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Ziar Gratuit
Campanie în
şcolile braşovene
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Elevii vor colecta aparatele
electrice şi electrocasnice
stricate graţie unui proiect
al Agenţiei de Mediu.
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Braşovul – oraş sigur
pentru turism

Eşecuri
după eşecuri
pag. 9

Etapa cu numărul 29 a primei Ligi de fotbal a umplut
cămara echipelor de sub
Tâmpa. Cu goluri. Multe.

Turnirul
Cavalerilor
pag. 7

La Cetăţuia Brasovului se
desfăşoară, între 2-4 mai,
ediţia a VIII-a a festivalului
Turnirul Cavalerilor.

VALUTĂ

Euro
4,4403
USD
3,2029
Gram Aur 132,7685

METEO

Parţial noros
8°C /16°C

În aceste zile se desfăşoară la Braşov
întâlnirea bilaterală între reprezentanţii Municipalităţilor din Braşov şi
Munchen, cu participarea reprezentantului Forumului European pentru

Securitate Urbană, în cadrul proiectului Siguranţă în turism – pentru un
mediu sigur în oraşele turistice. Se
vor identifica criteriile de evaluare a
oraşelor turistice din punct de vedere

al siguranţei şi securităţii în turism
şi se va crea o etichetă „Oraş sigur
pentru turism”, astfel încât turiştii să
poată fi informaţi cu privire la siguranţa pe care o anumită destinaţie

44 de locuinţe sociale noi

Braşovul, un judeţ fruntaş

Ieri au reînceput lucrărilepentru amenajarea blocului
de locuinţe sociale, în clădirea fostului internat al Grupului Şcolar de Turism şi
Alimentaţie Publică Braşov
de pe strada Zizinului nr.144.

Proiectul „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi
canalizare în judeţul Braşov”
este derulat de Compania Apa
cu Consiliul Judeţean Braşov.
Proiectul este un succes pentru
administraţia braşoveană,

Potrivit proiectului, se vor
construi 44 apartamente, din
care 38 apartamente cu 2 camere şi 6 apartamente cu
3 camere. Valoarea totală a
contractului de finanţare:
4.628.587,44 lei.
pag. 4

turistică o oferă. La finalul acestui
proiect, în 2015, Braşovul nu va fi
numai cel mai frumos oraş din
România, ci şi printre cele mai sigure
oraşe turistice din Europa.
pag. 2

a declarat preşedintele C.J.,
Aristotel Căncescu (foto). Investiţiile se realizează în Braşov,
Codlea, Săcele, Rupea, Ghimbav, Feldioara, Hărman, Homorod, Hoghiz, Moieciu,
Prejmer şi Sânpetru.
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Următorul număr al ziarului va apărea luni, 5 mai 2014
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Afaceri ,,negre” cu zeci de file CEC. Aşa pot fi prezentate, pe

