit la acest lucru și că
este prematur să vorbim
acum de stabilirea unei taxe.

Sebastian Dan

că şi în acest stadiu pista poate fi folositoare pentru decolare şi aterizare. Acesta este şi motivul pentru care la vară se
va face o primă probă. Nu este singura
solicitare pentru folosirea pistei. Mai
există o cerere din partea unor oameni
de afaceri braşoveni, care deţin în proprietate avioane uşoare. Printre aceştia
se numără şi Călin Costan.
Anca Lăutaru
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Investitorii străini, interesați de închirierea
de spații în Parcul Industrial Metrom
Pe 11 aprilie 2014 a avut
loc adunarea generală anuală
a membrilor Asociatʼiei Parcurilor Industriale, Tehnologice, Știintʼifice și a
Incubatoarelor de Afaceri din
România (APITSIAR).
Aceasta s-a desfășurat în
Poiana Brașov, fiind organizată cu sprijinul unuia dintre
membrii fondatori ai
asociatʼiei, respectiv Parcul Industrial Metrom (PIM)
Brașov.
APITSIAR s-a înfiintʼat în
2005, ca structură de tip asociativ, neguvernamentală, cu
scopul de a deveni un reprezentant oficial al operatorilor
economici – membri ai
asociatʼiei - în relatʼiile cu
autoritătʼile
Statului,
administratʼiile locale sau altʼi
parteneri din domeniu.
Reprezentantʼilor celor 11
parcuri industriale din tʼară
membre ale APITSIAR le-a
fost prezentat raportul de activitate al asociatʼiei pe 2013,
bilantʼul contabil, precum și

programul activitătʼilor prioritare pentru 2014. Pentru
acest an, membrii APITSIAR
au convenit că printre
prioritătʼi se numără întărirea
capacitătʼii de actʼiune (la nivel
de schimburi de experientʼă,
perfectʼionare profesională
etc.), analizarea și dezbaterea
proiectelor de succes, dar și
a problemelor dificile întâmpinate în constituirea unor
parcuri știintʼifice incluse în
cele industriale.
Una dintre cele mai
ambitʼioase propuneri pentru
2014 este implicarea totală a
membrilor APITSIAR în fazele de initʼiere, definitivare și
punere în practică a Strategiei
de dezvoltare a parcurilor industriale din România pe perioada 2014 – 2020.
Șanse mari de dezvoltare pentru Brașov. Prezent la întrunirea amintită, unul dintre
vicepreședintʼii APITSIAR și
membru al Colegiului Director al asociatʼiei, directorul general al Parcului Industrial

Parcurile industriale reprezintă un ”motor” de dezvoltare economic
Metrom (PIM) Brașov Silviu
Hârșovescu, ne-a declarat:
”Nu am încetat să subliniez,
ori de câte ori se ivește ocazia,
potențialul deosebit al parcurilor industriale din municipiul
și județul nostru, în privința
generării de sute de noi locuri
de muncă viabile. Consider că

prin facilitățile acordate prin
lege (scutirea de taxe și impozite locale), acești agenți
economici sunt capabili să
atragă și să ofere spații de birouri și de producție multor
firme românești sau străine
interesate. În opinia mea, parcurile industriale reprezintă

una din șansele de dezvoltare
cele mai mari pe care le are
Brașovul - în contextul dării
în folosință a aeroportului și
a viitoarei autostrăzi – prin
potențialul uriaș de investitori
care încep din ce în ce mai
mult să-și manifeste interesul
în zonă. Deja am primit soli-

citări de spații spre închiriere
de la firme chinezești (din
Hong Kong), israeliene și din
state membre ale Uniunii Europene, acesta fiind un indicator clar al faptului că
reprezentanții societăților comerciale intuiesc creșterea
importanței și dezvoltării
Brașovului, nu numai prin
așezarea sa geografică în mijlocul țării, ci și prin
oportunițile oferite. În acest
context, la nivelul PIM Brașov
dorim să încercăm extinderea
actualului parc sau înființarea
unuia nou, cu ajutorul
acționarului unic al PIM, Consiliul Județean. Ne-am bucurat
întotdeauna de suportul și
sprijinul președintelui CJ Aristotel Căncescu și sperăm că
vom reuși în continuare să
obținem rezultate speculoase,
în contextul de dezvoltare de
bun augur, de care aminteam
anterior”.
Parcurile industriale reprezintă un ”motor” de dezvoltare
al zonelor în care se află.

Prima Reţea Naţională dedicată
Planificării Mobilităţii Urbane Durabile
Asociaţia „Oraşe Energie
România” (www.oer.ro) a lansat la Braşov, în luna aprilie
2014, prima reţea din România, axată pe conceptul de Planificare a Mobilităţii Urbane
Durabile. Această reţea îşi
propune să aducă la aceeaşi
masă deopotrivă municipalităţi interesate de Mobilitatea
Urbană Durabilă şi specialişti,
experţi şi reprezentanţi ai autorităţilor din domeniu.
Crearea reţelei s-a realizat
prin intermediul proiectului
european ENDURANCE
(www.epomm.eu/endurance).
Din consorţiul proiectului fac
parte 29 de parteneri din 25
ţări europene, iar Asociaţia
„Oraşe Energie România”
este coordonatorul naţional al
proiectului în România.

Invitaţii de aderare la reţeaua ENDURANCE au fost
transmise Membrilor OER 33 de municipalităţi şi o zonă
metropolitană - pentru a se
delimita clar grupul ţintă interesat de problematica Mobilităţii Urbane Durabile.
Municipalităţile pentru care
domeniul Mobilităţii are o importanţă majoră şi care au în
vedere implementarea de măsuri menite să asigure tranziţia
de la activităţile izolate din
domeniul Transportului, spre
o politică locală complexă şi
integrativă, au dat curs invitaţiei OER. Aceste municipalităţi au numit oficial
responsabili din cadrul autorităţilor locale pentru colaborarea cu Asociaţia OER, în
proiectul ENDURANCE.

Potrivit Centrului de Cercetare
în
Transport
(www.transport-research.
info), sectorul transporturilor
reprezintă aproximativ 30%
din consumul final de energie
în Uniunea Europeană. De
asemenea, unele municipalităţi se confruntă cu lipsa capacităţii instituţionale de a
planifica transportul într-un
mod sustenabil.
Din acest motiv, realizarea
unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă ar rezolva o
parte din aceste probleme şi
ar oferi autorităţilor locale posibilitatea de a lua măsuri
exact în sectoarele mari consumatoare de energie care, în
mod inevitabil, conduc la cantităţi majore de emisii ale gazelor cu efect de seră.

Fonduri europene pentru agricultură
Tinerii sub 40 de ani au
cele mai mari şanse să acceseze bani europeni nerambursabili pentru dezvoltarea unei
afaceri în domeniul agricol.
Ca dovadă, pe exerciţiul bugetar 2007-2013, din aproape
23 de mii de proiecte depuse,
au fost declarate eligibile în
jur de 13.500.
Pentru sesiunea 2014-2020
sunt aceleaşi aşteptări, ţinând

cont de faptul că sumele alocate României, pe acest segment, s-au dublat. De aceea,
Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) împreună cu Oficiul Judeţean de Plătʼi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit
(OJPDRP), au lansat deja
programe de informare şi
consultanţă pentru actualii şi
viitorii fermieri.
Pentru următorii şase ani,

România va avea la dispozitʼie
peste 7,1 miliarde de euro
fonduri europene pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020.
Înainte ca banii să fie alocaţi,
este drum lung. Proiectele pe
care cei interesaţi le vor elabora vor putea fi depuse la
Oficiul Judeţean de Plătʼi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
A.L.
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Cinsprezece sfaturi petru
a obține un somn liniștit
A nu dormi bine sau a
dormi insuficient a devenit o problemă de sănătate pentru multe
persoane care implică și
alte afecțiuni precum
durerile de cap, contracturile musculare, durerile cervicale, lombare sau
dentare.
Se estimează că circa 30%
din populatʼie suferă de tulburări legate de somn defectuos
sau insuficient, scrie vineri ziarul ABC.
Potrivit datelor Asociatʼiei
Spaniole a Afectʼiunilor Somnului (Asenarco) în ultima jumătate de secol perioada destinată somnului s-a redus cu
20%, astfel încât dormim zilnic mai putʼin cu două ore. Serviciul de Promovare a
Sănătătʼii (SPS) oferă o serie
de sfaturi pe site-ul său pentru