scurt, faptele a trei şefi de firme din Braşov, cercetaţi
penal de poliţişti. Prejudiciul este de 1.500.000 de lei.
Doi dintre administratorii societăţilor vizate sunt acuzaţi
că au emis, în condiţii ilegale, 46 de file cec, iar cel deal treilea alte 12 astfel de instrumente de plată. Pentru
nicio filă CEC nu exista disponibil în cont. Suspecţii sunt
urmăriţi penal, dar beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până când se vor pronunţa, dacă se va impune,
sentinţe definitive în cazul lor.
Aproape de verdictul final. Cristian Cioacă e la un pas de
verdictul final în dosarul în care este judecat pe motiv
că şi-a ucis soţia, avocata Elodia Ghinescu. Magistraţii
au audiat experţii care au reexaminat probele de sânge
găsite în locuinţa celor doi soţi, dar şi pe uniforma de
poliţist a lui Cristian Cioacă. Tribunalul Argeş l-a condamnat pe poliţist la 22 de ani de detenţie, dar hotărârea
a fost atacată la Curtea de Apel din Piteşti. De la această
instanţă va veni sentinţa definitivă. Cristian Cioacă a fost
eliberat pe 14 februarie din Penitenciarul Colibași, după
ce completul de divergență al Curții de Apel Pitești a admis înlocuirea măsurii arestării preventive cu controlul
judiciar, el reluându-și activitatea în cadrul Inspectoratului
de Poliție Județean Argeș.
Polițiști pe stradă. În minivacanța de 1 Mai, poliţişti din
I.P.J.Braşov vor acţiona zilnic, în scopul asigurării liniştii
şi siguranţei cetăţenilor. Activităţile poliţiştilor vor viza
prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, asigurarea
unui climat de ordine şi liniște publică, precum şi a unui
trafic rutier în condiţii de siguranţă. Astfel,145 poliţişti de
ordine publică, 65 rutieri şi 40 de investigaţii criminale
investigare fraude şi alte structuri, se vor afla zilnic în
stradă, pentru ca cetăţenii să se bucure în linişte de minivacanţă. Poliţiştii rutieri vor acţiona în special pe tronsoanele de drum naţional din judeţ pentru asigurarea
unui trafic fluent şi sigur. De asemenea, 10 autospeciale
dotate cu radar vor acţiona zilnic pe drumurile publice.
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Cum poate deveni Braşovul
un oraş turistic sigur
Braşovul ar putea fi primul oraş din România
care va primi eticheta
europeană de oraş sigur, pentru turişti.
Asta dacă până la finalul
unui proiect, din care mai fac
parte reprezentanţi din primăriile din Munchen, Roma sau
Barcelona, se îndeplinesc anumite criterii pentru a creşte
gradul de securitate şi confort
al turiştilor care ne vizitează.
Ce este de făcut se va hotărî
împreună cu specialişti de la
Forumul European de Securitate Urbană (EFUS), care
se află deja Braşov, împreună
cu cei de la Primărie, Poliţie
şi studenţi de la Universitatea
Transilvania.
Proiectul facilitează schimbul de experienţă între oraşe
din Italia, Franţa, Spania, Germania şi Polonia totul pentru
a îmbunătăţi siguranţa turiştilor şi a cetăţenilor. Proiectul,
care va dura până în 2015,
conţine 6 studii, iar primul a

Specialişti de la Forumul European de Securitate Urbană oferă soluții ca și Brașovul să devină un oraș turistic sigur
fost deja finalizat de reprezentanţi ai Universităţii Transilvania. „Pot să spun că toţi
partenerii din Braşov fac paşii necesari pentru a face din
Braşov un oraş şi mai sigur,
aceştia colaborează foarte
bine şi cooperează cu alţi parteneri. Am văzut că s-au făcut
cercetări foarte bune cu ajutorul celor de la Universitate
şi pot spune că fac o treabă
foarte bună în cadrul proiectului” a declarat Alberto Dotta, project manager E.F.U.S.

În cadrul proiectului se va
efectua o cercetare la nivelul
Municipiului Braşov din
punct de vedere al securităţii
în turism, care în prezent este
în curs de realizare, în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe
Economice a Universităţii
Transilvania din Braşov. Cercetarea cuprinde o serie de
studii, între care:
- analiza criminalităţii la
nivelul municipiului,
- studiu cu privire la relaţia
rezident - turist şi impactul

economico-social resimţit de
rezidenţii braşoveni ca urmare
a desfăşurării activităţiilor turistice în Braşov,
- cercetare cantitativă în
vederea evaluării riscurilor
percepute pe timpul vizitei în
Braşov şi identificarea soluţiilor de diminuare a acestora,
- cercetare calitativă în vederea identificării unor măsuri
de reducere a infractionalităţii
şi identificarea unor direcţii
strategice cu privire la securitatea în turism.