Specialiștii ne recomandă să ne culcăm și să ne sculăm la aceeași oră, în fiecare zi
a deprinde obiceiuri bune și a
garanta un somn cât mai
liniștit. Specialiștii de la SPS
notează că persoanele au nevoi
diferite în privintʼa somnului:
unii au nevoie de 6 ore de
somn, în timp ce altʼii nu pot

functʼiona fără cel putʼin 10 sau
11 ore de somn. Și oferă 15
sfaturi care trebuie urmate:
1. Dormitʼi singuri când
suntetʼi foarte obositʼi.
2. Evitatʼi să cititʼi, să vă uitatʼi
la televizor sau să vă facetʼi

griji înainte de a vă băga în
pat. Sunt factori care determină corpul și creierul să asocieze patul cu astfel de activitătʼi,
nu cu somnul.
3. Desfășuratʼi o mică rutină
înainte de culcare. Facetʼi mici

lucruri înainte de a vă băga în
pat: o baie scurtă și relaxantă
sau o lectură de zece minute.
Conectarea acestor activitătʼi
cu somnul vă va face să
dormitʼi mai bine.
4. Folositʼi dormitorul doar
pentru somn sau activitate sexuală.
5. Dacă nu putetʼi adormi
după 15 minute, mergetʼi în
altă cameră și revenitʼi în dormitor doar când vă este somn.
Putetʼi repeta acest lucru de
câte ori este necesar.
7. Culcatʼi-vă și sculatʼi-vă la
aceeași oră în fiecare zi, chiar
și la sfârșit de săptămână.
8. Evitatʼi sau limitatʼi siestele
pentru că tulbură ritmul normal al somnului. Dacă vretʼi să
dormitʼi după amiaza, să nu fie
mai mult de 30 minute și nu
după orele 15.00.
9. Evitatʼi consumul de cafeină, băuturi energizante și

nicotină înainte de culcare.
10. Evitatʼi mesele abundente sau consumul de apă înainte
de culcare.
11. Temperatura din dormitor trebuie să fie potrivită
și să fie cât mai putʼin lumină.
12. Avetʼi grijă ca dormitorul să fie departe de zgomote.
Dacă zgomotul este o problemă, folositʼi ceva pentru a-l
acoperi.
13. Mâncatʼi ușor înainte de
culcare. Este suficient un pahar cu lapte și câtʼiva biscuitʼi
alături.
14. Facetʼi exercitʼii fizice
zilnic, dar nu înainte de culcare.
15. Încercatʼi să vă relaxatʼi
înainte de culcare. De exemplu, după o masă ușoară
trecetʼi pe hârtie timp de 30 de
minute lucrurile pe care le-atʼi
făcut sau care vă așteaptă pentru a doua zi.

Cât de periculos este canabisul
Consumul ocazional de canabis poate afecta în mod iremediabil creierul, acest drog nefiind deloc unul "sigur" iar tinerii sub 30 de ani nu ar trebui
să-l consume niciodată, conform unui nou studiu, informează publicatʼia britanică The
Daily Telegraph.
Astfel, conform acestui studiu, chiar și persoanele care au
consumat canabis ocazional, o
dată sau de două ori pe săptămână, timp de câteva luni, au
înregistrat modificări importante în centrii cerebrali care guvernează emotʼia, motivatʼia și
dependentʼa.

Cercetători de la Harvard
Medical School din SUA au
realizat scanări 3D ale creierului studentʼilor care au consumat ocazional canabis și nu
erau dependentʼi de acest drog
și au comparat rezultatele cu
imagini ale creierului studentʼilor care nu au luat niciodată
acest drog. Ei au identificat
două regiuni importante ale
creierului care sunt afectate
de consumul de canabis, iar
nivelul de afectare crește
proportʼional cu nivelul de
consum al acestui drog.
Echipa a examinat părtʼi ale
creierului asociate emotʼiilor,

motivatʼiei și dependentʼei în cazul a 20 de studentʼi care au consumat canabis și au comparat
rezultatele obtʼinute cu cele provenite de la un grup martor, format din 20 de studentʼi care nu
au consumat niciodată marijuana. Modificările observate ar
putea reprezenta, sustʼin oamenii
de știintʼă, primele semne ale
formării adictʼiei, pentru că creierul își modifică modul în care
percepe recompensa și plăcerea, ceea ce face ca experientʼele
obișnuite să fie considerate din
ce în ce mai putʼin satisfăcătoare
prin comparatʼie cu consumul
drogurilor.

Pacientele cu cancer mamar vor avea
acces la analize de ultimă generație
Pacientele care suferă de cancer mamar vor avea posibilitatea unui acces mai facil, din luna
mai a acestui an, la tratamente
și la reconstructʼie mamară prin
endoprotezare, a anuntʼat ministrul Sănătătʼii, Nicolae Bănicioiu.
Noile prevederi se regăsesc
în Hotărârea de Guvern
adoptată miercuri de Executiv,
care modifică și completează
Hotărârea Guvernului nr.124/
2013 privind aprobarea programelor natʼionale de sănătate pentru anii 2013 și 2014. HG mai
prevede reincluderea investigatʼiei PET-CT (scanare de

înaltă rezonantʼă pentru depistarea și stadializarea cancerului)
și introducerea reconstructʼiei
mamare după afectʼiuni oncologice prin endoprotezare în Programul Natʼional de Oncologie.
Astfel, un număr de 800 de
bolnave cu cancer mamar vor
beneficia de reconstructʼie mamară, fiind alocat un buget de
2,52 milioane lei.
Totodată, 3.000 de paciente
vor efectua investigatʼii PET-CT,
suma totală alocată fiind de 12
milioane de lei. Sumele acordate se încadrează în bugetul
alocat pentru derularea Progra-

mului Natʼional de Oncologie.
De asemenea, prin Hotărârea
de Guvern adoptată este completat articolul 23 din HG nr.
124/2013, care reglementează
acordarea unor medicamente
oncologice prin farmaciile cu
circuit deschis, cu medicamentul corespunzător DCI-ului
Trastuzumabum, medicament
care poate fi administrat subcutanat. „Acest medicament
poate fi administrat și subcutanat, în regim ambulator, pacientelor diagnosticate cu cancer
mamar”, a explicat ministrul
Sănătătʼii.
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Cel mai nou cartier
din Braşov – Steagu Roşu

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Blocuri noi, construcţii moderne! Aşa putea fi
caracterizat în momentul în care a prins contur
cartierul Steagu Roşu, care iniţial s-a numit
Honterus. Multe dintre locuinţe erau destinate
muncitorilor care lucrau la întreprinderea Steagu
Roşu. De altfel, denumirea cartierului este
strâns legată de faimoasa uzină.
 În 1921 este înfiinţată întreprinderea, sub numele
ROMLOC – Fabrica de locomotive şi vagoane.
 În 1936 are loc Fuziunea cu ASTRA, prima fabrică
românească de vagoane şi motoare.
 În 1940 denumirea societăţii se modifică în societatea
Astra Fabrica Română de Vagoane, Motoare, Armament
şi Muniţiuni.
 În 1948 Societatea Astra Braşov primeşte numele de
uzina „Steagul Roşu” şi produce vagoane, utilaje pentru
industria minieră şi siderurgică, maşini unelte şi rulmenţi.
 În 1954 se produce primul autocamion românesc SR 101.
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Solidaritate braşoveană
în Săptămâna Mare

Angajaţii Agenţiei de
Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB)
au desfăşurat ieri o acţiune de caritabilă în cadrul
programului „Solidaritatea Braşoveană”.
De donaţii au beneficiat
persoanele asistate la Complexul de Servicii din Victoria
aparţinând Direcţiei Generale

de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Braşov. Este vorba despre cei
30 de bătrâni internaţi în
Căminul pentru persoane
vârstnice „Castanul” şi
cei 76 de copii, cu vârste
cuprinse între 2 şi 18 ani,
îngrijiţi la Centrul de plasament „Azur”.
Pentru ei au fost pregătite pachete conţinând

aproximativ 100 kg
de produse alimentare greu perisabile
– făină, ulei, orez,
zahăr, paste făinoase şi conserve de
legume, precum şi
articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte
(183 de tricouri şi
80 de perechi de papuci). Nu au lipsit

dulciurile – ciocolată, biscuiţi,
napolitane, iepuraşi şi ouă de
ciocolată, de care s-au bucurat
în egală măsură cei mari şi cei
mici. Copiii au mai primit 385
de caiete, 360 de creioane şi
80 de jucării.
„Această acţiune de donaţie
realizată în pragul sărbătorilor
pascale n-ar fi fost posibilă
fără ajutorul sponsorilor şi donatorilor, firme sau simpli braşoveni, care au venit la centrul
de colectare de la ADDJB şi
au adus produse sau sume de
bani. Mulţumim firmelor SC
Nelsand SRL Braşov, SC Ambient SRL, SC Codreanu SRL,
dar şi Colegiului Naţional «Dr.
I. Meşotă» şi Şcolii Gimnaziale
nr. 2 «Diaconul Coresi» pentru
ajutorul lor fără de care n-am
fi reuşit să le facem o bucurie
bătrânilor şi copiilor de la
Victoria. Le transmitem tuturor sărbători fericite, cu sănătate şi bucurii”, a spus Iosif
Ciurean, director adjunct
ADDJB, coordonatorul proiectului „Solidaritatea Braşoveană”.

Calea Crucii, procesiune religioasă în Vinerea Mare

Poliţiştii, la datorie de Paşte

În Vinerea Mare, credincioşii braşoveni din toate
confesiunile vor putea lua
parte la programul creştin
– ecumenic „Calea Crucii”.
Programul va începe la
ora 13.00, în Catedrala Romano-Catolică „Sfinţii Petru şi Paul”.
După pornirea procesiunii, în faţa bisericii franciscane de pe Strada Sfântul
Ioan se va desfăşura staţionarea Bisericii
Reformate, urmată de cea a Bisericii

În perioada sărbătorilor de
Paşte, Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Braşov va mobiliza
peste 280 de poliţişti, zilnic,
în scopul asigurării unui climat de ordine şi siguranţă civică, în special în locurile de
pelerinaj religios, dar şi în staţiuni turistice şi zone de agrement. „Se va acţiona în zona
celor 216 lăcaşuri braşovene
de cult unde vor fi celebrate
Sărbătorile Pascale, pentru
ca ceremoniile religioase să

Greco – Catolice, la colţul străzilor Sf. Ioan şi
Republicii.
Apoi, intersecţia străzilor
Republicii şi
Michael Weiss
va fi locul staţionării Bisericii
Unitariene, iar
la intrarea în
Piaţa Sfatului, dinspre strada Republicii,
va avea loc momentul Bisericii Evan-

ghelică-Maghiară. Procesiunea se va opri
apoi şi în faţa Catedralei Ortodoxe din
Piaţa Sfatului.
Între toate opririle, vor fi intonate rugăciuni şi cântece bisericeşti, iar finalul
traseului îl va reprezenta Biserica Neagră
(confesiunea lutherană-săsească). La plecare, creştinii vor primi binecuvântarea
în limbile română, maghiară şi germană.
Prin această acţiune simbolică, cele
şapte biserici participante doresc să aducă în centrul atenţiei ceea ce îi uneşte pe
toţi creştinii: dragostea faţă de Iisus şi
credinţa în Dumnezeu.

se desfăşoare în linişte şi tihnă. De asemenea, zilnic vor
acţiona între 60 de poliţişti
rutieri, în scopul asigurării
unui trafic fluent şi sigur, în
condiţiile unui aflux puternic
de turişti”, a spus comisar şef
Liviu Naghi, purtător de cuvînt al Poliţiei Braşov.
IPJ Braşov transmite pe
această cale tuturor braşovenilor şi turiştilor sănătate,
fericire şi bucurii alături de
cei dragi şi un Paşte Fericit.

Recomandări de la poliţişti pentru
prevenirea infracţiunilor de Sărbători
Pentru ca Sărbătorile să fie
liniştite şi fără evenimente
neplăcute, Compartimentul
de Analiză şi Prevenire a
Criminalităţii recomandă
cetăţenilor să aibă în vedere
un minim de măsuri de
autoprotecţie:

La cumpărături:
◾ manifestaţi prudenţă în magazinele aglomerate, supravegheaţi-vă geanta şi nu o
plasaţi în coşul de cumpărături, de unde poate fi sustrasă cu uşurinţă;

cool şi sunt adunate persoane gălăgioase;
◾ nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi şi nu le permiteţi să
consume alcool;
◾ evitaţi afişarea cu bijuterii
ori sume mari de bani;
◾ alegeţi drumurile intens circulate, luminate;
◾ deplasaţi-vă în grup şi nu
răspundeţi la provocările
În noaptea de Înviere:
altor persoane;
◾ evitaţi persoanele turbu- ◾ nu acceptaţi compania perlente sau în stare de ebrie- soanelor necunoscute.
tate, străzile cu baruri şi
Pentru orice infracţiune,
terase unde se consumă alapelaţi numărul 112!

◾ nu luaţi asupra dvs. sume
mari de bani, ci doar necesarul pentru cumpărăturile
planificate în acea zi;
◾ când este posibil, folosiţi
cardul pentru cumpărături;
◾ păstraţi banii în geantă, borsetă sau într-un buzunar inaccesibil şi nu în sacoşa de
cumpărături sau în buzunar.
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Cum ne transformă
rețelele de socializare
Marian Popescu,
profesor la Facultatea de Jurnalism și Științele
Comunicării,
atrage atenția
asupra pericolelor la care ne expunem când
înlocuim dialogul virtual cu cel
real, față în față.
„A vorbi în public
pare să devină ceva
mai puțin obișnuit. Noi
nu ne antrenăm pentru
a vorbi liber în public
sau pentru a susține un Comunicarea virtuală nu poate înlocui discuțiile față în față
discurs. Suntem mai
ușor în ipostaza de users, de oa- tă capacitate, spune profesorul. șansele să te dezvolți prost ca permeni care sunt învățați să folo- „Se observă că oamenii vorbesc soană. Vorbitul în public este casească diverse gadgeturi”, a spus din ce în ce mai prost. De cele lea cea mai sigură de a te construi
Marian Popescu.
mai multe ori, limba română este ca o persoană mai bună”, ne-a
Pentru că vorbitul în public nu în suferință în discursul public, spus Marian Popescu.
se învatʼă la școală, elevii și în relațiile comunicaționale coti- Vorbitul în public este benefic
studentʼii trebuie să caute alte me- diene, iar atunci când vorbești pentru dezvoltarea personală, dar
tode pentru a-și îmbunătătʼi aceas- prost propria ta limbă, sunt toate unii se împiedică de propriile

emotʼii. „Felul în care
vorbești te definește. A
vorbi prost, a vorbi neîngrijit, a nu putea să
transmiți ideea într-o
propoziție sau frază coerentă, deja te depreciază ca persoană. A
vorbi bine înseamnă să
te dezvolți bine din
punct de vedere personal", a continuat profesorul. Trebuie știut
că vorbirea în public
este cea mai bună disciplină a mintʼii, dar și
a corpului. "Pentru a
vorbi bine în public, nu
este suficient să folosești
doar capul, acesta fiind
ținta prioritară a educației. Când
vorbești în public, una dintre problemele pe care le ai se referă la
gestionarea emoțiilor, emoții care
sunt ale corpului. De asemenea,
trebuie să îți controlezi respirația.
Să nu uităm că apar probleme
cu vocea”.

Vineri

Pe scurt
Nudismul, liber într-un mare oraș din Germania
Al treilea mare oraș din Germania a dat liber la nudism,
în șase zone neprotejate prin garduri de protecție.
Zonele ”fără textilă” sunt situate în parcuri și pe malul
râului Isar. O plajă pentru nudiști e la doar 10 minute de
centrul orașului, într-o importantă suburbie turistică,
anunță The Telegraph. Dezbaterea publică a încins spiritele locuitorilor din Munchen, după ce a expirat, în toamna anului 2013, o lege statală care interzicea plaja fără
costum de baie. Totuși, nici până la adoptarea deciziei
municipale de liberalizare a nudismului, în Munchen nu
erau sancționați cei care făceau plajă în pielea goală în
parcuri sau pe malul râului. Nudismul se practică în Germania din 1920, fiind popular inclusiv în Republica Democrată Germană, aflată sub controlul URSS, între
1945-1990.