RAT Brașov: Program
special de 1 și 2 mai

Biletele la spectacol pot fi achiziţionate de la Centrul Cultural Reduta Braşov
sau ONLINE pe www.biletebrasov.ro

Regia Autonomă de Transport
(RAT) Braşov aduce la cunoştinţa călătorilor faptul că mijloacele de transport în comun
vor circula în zilele de 1 şi 2 mai
2014 după un orar special,
adaptat solicitărilor de transport
existente în aceste zile. Astfel,
în zilele de 1 şi 2 mai, mijloacele
de transport în comun vor cir-

cula conform orarelor corespunzătoare unei zile de sâmbătă, în
intervalul orar 06.30 – 22.30.
În ziua de sâmbătă, 3 mai a.c.,
autobuzele şi troleibuzele vor
circula potrivit orarelor obişnuite unei zile de sâmbătă, iar duminică, 4 mai a.c., potrivit
orarelor corespunzătoare unei
zile de duminică.

Concurență la Poliția Locală
30 de candidaţi se bat pe 10
posturi libere scoase la concurs
de Poliţia Locală a municipiului
Braşov. Poliţia Locală face angajări pe opt posturi de teren - două
destinate candidaţilor cu studii superioare şi şase pentru candidaţii
cu studii medii. Alte două angajări
se vor face pe postul de jurist, res-

pectiv pe cel de şef birou, ambele
destinate candidaţilor cu studii superioare. Concursurile pentru
ocuparea celor zece posturi vin
după ce, în luna martie, Poliţia Locală a făcut alte cinci angajări. În
prezent, la Poliţia Locală a municipiului Braşov lucrează 188 de
persoane.

O nouă rundă de licitații
pentru locurile de parcare
Primăria a organizat, luni, o
nouă licitaţie pentru a atribui locurile de parcare rămase libere
în cartierul Astra II, respectiv în
zona cuprinsă între Calea Bucureşti numere pare - Berzei - Zorilor şi Carpaţilor numere impare.
La licitaţie s-au prezentat 172 de
persoane. Cinci dintre braşovenii
care au participat la licitaţie au
plecat acasă fără a reuşi să închirieze un loc, fie din cauză că lân-

gă blocul lor nu mai era nici o
parcare liberă, fie că preţul de
adjudecare a urcat foarte mult.
Opt locuri de pe Calea Bucureşti,
Berzei, Cocorului şi Carpaţilor,
au fost „râvnite” de mai mulţi locatari, iar cel mai mare preţ la
care s-a ajuns în urma acestor licitaţii a fost de 350 de lei pentru
un loc, în loc de 144 de lei, cât
se plăteşte în mod normal pentru
această zonă.
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Stadiul investițiilor
derulate de Compania APA
Proiectul „Reabilitarea şi
extinderea sistemelor de
apă şi canalizare în judeţul Braşov” implementat
de SC Compania Apa SA
în calitate de operator regional în domeniul furnizării serviciilor de apă şi
canalizare cuprinde 14 tipuri de lucrări, două dintre acestea încheiate,
restul aflate în diverse stadii de execuție.
* Staţie de epurare nouă la
Feldioara, în valoare de 53,76
milioane de lei, contract semnat
cu firma S.C. Hidroconstrucţia
Bucureşti. Contractul a cuprins
proiectarea şi construirea staţiei
de epurare a apelor uzate menajere la SE Feldioara, cu o capacitate de 142.200 P.E În data
de 12 martie 2014 a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor.
* Alimentare cu apă potabilă Sânpetru – Bod, contract
finalizat în 2008, în valoare
de 2.348.551 lei
* Asistenţă tehnică pentru
managementul proiectului/implementare, în valoare de 5,77
milioane de lei, cu un progres
de 86,34%.
* Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor, în valoare
de17,8 milioane de lei, contract
semnat cu firma AECOM INOCSA S.L. (lider asociere) - Artelia Ville & Transport Tecnic
Consulting Engineering Romania SRL, progres fizic de
68,72% raportat la luna aprilie
2014.
* Reabilitarea Staţiei de
Epurare Braşov, în valoare
de 69,83 milioane de lei, contract semnat cu firma Hidroconstrucţia Bucureşti. Contractul
presupune reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor
uzate menajere Braşov, cu o capacitate de 500.000 P.E (populaţie echivalentă), ce include