Au fost descoperite trei noi secțiuni din Marele Zid Chinezesc
Trei secțiuni ale Marelui Zid Chinezesc, necunoscute
până în prezent, au fost descoperite de arheologi într-o
vale din regiunea Ningxia, situată în nord-vestul Chinei,
relatează miercuri presa din această țară, citată de
agenția EFE. Cele trei bucăți din Zid au fiecare o lungime
de circa 20 de metri și au fost găsite în apropierea
localității Nanchangtan. Ele fac parte din construcția ridicată pentru a împiedica popoarele nomade invadatoare
să traverseze Fluviul Galben în timpul iernii, atunci când
acest curs de apă îngheață, explică un arheolog.
Aceste vestigii, unele construite din piatră, au o vechime
de circa 2.400 de ani și datează din epoca Statelor Combatante (475-221 î.Hr.), perioadă ce a precedat prima
unire a imperiului chinez realizată de dinastia Qin (221206 î.Hr.). Împăratul Qin Shi Huangdi, fondatorul acestei
dinastii, a fost cel care a început construcția Marelui Zid,
inclus din anul 1987 în lista Patrimoniului Mondial al
UNESCO.

Italia scoate la licitație „cea mai bântuită insulă din lume”
Italia scoate la licitatʼie insula
venetʼiană Poveglia, considerată unul dintre locurile cele
mai bântuite de pe pământ,
pentru a-și plăti datoria publică
și a face pe placul orientărilor
bugetare ale Uniunii Europene, relatează revista TIME.
De ce ar trebui să vă fie,
deci, frică de insula venetʼiană
Poveglia? Istoria sordidă a
Povegliei servește însă drept
explicatʼie pentru motivul pentru care nimeni nu vrea să
pună piciorul acolo. Insula, cu
o suprafatʼă de circa 7 hectare,
a devenit locul unde au fost
abandonatʼi europe-

nii care mureau de ciumă și,
potrivit legendelor locale, fantomele acestora încă bântuie
locul.
Lucrurile au luat însă o turnură pozitivă pentru insulă
atunci când, în 1992, aici a
fost înfiintʼat un spital pentru
bătrâni, deși zvonurile au sustʼinut
că, de fapt, acesta
ar fi fost doar o
acoperire pentru
o institutʼie pentru
cei cu probleme
mintale. De asemenea, potrivit

zvonurilor, aici s-ar fi efectuat
lobotomii în caz de necesitate,
iar un doctor s-ar fi sinucis
aruncându-se din turnul spitalului — fără îndoială, un
efect secundar al faptului că
era bântuit de pacientʼii pe care
îi mutilase.

De ce sunt consideraţi mai atrăgători bărbaţii cu barbă?
Bărbaţii care poartă barbă sunt
consideraţi mai atrăgători, dar
numai în anumite condiţii. Cercetătorii au aflat în urma unui
studiu când anume sunt femeile
mai atrase de această înfăţişare.
În cadrul unui studiu, 1.453
de femei şi 231 bărbaţi au fost
rugaţi să dea note unui număr
de 36 de bărbaţi raşi sau cu barbă, pentru a spune astfel care li
se pare mai atrăgător.
Au fost în total patru experimente, realizate în condiţii dife-

rite, iar părerile subiecţilor au fost
de asemenea variate.
Astfel, spune Barnaby Dixson,
de la Universitatea New South
Wales, spune că femeile sunt mai
atrase de bărbaţii cu barbă atunci
când aceştia sunt o raritate, nu o
modă.
De exemplu, într-un bar unde
toţi bărbaţii sunt perfect raşi, singurul bărbat cu barbă va fi considerat mai interesant şi mai
plăcut. De asemenea, într-un local plin cu bărboşi, femeile vor

fi mai atrase de un bărbat ras.
În concluzie, raritatea este mai
interesantă ca moda. La fel se
întâmplă şi în natură, unde masculii cu caracteristici unice, deosebite, au mai multe şanse să
se împerecheze.
Studii anterioare arătaseră că
bărbaţii cu barbă sunt consideraţi
mai agresivi, mai masculini, mai
duri, dar şi mai romantici.
Rezultatele acestei cercetări
au fost publicate în revista Biology Letters.
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Brașovencele se
dau la... Cupă!
Competiția va debuta miercuri, la Târgoviște
Handbalistele de la Corona
Brașov vor debuta la mijlocul
săptămânii viitoare, în Cupa
României. Adversara brașovencelor, va fi CSM București,
echipă care are ambitʼii mari
pentru sezonul viitor. Pentru
formatʼia din capitală, singura
poartă spre Europa în acest an,
o reprezintă Cupa României,
în conditʼiile în care CSM-ul nu
a intrat în play-off-ul campionatului. De partea cealaltă, Corona poate invoca ghinionul
când a avut loc tragerea la sortʼi:
a „picat” pe partea de tablou
cu HCM Baia Mare. Dacă vor
trece de CSM, brașovencele
vor juca împotriva învingătoarei din duelul Mureşul Tg. Mureş - CSM Ploieşti. Dacă totul
va decurge normal, Corona va
întâlni în semifinale pe HCM
Baia Mare, adevărata finală a
turneului!
Fetele sunt încrezătoare! Cea
mai bună handbalistă a României în 2013 și totodată căpitanul
Coronei, Aurelia Brădeanu, spune că Brașovul pleacă în jocul
cu CSM-ul cu prima șansă.
„Față de jocul din campionat,
CSM-ul s-a întărit, sunt două
noutăți în lotul lor, dar asta nu
înseamnă că șansele noastre nu
sunt la fel de mari.
Individualitățile nu contează așa
de mult, eu cred că echipa este
importantă. Putem câștiga meciul de debut de la Cupa României” a punctat Mica. „Ne-am
pregătit foarte bine și suntem
gata pentru această competiție.
Primul meci va fi și cel mai
greu! Vom aborda jocul cu CSM
cu maximă serizoitate! Ne dorim
foarte mult să câștigăm acest
trofeu și vom da totul pentru a
reuși!” a spus și extrema Coronei, Camelia Hotea.

Fetele de la Corona atacă (pentru început) Cupa!
„Să se joace doar pe teren!” CSM
București a anuntʼat transfeuri
de senzatʼie pentru viitorul sezon. Clubul din București a cheltuit bani grei, iar o eventuală
ratare a calificării în cupele europene nu ar fi privită deloc cu
ochi buni! Corona a încheiat
sezonul regulat pe locul secund,
în timp ce CSM-ul nu a prins
play-off-ul. Calculul hârtiei dă
ca favorită echipa de sub Tâmpa, iar oficialii de la Corona speră ca arbitrajele să fie... corecte!
„Nu va fi ușor. În astfel de
competiții, nu de puține ori am
avut parte de surprize și vom
face tot posibilul să le evităm!
Pregătirea a decurs normal, suntem la nivelul pe care eu îl doream. Personal, îmi doresc o
competiție transparentă. Sper
ca rezultatele să fie stabilite pe
teren, fără alte influențe! Până
la urmă, ar fi doar un semn de
normalitate. Jocurile vor fi televizate, iar toată conducerea
federației va fi prezentă la

Târgoviște”, a declarat principalul Coronei, Bogdan Burcea.
Cu banii la zi! După o perioadă
dificilă, în care handbalistele
aveau restantʼe financiare de luni
de zile, soarele a ieșit în sfârșit
și pe strada Coronei! Fetele antrenate de Bogdan Burcea și
Vasile Curitʼeanu au ajuns cu
banii la zi! „Vreau să vă anunț,
că, la această oră, jucătoarele
sunt la zi cu toate plățile! Împreună cu factorii locali, au fost
făcute eforturi foarte mari pentru
ca fetele să aibă liniște și să fie

preocupate doar de antrenamente și de jocuri! Vreau să le
mulțumesc pentru răbdarea de
care au dat dovadă, au lăsat la
o parte problemele financiare,
s-au pregătit foarte bine, au încheiat sezonul regulat pe locul
doi, tot respectul pentru ele!
Luăm totul pas cu pas, să trecem
cu bine de jocurile din Cupa României, după care vom vedea
ce va fi în play-off!” ne-a declarat președintele sectʼiei de handbal de la Corona, Vasile Kraila.

Cupa României, program
optimi de finală:
1. HC Zalău - stă
2. HCM Rm. Vâlcea - HCM Baia Mare
3. Mureşul Tg. Mureş - CSM Ploieşti
4. Corona Braşov - CSM Bucureşti
5. HCM Roman - Dunărea Brăila
6. Ştiinţa Bucureşti - CSM Cetate Deva
7. SCM Craiova - stă
8. „U” Jolidon Cluj - Tomis Constanţa

Deplasare grea pentru Corona!
Lanterna roșie a Ligii I, Corona Brașov, a schimbat în
această săptămână antrenorul.
Jerry Gane și-a reziliat contractul cu gruparea de sub
Tâmpa și în ultimele șapte etape ale campionatului formatʼia
va fi condusă de cuplul Adrian
Hârlab – Dan Bona. În runda
cu numărul 28 din Liga I, Corona are parte de o deplasare

dificilă la Vaslui, împotriva
echipei care în etapa trecută
a reușit să producă prima înfrângere a Stelei în acest campionat. Chiar dacă se așteaptă
la un joc dificil, brașovenii nu
au nimic de pierdut și vor să
termine acest sezon cu fruntea
sus. “Ne așteaptă un meci
greu, cu o echipă foarte bună
a campionatului. Noi nu mai

avem nimic de pierdut, mergem să ne jucăm șansa noastră. Să sperăm că nu vom
pierde. În orice caz, mergem
la Vaslui să jucăm fotbal!” a
spus atacantul Coronei, Cătălin Dedu. „Întâlnim o echipă
foarte bună, cu jucători cu
mare experiență. Vreau să văd
din partea fotbaliștilor mei,
dăruire și ambiție. Eu zic că

o să facem o figură frumoasă
la Vaslui!” a declarat și noul
tehnician al Coronei, Adrian
Hârlab. Pentru jocul de la Vaslui, Hârlab nu se poate baza
pe Pârvu, Coman și Buș,
accidentatʼi și nici pe Neacșa,
care este suspendat. Partida
dintre FC Vaslui și Corona
Brașov se va disputa sâmbătă,
de la ora 17.00.
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Astra, prima finalistă! Echipa Astra Giurgiu s-a calificat în
finala Cupei României - Timişoreana, după ce a învins
pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-1), formaţia Petrolul
Ploieşti, deţinătoarea trofeului, în manşa secundă a semifinalelor competiţiei. În tur, la Ploieşti, cele două echipe
au terminat la egalitate, scor 0-0. În minutul 22, Albin a
şutat în transversală dintr-o lovitură liberă de la 35 de
metri, dar Tamuz a urmărit balonul şi a înscris cu capul
de la 6 metri, pentru Petrolul. În partea secundă, în minutul
52, Budescu a adus egalarea pentru giurgiuveni după ce
a reluat din prima o centrare a lui Yahaya. Golul calificării
Astrei a fost înscris de fundașul Paul Papp cu o lovitură
cu capul din trei metri în ultimele secunde ale partidei.
Mijlocaşul Vlad Morar (Petrolul) a fost eliminat, în minutul
85, după ce a primit al doilea cartonaş galben pentru o
intrare cu talpa asupra lui Enache. Imediat după eliminare,
Morar a urcat în tribune alături de suporterii ploieşteni. În
cea de-a doua semifinală, care a avut loc aseară pe Arena
Naţională din Capitală, s-au întâlnit Dinamo şi Steaua. În
tur, steliştii s-au impus cu scorul de 5-2.
Realul a luat Cupa! Galacticii de la Real Madrid, fără Cristiano
Ronaldo în teren, au câștigat primul trofeu din acest sezon,
Cupa Regelui Spaniei. Real Madrid a câştigat pentru a
19-a oară Cupa Spaniei, după ce a învins aseară, la Valencia, cu scorul de 2-1 (1-0), formaţia FC Barcelona, în
finala competiţiei. La capătul unui meci extrem de frumos,
Casillas a ridicat trofeul deasupra capului. În minutul 10,
Di Maria a deschis scorul pentru Real Madrid. Barcelona
a egalat în repriza a doua în minutul 68, printr-o lovitură
de cap al lui Marc Bartra. Cu cinci minute înainte de finalul
jocului, galezul Gareth Bale a punctat după o cursă fantastică și a adus primul trofeu pentru madrileni în acest
sezon. Real este în continuare angrenată în lupta pentru
câștigarea campionatului și a Ligii Campionilor, în timp
ce catalanilor nu le-a mai rămas decât lupta din campionat.
Bayern, fără emoții spre finală! Deja campioană, Bayern sa relaxat în Bundesliga, însă nu a făcut nicio concesie lui
FC Kaiserslautern, divizionara secundă din Germania
fiind spulberată în semifinalele Cupei Germaniei. Peste
70.000 de oameni au venit la Munchen pentru a asista
la o victorie fără dubii a lui Bayern, care pregătește cele
mai importante meciuri ale sezonului, cu Real Madrid,
din semifinalele UEFA Champions League. Kaiserslautern
a rezistat 24 de minute pe Allianz-Arena. Cu echipa standard în teren, Bayern a deschis scorul prin Schweinsteiger,
mijlocașul marcând printr-o lovitură de cap, după cornerul
bătut de olandezul Robben. Tot Robben a contribuit și la
golul al doilea, din minutul 32, când mijlocașul Kroos a
majorat avantajul lui Bayern cu o execuție plasată, astfel
că la pauză s-a intrat cu scorul de 2-0. Echipa lui Guardiola
a scăpat definitiv de emoții în minutul 50, după ce Muller
a înscris dintr-o lovitură de pedeapsă scoasă de același
Robben. Zoller a redus apoi din diferență, 3-1, dar Bayern
a mai înscris de două ori până la final, prin Mandzukic și
Gotze. În finală, Bayern va da piept cu Borussia Dotrtmund.
Liga I, borna 28. Etapa cu numărul 28 a primei ligi de fotbal
va debuta sâmbătă cu primele două jocuri. De la ora
17.00, FC Vaslui va primi replica Coronei Brașov, iar de
la ora 19.30, CFR Cluj va întâlni pe Ceahlăul Piatra
Neamț. Etapa va fi continuată chiar în ziua de Paști, cu
următoarele meciuri:
Dinamo-Astra Giurgiu (14.00)
FC Botoșani – Pandurii Târgu Jiu (16.30)
Gaz Metan Mediaș - Oțelul Galați (19.00)
Săgeata Năvodari – Petrolul Ploiești (21.30)
Etapa va f i încheiată luni 21 aprilie, cu următoarele jocuri:
ACS Poli Timișoara – Universitatea Cluj (18.30)
FC Brașov – Concordia Chiajna (19.30)
Viitorul Constanța – Steaua (21.00)
Propunere șoc de la Gino! Comitetul Executiv s-a întrunit ieri
pentru a discuta situaţia lui CSU Craiova, dar nu a ajuns
la nici o concluzie, aşa că a amânat decizia pentru săptămâna viitoare. În discuţia neoficială ce a urmat, preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, i-a lăsat mască pe toţi
participanţii, atunci când a propus ca Mircea Sandu să
devină membru pe viaţă al Comitetului Executiv! Lui Iorgulescu i s-a explicat că nu există o asemenea opţiune
legală, la care Gino a replicat: „Nici o problemă, schimbăm
statutul!”. În ciuda explicaţiilor, Gino Iorgulescu a anunţat
că va face o propunere oficială săptămâna viitoare, când
se va reîntruni Comitetul Executiv!