Cel mai mare grant
primit de vreo administraţie publică din
România a fost „adjudecat” de judeţul
Braşov, prin Compania
Apa, în calitate de operator regional în domeniul furnizării serviciilor de apă şi canalizare.
Aristotel Căncescu, președintele
Consiliului Județean Brașov

Compania Apa implementează cel mai amplu proiect de investiţii din istoria judeţului nostru
proiectare, obţinere avize, construcţii şi instalaţii noi, pregătirea
personalului de exploatare, testare şi punere în funcţiune. Progresul fizic raportat la luna
aprilie 2014 este de 7,56 %.
* Reabilitarea staţiilor de
tratare a apei potabile din
Codlea, Moeciu şi Bogata-Rupea, în valoare de 28,3 milioane de lei, contract semnat cu
RAMB SISTEM SRL-GIOVANNI
PUTIGNANO
&FIGLI SRL. La Codlea va fi
construită o staţie de clorinare
a apei cu o capacitate medie de
aproximativ 6.420 mc/zi. La
Rupea va fi realizată o staţie de
tratare a apei cu o capacitate medie de aproximativ 6.338 mc/zi.
La Moieciu va fi construită o
staţie de tratare/clorinare a apei,
cu o capacitate medie de aproximativ 2.723 mc/zi. Progresul
fizic raportat la luna aprilie 2014
este de 92,43%.
* Staţie de epurare nouă la
Hoghiz, în valoare de 15,77
milioane de lei. Contractul a

fost reziliat; în prezent se relicitează, anuntʼul de participare a
fost publicat pe SEAP în data
de 12 martie 2014. Va fi construită o staţie compactă de epurare ce va include treapta de
epurare mecanică şi cea de epurare biologică avansată pe linia
apei, iar în amonte de staţie se
va amenaja o zonă de măsurare
a debitelor de apă. Progresul fizic raportat la momentul rezilierii este de 39,34%.
* Extinderea staţiei de epurare Lunca Câlnicului (linia
2) pentru Aglomerarea Prejmer şi o nouă staţie de epurare în Moieciu, contract
semnat cu SC Morani Impex
SRL, în valoare de
11.368.499,75 lei. Va fi implementat un sistem de epurare a
apelor uzate menajere în cadrul
staţiei de epurare existente la
Lunca Câlnicului – linia a 2-a,
cu o capacitate de 16.200 P.E
(proiectarea, obţinerea avizelor,
construcţii şi instalaţii noi, pregătirea personalului de exploa-

tare, testarea şi punerea în funcţiune). Progresul fizic raportat
la luna aprilie 2014 este de
67,43%.
* Extinderea şi reabilitarea
conductei de alimentare cu
apă potabilă Braşov – Săcele,
în valoare de 61,77 milioane
de lei, contract semnat cu OCCIDE CONSTRUCCION S.L.
* Colectoare noi Ghimbav –
staţia de epurare Braşov – staţia
de epurare Feldioara, Codlea –
staţia de epurare Feldioara şi
conductă de alimentare nouă în
Stupini – Feldioara. Contractul
a fost reziliat, se relicitează,
anuntʼul de participare a fost publicat pe SEAP în 22 martie
2014.
* Extinderea şi reabilitarea
reţelelor de apă şi canalizare
în Braşov, Sânpetru şi Hărman, în valoare de 75,80 milioane de lei, contract semnat
cu asocierea IDECONSA VIANCO SIGLO XXI – Feldioara.
Până în prezent s-au realizat ur-

mătoarele lucrări:
• Braşov: aproximativ 7,2
km de reţea/arteră de distribuţie
a apei (39 hidrantʼi, 325
branșamente, 19 cămine de
vane) și aproximativ 0,7 km de
retʼea de canalizare (19 racorduri,
18 cămine de vizitare).
• Feldioara: reţea de canalizare pe o lungime de 9,9 km,
inclusiv 223 de cămine de vizitare şi 560 racorduri.
• Hărman: reţea de distribuţie a apei pe o lungime de
12,4 km, inclusiv 44 hidranţi,
627 branșamente și 30 cămine
de vane.
• Sânpetru: reţea de distribuţie a apei pe o lungime de 7,7
km, inclusiv 21 hidranţi, 432
branșamente şi 20 cămine de
vane.
• Săcele: reţea de canalizare
pe o lungime de 3,3 km, 77 cămine de vizitare şi 204 de racorduri.
Progresul fizic raportat la luna
aprilie 2014 este de 24,46%.
* Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în
Codlea şi Moieciu, în valoare
de 27,81 milioane de lei, contract semnat cu OCIDE CONSTRUCCION SA.
Se lucrează la:
• reabilitarea reţelei de distribuţie a apei Codlea (pe o lungime de 4,7 km);

• reţeaua de canalizare Codlea (pe o lungime de 3,7 km,
inclusiv 85 cămine de vizitare
şi 300 racorduri);
• extinderea reţelei de distribuţie din Moieciu (cu o lungime
de 8,9 km, 209 branșamente,
11 hidrantʼi, 22 cămine de vane);
• extinderea reţelei de canalizare Moieciu (cu o lungime
de 8,5 km, inclusiv 202 cămine
de vizitare şi 283 racorduri).
Progresul fizic raportat la
luna aprilie 2014 este de
31,56%.
* Extinderea şi reabilitarea
reţelelor de apă şi canalizare în
Aglomerările Rupea şi Prejmer, contract semnat cu asocierea IDECONSA – VIANCO
SIGLO XXI – Brașov, în valoare de 44, 27 milioane de lei.
Vor fi realizate lucrări de reabilitare şi extindere a reţelelor
de apă, inclusiv staţii de pompare. Contractul este divizat în
două loturi distincte, lotul 1 Rupea şi lotul 2 Prejmer, și cuprinde toate lucrările de construcţie,
precum şi instalaţiile electrice
şi mecanice necesare. Progresul
fizic este de 77,75%.
* Auditul proiectului, contract semnat cu ROM CONT
EXPERT SRL, în valoare de
180.000 lei, cu un progres fizic
de 80% dat de livrarea rapoartelor de constatări factuale.

Proiect pentru majorarea rovinietei

Ceferiştii suspendă protestele

Autorităţile au mai vrut să
majoreze rovinieta plătită de
şoferi, dar proiectul nu a fost
aprobat. Atunci, iniţiatorii
proiectului solicitau Guvernului să aprobe, printr-o ordonanţă de urgenţă,
majorarea rovinietei începând
cu data de 16 octombrie
2013, valoarea taxei de drum,
în unele cazuri, urmând să
crească chiar şi cu 66%. Pentru şoferii de autoturisme,

Ceferiştii vor suspenda
protestele în următoarele trei
luni, după ce sindicatele din
sector au semnat acordul cu
Ministerul Muncii referitor
la preluarea clauzelor din
contractul colectiv de muncă
ce a expirat deja, a declarat
Gheorghe Frăţică, preşedintele Federaţiei Mişcare Comercial, citat de Agerpres.
„Vineri, 25 aprilie, acordul a fost semnat de către

conform proiectului de ordonanţă de urgenţă, noile valori

erau de 5; 10 şi respectiv 32
de euro la rovinietele valabile
7 zile, 30 zile şi un an, faţă
de valorile 3; 7 şi 28 euro.
Acum, autorităţile au din nou
intenţia să majoreze taxa de
drum. Acest lucru este menţionat expres în documentele
publicate pe site-ul Ministerului Transporturilor referitoare la Master Planul
General de Transport aflat
acum în dezbatere publică.