DIVERTISMENT

Obiceiuri de
Paşte în judeţ
În satele tradiţionale din
judeţul Braşov s-au mai păstrat câteva obiceiuri specifice Sărbătorii Pascale.
Duminică, 20 aprilie 2014,
în prima zi de Paşte, începând
cu ora 14.00, sunteţi aşteptaţi
la „Împuşcatul cocoşului”,
eveniment organizat de Primăria comunei Apaţa.
Este vorba de un obicei tradiţional, specific comunităţii
din Apaţa. Se crede că originea
obiceiului este legată de o legendă a locului din secolul al
XIV-lea. În timpul unei invazii
tătăreşti, populaţia s-a retras
în cetate. Invadatorii au pustiit
localitatea, dar la retragere au
auzit un cântat de cocoş în cetate, locuitori refugiaţi fiind
astfel descoperiţi. Cetatea a
fost asediată, iar supravieţuitorii au hotărât drept pedeapsă
împuşcarea cocoşului care i-a
trădat. Astăzi, participanţii la

Cocoşul „trădător” este împuşcat de Paşte la Apaţa
acest obicei sunt copiii, scopul
sărbătorii fiind iniţierea tinerilor şi tragerea la ţintă cu arbaleta. Locul cocoşului viu fiind
luat de unul desenat. În fiecare
an, în ziua de Paşte, după ieşirea de la biserică, întreaga
comunitate maghiară, copiii în
special, participă la acest străvechi obicei.

Alaiul ce porneşte de la o
gazdă colindă uliţele satului
îndreptându-se spre un deal
din afara localităţii, unde are
loc „judecata cocoşului”.
A doua zi de Paşte, luni, 21
aprilie 2014, începând cu ora
13.00, sunteţi aşteptaţi la obiceiul tradiţional Plugarul, care
va avea loc în satul Vad.

Obiceiul „Plugarului” este
o manifestare folclorică cu caracter agrar la care participă
întreaga comunitate sătească
şi care se repetă în fiecare an,
a doua zi de Paşte, în mai multe sate din zona etnografică a
Ţării Făgăraşului.
„Plugarul” este un obicei de
primăvară, un scenariu ritual
al morţii şi renaşterii anuale
a divinităţii vegetale. Rolul
principal îl are flăcăul care a
ieşit primul la arat în acel an.
Serbarea plugarului începe cu
ascunderea acestuia în incinta
gospodăriei sale, urmată de
căutarea lui. După ce este găsit, urmează gătirea cu grâul
verde; plugarul este apoi urcat
pe o grapă de lemn şi purtat
spre râu de către ceilalţi feciori. Aici este scufundat cu
grapă cu tot de patru ori în
cele patru zări.
Plugarul îi stropeşte apoi
pe săteni.

Ziua internaţională a Cărţii, sărbătorită la Braşov
Cu ocazia Zilei Internaţionale a Cărţii,
Librăria „Şt.O.Iosif” din Braşov va dărui,
miercuri, 23 aprilie 2014, câte o CARTE
fiecărui iubitor de lectură!
Prin această iniţiativă reprezentanţii
librăriei doresc ca cititorii de toate vârstele să fie încurajaţi spre lectură, privită

ca o necesitate a sufletului şi a minţii.
La acest eveniment, sunt aşteptaţi peste
5000 de cititori.
Ziua Internaţională a Cărţii se sărbătoreşte anual pe 23 aprilie şi este organizată de UNESCO în scopul promovării
lecturii şi a drepturilor de autor.

Scopul zilei de 23 aprilie este de a însufleţi dragostea de carte şi de a îndrepta
atenţia către lectură; de a reflecta asupra
metodelor de diseminare a cuvântului
scris, indispensabil în promovarea educaţiei, ştiinţei, culturii şi a informaţiei la
nivel mondial.

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

TRANSCENDENCE:
VIAŢĂ DUPĂ
MOARTE -AVANPREMIERĂ119 minute, Acţiune, Mister,
SF
Miercuri: 18:30, Joi: 18:30
SABOTAJ
106 minute, Acţiune, Thriller,
Crimă
Vineri: 13:45, 21:30
Sâmbătă: 14:00, Luni: 14:00,
Marţi: 13:45, Miercuri: 16:15,
Joi: 16:15
ADIO, DAR MAI STAU PUŢIN
96 minute, Comedie, Dramă
Vineri: 19:30, Sâmbătă: 16:15,
Luni: 16:15, 20:15, Marţi:
17:30, 19:30
CĂPITANUL AMERICA:
RĂZBOINICUL IERNII -3D128 minute, Aventuri, Acţiune, SF
Vineri: 19:15, Sâmbătă: 17:15, Luni: 17:15, Marţi:
19:15, Miercuri: 19:15, Joi: 19:15
RIO 2 -3D101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie (S=subtitrat, D=dublat)

Vineri: 13:15 D, 15:00 D, 15:30 D, 17:15 S
Sâmbătă: 11:15 D, , 11:30 D, 13:15 D, 15:00 D
Luni: 11:15 D, 11:30 D, 13:15 D, 15:00 D
Marţi: 13:15 D, 15:00 D, 15:30 D, 17:15 S
Miercuri:
13:15 D,
15:00 D,
15:30 D,
17:15 S
Joi: 13:15 D,
15:00 D,
15:30 D,
17:15 S
CLOPOŢICA
ŞI ZÂNA
PIRAT
78 minute,
Animaţie,
Fantastic
(dublat)
Vineri:
16:00,
Sâmbătă:
12:00, Luni:
12:00, Marţi: 16:00, Miercuri: 13:45, Joi: 13:45
CLOPOŢICA
ŞI ZÂNA PIRAT -3D78 minute, Animaţie, Fantastic (dublat)
Vineri: 13:30, Sâmbătă: 13:30, Luni: 13:30, Marţi:
13:30, Miercuri: 13:30, Joi: 13:30

NOE -3D140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic
Vineri: 17:45, 20:30, Sâmbătă: 17:45, Luni: 17:45,
20:30, Marţi: 17:45, 20:30, Miercuri: 17:45, 20:30,
Joi: 17:45, 20:30
TARZAN -3D94 minute, Acţiune, Animaţie, Aventuri (dublat)
Sâmbătă: 15:30, Luni: 15:30
NEED FOR SPEED:
ÎNCEPUTURI -3D131 minute, Acţiune, Thriller
Vineri: 21:45, Luni: 20:00, Marţi: 21:45, Miercuri:
21:45, Joi: 21:45
SPUNE-MI CE AI FĂCUT AZI-NOAPTE!
100 minute, Comedie, Romantic
Vineri: 17:30, Luni: 18:15, Marţi: 21:30, Miercuri:
21:00, Joi: 21:00
Concerte în cluburi
◾ Trupa Sase cântă în Times Pub
Vineri, 18 aprilie, de la ora 23.00. Înainte de ora
23:00 intrarea este gratuită. Între ora 23:00 și
24:00 va exista un suport pentru artiști de 10 lei,
iar apoi intrarea va fi 20 lei.
◾ Easter Party în Goha Studio
Sâmbătă, 19 Aprilie 2014, de la 23:00. Preţ bilet:
20 lei
◾ LOUIS' BUNNY // PLAYMATES în Club LOUIS
Duminică, 20 Aprilie 2014, de la 23:00 . Preţ bilet:
20 lei.

Vineri

Horoscopul zilei
Berbec. Emoţiile tale se transformă într-o fericire maximă
astăzi, dar poate ajunge să fie obositor. Încearcă să nu te
îngrijorezi mai mult decât trebuie, finalul va fi unul fericit.
Taur. Astăzi vei reuşi să surprinzi pe cineva cu sentimentele
tale, dar nu este deloc o idee rea să spargi gheaţa. E posibil
ca cineva să îţi schimbe viziunea asupra vieţii.
Gemeni. Cum stai cu sănătatea? Energia pe care o ai pune
semne de întrebare, aşa că trebuie să faci o alegere. Ori te
duci la medic, ori adopţi un stil de viaţă mai sănătos.
Rac. Lucrurile sunt foarte intense astăzi, aşa că asigură-te
să fii la înălţimea aşteptărilor. Cel mai probabil, la finalul
acestei zile vei fi avea parte de o surpriză frumoasă.
Leu. Vezi ceva ce alţii nu pot vedea, şi ţine doar de firea ta.
Este în regulă, pentru că poţi avea grijă de mai multe lucruri
simultan, fără să existe riscul să omiţi ceva.
Fecioară. A venit ziua pentru investigaţii serioase. Ar trebui
să fii capabil/ă să înveţi mai mult despre orice, misterele şi
secretele sunt făcute să fie desluşite.
Balanţă. Lucrurile par satisfăcătoare la suprafaţă astăzi, dar
ai grijă ce se ascunde în spatele lor. Poţi descoperi o mulţime
de ponturi dacă acorzi atenţie detaliilor.
Scorpion. Personalitatea ta magnetică atrage multe persoane
astăzi, şi nu poate fi decât un lucru bun. Dacă ai nevoie de
mai mult timp singur/ă, atunci vei reuşi să găseşti o cale.
Săgetător. Te simţi doborât/ă astăzi, dar nu atât de mult încât
să ai nevoie de o atenţie specială.. E doar unul dintre acele
momente în care bateriile tale au nevoie să fie încărcate.
Capricorn. Este timpul să renunţi la gândirea ta şi să încerci
să vezi lucrurile din altă perspectivă. Vei vedea că e uşor
să găseşti soluţii dacă priveşti altfel situaţia.
Vărsător. Este o zi bună pentru a-ţi descoperi latura ta emoţională, chiar dacă nu ţi se pare deloc confortabil. Poţi rezolva
orice problemă care apare în calea ta.
Peşti. Doar pentru că nu îţi poţi da seama cum să rezolvi
ceva nu înseamnă că eşti incapabil/ă. Uneori trebuie să laşi
ca timpul să îşi pună amprenta, iar totul să treacă de la sine.