CFR Infrastructură, sâmbătă a fost semnat şi de colegii
de la CFR Călători, iar mâine (marţi, n.r.) va fi semnat
şi de CFR Marfă. Prin semnarea acestor acorduri s-au
preluat clauzele din contractul colectiv de muncă, ce a
expirat deja. În principal,
este vorba de creşterea salariilor cu 2,4% pentru următoarele luni, dar şi de
respectarea drepturilor pre-

văzute de lege pentru cei
care lucrează în funcţii de
execuţie. Este un acord de
principiu între părţi, urmând ca în iunie sau iulie
să ne prezentăm în faţa reprezentanţilor FMI pentru ai convinge că s-a făcut o
greşeală şi că se impune o
creştere a salariilor cu 10%,
posibilă după rectificarea
bugetară din luna august”,
a spus Frăţică.
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Flash economic
Stăm bine la internet gratuit. România ocupă primul loc într-

un top la nivel global în funcţie de procentajul hotelurilor
care oferă clienţilor acces gratuit la internet WiFi, cu o
rată de 99%, similară cu cea din Vietnam, în timp ce
doar două alte state europene, Polonia şi Slovacia, sunt
de asemenea prezente între primele zece. „În fruntea topului se plasează România, ţară în care 99% din hoteluri
oferă internet WiFi gratuit”, se arată într-un studiu realizat
de portalul KAYAK, specializat în oferte turistice. România
este urmată de Vietnam (99%), Taiwan (98%), Cambodgia (98%), Polonia (98%), Maroc (98%), Slovacia (98%)
şi Japonia (97%), Columbia (97%), în timp ce Muntenegru (97%) se află pe locul 10.
Un nou director general la Enel România. Toni Volpe, care lucrează în grupul italian de 10 ani, este noul director general al Enel România. Acesta i-a luat locul în funcție lui
Luca D’Agnese. „Consiliile de administraţie ale companiilor Enel din România s-au reunit pe 29 aprilie şi l-au
numit pe Toni Volpe în calitate de membru şi preşedinte
al acestora”, a comunicat Enel România. Acesta își va
intra în dreturi începând de astăzi. D’Agnese, fostul director general, a condus Enel România timp de trei ani.
Enel a cumpărat de la stat, în 2005, companiile de distribuţie şi furnizare a electricităţii Electrica Banat şi Electrica Dobrogea. În 2008, compania a preluat şi Electrica
Muntenia Sud.
TVA redus la fructe şi legume, probabil din ianuarie 2015. Premierul Victor Ponta a anunţat luni seara, în cadrul unei
emisiuni la România TV, că Guvernul analizează în acest
moment posibilitatea reducerii de la 1 ianuarie 2015 a
taxei pe valoare adăugată (TVA) la fructe, legume şi produse bio. Prim-ministrul a mai spus că Guvernul va efectua în toamnă o analiză, după un an de când s-a aplicat
TVA redus la pâine, iar în baza acestor date se va extinde
aria produselor cu TVA redus, la fructe şi legume.
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Au reînceput lucrările la
blocul de locuinţe sociale
Ieri au reînceput lucrările pentru amenajarea
blocului de locuinţe sociale, în clădirea fostului
internat al Grupului
Şcolar de Turism şi Alimentaţie Publică Braşov
de pe strada Zizinului
nr.144.
Lucrările au fost demarate
în primăvara anului 2013 şi
ar fi trebuit terminate în luna
martie a acestui an. Din păcate, firma care a câştigat licitaţia nu a putut respecta
graficul de lucru, astfel că în
luna decembrie contractul de
lucrări a fost reziliat şi a fost
demarată o nouă licitaţie pentru continuarea lucrărilor.
Municipalitatea a fost nevoită să organizeze o nouă
licitatʼie pentru desemnarea
unui nou constructor deoarece
cel dinainte nu avea capacitatea de a realiza aceste lucrări. Clădirea va fi reabilitată
cu destinaţia locuinţe sociale
pentru un număr de 44 de fa-

Blocul de locuințe sociale ar trebui să fie gata până la sfârșitul acestui an
milii sociale. Fiecare apartament va dispune de baie proprie, bucătărie, camera de zi
şi 1-2 dormitoare. Pentru evitarea condensului, băile şi bucătăriile vor fi dotate cu
sistem de ventilaţie. Pardoselile vor fi din parchet lamelar
în camere, gresie în băi şi bucătării. Pereţii băilor şi bucă-

tăriilor vor fi placaţi cu faianţă, zugrăvelile în camere şi pe
holuri vor fi făcute cu vopsea
albă în interior. Uşile interioare vor fi celulare furniruite,
iar cele de acces în apartament, metalice.
Acest proiect este finanţat
prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa

prioritară 1. Valoarea totală a
contractului de finanţare este
de 4.628. 587,44 lei, din care:
fonduri nerambursabile:
3.666.074,16 lei (98%) și cofinanţare Primăria Başov:
74.817,84 lei (2%).
Lucrările are trebui să fie
gata până la sfârșitul acestui
an.