Bancul zilei
Soţul către soţie:
– Chiar vrei neapărat să mergem diseară la aniversarea părinţilor tăi? Eu
aş vrea să stau acasă, să văd meciul!
Soţia:
– Ce meci ar putea să fie mai important decât aniversarea părinţilor mei?

Soţul:
– Turcia-România!
– Las-o baltă! Mergem la aniversare
şi cu asta am încheiat discuţia.
După vreo cinci minute de gândire,
soţul revine:
– Iubito, ţi-am zis cumva că joacă şi
Suleyman Magnificul?

Sudoku
8
7
6 7

1
6
9
8

5

4

1

3 1
5
8
3
5 6
2
8 5
3
1
6
9

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

18 aprilie 2014

Rugă de Paşti
„În preajma aniversării din
acest an a Învierii Domnului,
gândul nostru nu poate părăsi
drumul ce ne călăuzeşte continuu de la Unire încoace, singurul ce conduce la reînvierea
vremurilor fericite de odinioară în care s’a putut pune baze
temeinice Statului naţional al
României.
Deci vom face un nou apel
la conducătorii ţărei să se
pună de acord asupra unui
program de consolidare a României întregite, program pe
care partidele de guvernământ
să-l continue şi să-l întregească atunci când vin la conducerea ţărei. Fiind-că altcum,
distrugând unele tot ce-au clădit altele, nestabilitatea legilor
va creia Statului situaţiuni din
ce în ce mai grele şi poate
chiar primejdii ce nu vor mai
putea fi înlăturate.
Dar dacă un asemenea
acord este în interesul ţărei, nu
e mai puţin adevărat că el este
şi în interesul partidelor politice. Şi astăzi, fiind-că au trecut
toate prin nefericirile ce şi leau creiat reciproc în opoziţie
ca şi la guvern, este momentul
să le atragem atenţiunea asupra
preceptului leturgic: „ale tale
dintru ale tale”.
Astăzi, dacă partidul dela
putere întâmpină o opoziţie
ce nu se deosebeşte de aceia
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Din presa maghiară
Primarul Braşovului, colonelul Victor Nanu, vorbeşte
despre planul de dezvoltare a oraşului (II)
Primarul prezintă apoi planul privind dezvoltarea oraşului.
Partea oraşului denumită „Ţigănia” va dispărea din inima
Braşovului. Din cele 60 de case, 20 au fost „condamnate
la moarte” de autorităţile sanitare. Bineînţeles că proprietarii vor fi recompensaţi în bani sau vor primi alte locuinţe. În această zonă dorim să construim o baie cu
aburi şi un ştrand, după ce vom beneficia de destulă apă.
Ne aşteptăm ca în două luni să fie finalizat proiectul de
dezvoltare a oraşului, acesta fiind proiectat de unul dintre
cei mai faimoşi arhitecţi ai ţării, Duiliu Marcu. În acelaşi
timp se lucrează şi la planul de dezvoltare privind Poiana
Braşov. Sperăm ca aceste planuri să fie aprobate de minister şi să primim şi autorizaţiile de construcţie.
Aici trebuie să accentuez ca zona din interiorul zidurilor
cetăţii trebuie să păstreze istoria şi să reflecte specificul
oraşului. Braşovul nou şi modern se va construi în afara
acestor ziduri.

Noutăţi sanitare

pe care a făcut-o el guvernelor
trecute, spiritul public nu se
prea alarmează. Cu calmul
său obicinuit el socoteşte de
sigur, că revanşa aceasta poate
folosi viitoarelor raporturi între partide şi atunci se resemnează în aşteptarea unor
vremuri mai bune. Dar tot aşa
va fi oare mâne, când repetarea spectacolului ar primejdui
însă-şi existenţa Statului?
Deja curente noui s’au ivit la
orizontul politic al ţărei. Că vor
fi unele sănătoase, fiind-că ţara
noastră este încă sănătoasă. Dar
noi ne temem de cele nesănătoase, căci de obiceiu, în vremuri anomale, ca cele prin care
trece azi omenirea, cele nesănătoase prind mai mult teren.

Iată de ce dar, în preajma
aniversării din acest an a Învierii Domnului, noi socotim
necesar să repetăm apelul nostru la înţelegere între partide.
Şi asta atât în interesul Statului
cât şi al partidelor ce-au înscris
toate paginile glorioase din istoria ţărei, fie că au pus dincolo de Carpaţi temeiul
primului stat naţional român,
fie că au desţelenit dincoace
drumul izbânzii dela 1918”.
Cotidianul „Carpaţii”,
anul X nr. 527; duminecă,
20 Aprilie 1930
Acest deziderat al înaintaşilor
noştri rămâne valabil şi pentru
anul 2014... Dacă ar exista înţelegere între partide, ar fi li-

nişte, stabilitate şi armonie în
ţară şi, astfel, lucrurile ar merge
mai bine şi pentru popor...
În loc să se lase pradă ambiţiilor şi promisiunilor electorale
deşarte, ar fi mai bine ca cei
care ne guvernează să încerce
să găsească soluţii viabile atât
pentru stat, cât şi pentru popor.
Altfel, să nu se mire când îi vor
vedea pe oameni ieşind în stradă, tot mai des, pentru a atrage
atenţia sau pentru a încerca să
rezolve anumite probleme...
Poate că apropierea Sărbătorilor Pascale este un bun prilej
pentru ca aleşii noştri să-şi propună (şi să-şi dorească!) acest
lucru pentru ţara noastră.

Primarul subliniază că acordă sprijin şcolilor şi instituţiilor
de cultură în general. Problema Casinei Române a fost
deja rezolvată prin acordarea spaţiului în care s-a mutat
recent. Pentru şcoli au fost prevăzute 4 milioane de lei
în buget.
Acum două săptămâni primarul s-a întâlnit cu medicii
din Braşov şi prefectul Tocineanu pentru a nota propunerile pentru un sistem sanitar mai bun, construirea de
spitale, dispensare noi şi modernizarea celor existente.
Aceste propuneri au fost trimise Ministerului Sănătăţii şi
se aşteaptă răspuns.

Apusul tramvaiului
Sperăm să cădem de acord cu conducerea căilor ferate
mici, legat de interzicerea tramvaiului pe străzile principale

Cristina Baciu

„Ce filme aşteptăm de la cineamatori” (I)
O suită de intenţii lăudabile
a întâlnit în aprilie 1980 Ermil
Rădulescu, în cadrul celei dea III-a ediţii a Festivalului naţional „Cântarea României”,
şi pe agenda de preocupări a
cinecluburilor. El aprecia, de
pildă, că cei mai ambiţioşi dintre cinemataori aspirau la adevărate „filme-eseu”, că, alţii
îşi propuneau să realizeze filme turistice, că, în general, asupra tematicii viitoarelor

pelicule se discuta cu interes,
forţându-se chiar inspiraţia. Sa văzut cu această ocaziune de
ce „lucruri minunate” erau capabili aceşti pasionaţi ai filmului, atunci când „seriozitatea
şi priceperea” îşi dădeau mâna,
unele producţii cum erau acelea ale cineclubului Combinatului chimic din Făgăraş
câştigând „binemeritate aprecieri cu prilejul unor festivaluri
sau concursuri de gen”.

De asemenea, strădania cineclubiştilor ceferişti şi a celor de la ICS „Alimentara” a
dat şi ea roade pozitive. Ei
bine, dând „Cezarului ce e al
Cezarului”, Ermil a revăzut
puţin aceste ambiţii şi intenţii, când ele nu au devenit nici
filme, nici măcar scenarii. De
ce? Pentru că experienţa anilor trecuţi îi amintea lui Ermil că un gând ce părea
valoros s-a devalorizat ulte-

a oraşului. Este important nu numai din punct de vedere
estetic, dar mai ales din punctul de vedere al sănătăţii
populaţiei. Există un plan privind transportul feroviar electric sau prin angrenare spre Poiana Braşov. Aşteptăm
oferte de la întreprinderile din ţară pentru realizare.

rior, adicătelea în momentul
concretizării.
„Drum Nou”, 18 aprilie 1980

(va urma)
Nagyszabású városfejlesztési tervéről beszél
Nanu ezredes, Brassó polgármestere.
În: Brassói Lapok, nr. 89, 17 aprilie 1938
Dinu Eva

Iulian Cătălui

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

9. Magazinele
◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp
10. Chioşcurile
◾ Rodipet
◾ Z-KIOSK
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Idei pentru a aranja
masa de Paşte
Masa de Paşte este nu
numai un prilej de a sărbători Învierea Domnului, ci şi un motiv de a
aduce primăvară pe
masă şi în casă.
De aceea, de pe o masă festivă de Paşte, nu trebuie să lipsească florile şi culoarea. Iată
câteva idei pentru a aranja
masă de Paşte.
Ca să ai o masă de Paşte
elegantă, alege o faţă de masă
albă sau în culori pastelate
(galben pai, vernil).
Vesela pentru masa de Paşte este indicat să fie albă sau
uni, într-o culoare deschisă.
Poţi folosi însă cu succes tacâmuri cu temă florală. Întrun coş mare în centrul mesei,
pune un buchet de flori.
Lumânările pentru masa de
Paşte nu trebuie să fie parfumate. Foloseşte lumânări în

formă de ou, colorate, iar la
baza suportului presară petale
de flori.
Vedetele mesei de Paşte
sunt însă ouăle vopsite. Le
poţi pune într-un coşuleţ din

nuiele sau, de ce nu, pe un
platou de prăjituri înalt, cu picior. La baza lor pune fire de
iarbă naturală sau din hărţi
verde. Este bine ca ouăle să
fie puse doar pe fundul coşu-

leţului, nu în
straturi.
Dacă vrei
că fiecare invitat să aibă
parte de un
cadou surpriză, poţi cumpăra iepuraşi
de ciocolată
pe care să îi
pui în stânga
farfuriilor.
Masa de
Paşte presupune o î n trunire a
familei, aşadar esenţială
este comunicarea şi buna înţelegere. Indiferent cum e împodobită
masa, important e că întreg
procesul de dinainte de punerea mesei de Paşte să se desfăşoare în voie bună.

Cameron Diaz: „Femeile aşteaptă prea multe
de la un singur bărbat”

Deşi a avut relaţii cu bărbaţi frumoşi şi celebri, printre
care Justin Timberlake, Jared Leto şi Alex Rodriguez,
Cameron Diaz (41 de ani) a ajuns la concluzia că un singur partener nu-i este îndeajuns. Ea consideră că femeile
au aşteptări prea mari de la un singur partener şi că monogamia limitează mult şansele ca ele să se simtă împlinite. ”Dintr-un anumit motiv, intrăm în relaţii şi ne
aşteptăm ca un bărbat să ne înţeleagă pe deplin şi să
ne împlinească toate dorinţele. Cred că din cauza asta
se termină prost de multe ori”, a declarat actriţa americană
pentru ziarul britanic Daily Mirror. Întrebată dacă i-a mers
mai bine să aibă mai mult de un iubit, Cameron a răspuns
nonşalantă: „De ce nu? De ce ar trebui să fie atât de
rău?”. Actualmente, vedeta nu este implicată într-o relaţie,
dar faptul că are multe prietene o ajută să suporte fără
probleme această perioadă.

Secretul Andreei Raicu: cum îşi menţine silueta

Andreea Raicu a mărturisit că stilul său de viaţă se bazează pe echilibru. „Secretul este echilibrul. Cred că
echilibrul este cel mai important în toate lucrurile pe care
le facem şi echilibrul se regăseşte şi în viaţa mea, din
toate punctele de vedere. Sunt dimineţi în care mă trezesc
la 7, dimineţi în care mă trezesc la 8. Îmi încep ziua cu
sală. Uneori alerg, alteori fac o oră de aerobic, bicicletă
sau tot felul de exerciţii «bodywork»”, a mărturisit ea.
Vedeta îşi începe dimineaţa cu un shake proteic care
conţine pudră de cânepă şi care îi asigură necesarul de
proteine. Dieta ei se bazează pe legume şi uneori peşte:
O altă regulă care o ajută să-şi menţină silueta este să
nu mănânce după ora 19.00. „Seara, dacă îmi dau seama
că nu am făcut destulă mişcare, mă sui pe bandă şi mai
alerg. Totodată, e foarte important să avem parte de 7-8
ore de somn, pentru că celula nervoasă are nevoie să se
refacă şi se reface doar prin somn”, a încheiat Andreea.

Spectaculoasa plajă roşie din China
Plaja Panjin, aflată în
delta râului Liao din
China, în cea mai întinsă zonă de mlaştină şi
stufăriş din lume, atrage
nenumăraţi turişti în fiecare an, datorită culorii
ei deosebite.
Spre deosebire de litoralul obişnuit, în Panjin turiştii nu stau la
plajă şi nu construiesc
castele din nisip. Totuşi,
plaja roşie din nord-estul
Chinei merită vizitată, relatează Huffington Post. Aflată
în delta râului Liao, în cea mai
întinsă zonă de mlaştină şi stufăriş din lume, plaja este acoperită de plante al căror ciclu
de creştere începe în primă-

vară, în luna aprilie. Verzi la
început, până toamna acestea
se colorează într-un roşu
aprins.
Plantele fac parte din genul
Suaeda, ale cărui specii trăiesc, de obicei, în zone tidale,

de-a lungul coastelor, sau în
mlaştini cu apă sărată. Vegetaţia din zonă este printre puţinele din care poate să
supravieţuiască în zone puternic alcaline, aşa cum sunt cele
din apropierea mării.

Reşedinţa lui Nicolae Ceauşescu
din Primăverii, scoasă la vânzare
Palatul Primăverii, reşedinţa lui Nicolae Ceauşescu în
perioada în care acesta a fost
şef al statului, va fi scos din
baza de protocol şi oferit la
vânzare de către RA-APPS,
cu argumentul că nu mai este
folosit decât de 3-4 delegaţii
oficiale pe an, iar costul unei
eventuale chirii ar fi foarte
mare
În aceste condiţii, clădirea,
aflată pe Bulevardul Primăverii nr. 50 din Bucureşti, va

fi trecută din domeniul public
în cel privat al statului şi oferită la vânzare.
Palatul Primăverii dispune
de un teren aferent rămas de
14.830 metri pătraţi.
O parte din terenul din faţa
clădirii este delimitat cu un
gard pe care sunt amplasate
panouri cu inscripţia „Terenul
este proprietatea ambasadei
statului Kuweit”.
Conform datelor istorice,
Palatul Primăverii a fost pro-

iectat de arhitectul Cezar Lăzărescu în 1964-1965 după
indicaţiile soţilor Ceauşescu,
iar Elena Ceauşescu s-a ocupat personal de alegerea candelabrelor şi a mozaicurilor,
având piscină, solar şi saună.
După revoluţia din 1989, la
TV au fost prezentate imagini
din clădire, în care soţii Ceauşescu locuiseră în ultimii 25
de ani de viaţă, inclusiv cu
baia în care robinetele erau
suflate cu aur.
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