Timbrul de mediu abia ajunge
pentru plata despăgubirilor
Statul nu rămâne cu mai nimic din încasările din timbrul
de mediu, întrucât din totalul
sumelor strânse din această
taxă, majoritatea se restituie
persoanelor care au obţinut în
instanţă hotărâri definitive şi
irevocabile pentru taxa auto
percepută ilegal în anii anteriori.
Astfel, în primele trei luni,
încasările din timbrul de mediu se ridică la aproape 166
milioane de lei, în timp ce
suma restituită ca urmare a
hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile ar putea
fi în jur de 100 milioane de
lei, a declarat Adrian Gearâp,
preşedintele Administraţiei
Fondului pentru Mediu
(AFM). Totodată, în 2013, încasările din timbrul de mediu

au totalizat aproape 733 milioane de lei, din care aproximativ 570,27 de milioane de
lei au reprezentat restituirile
de sume pentru vechea taxă
auto către cei care au obţinut
hotărâri judecătoreşti definitive în acest sens. „Valoarea
încasărilor din timbrul de mediu s-a ridicat, în primele trei
luni, la 165.969.751 lei. De
asemenea, suma restituită se
ridică la 100 de milioane lei,
în primele trei luni, dar se aşteaptă raportarea de la ANAF.
Timbrul de mediu şi «Rabla»
sunt programe legate între ele,
în sensul că ultimul este finanţat din încasările din timbrul
de mediu”, a afirmat Gearâp,
citat de Agerpres.
Acesta a menţionat, totodată, că din totalul de 221.000

de maşini rulate intrate pe
piaţa din România, circa
20.000 de unităţi au intrat
prin partaj voluntar. „Nu putem interzice importul maşinilor second-hand. În ceea ce
priveşte impozitul anual progresiv pentru poluare, există
o singură ţară care practică
un astfel de sistem, Germania.
În primul rând, ei nu importă
maşini. Există o discuţie la nivel european pentru unificarea acestui sistem de taxare
de mediu”, a spus preşedintele
AFM.
Timbrul de mediu pentru
autovehicule a intrat în vigoare la 15 martie 2013, din acel
moment taxa auto fiind calculată exclusiv pe baza emisiilor de CO2 înscrise în
cartea de identitate a maşinii.

Preţul gazelor pentru populaţie
s-ar putea mări de la 1 iulie
Calendarul de liberalizare
prevede o creştere de 2% a preţului gazelor pentru populaţie
de la 1 iulie, însă ANRE analizează dacă este cazul să existe
o astfel de ajustare a tarifelor,
a declarat, ieri, Niculae Havrileţ, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Energie (ANRE). „De la 1 iu-

lie, calendarul de liberalizare a
pieţei gazelor pentru consumatorii casnici prevede o scumpire
de 2%, însă vom face calcule
şi vom vedea dacă este cazul
să aplicăm această scumpire”,
a spus Havrileţ. El a arătat că,
la nivelul întregului an, calendarul de liberalizare prevede o
scumpire totală de 10% pentru

consumatorii casnici, dar, de
fapt, ANRE nu se aşteaptă la
o creştere mai mare de 5-7%.
„Până la finalul perioadei de
liberalizare, respectiv sfârşitul
anului 2018, este prevăzută o
creştere de preţ de 36%, însă
noi estimăm că scumpirea va
fi undeva la 22%”, a completat
oficialul ANRE.
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Fii DEEE… ștept!
Transmite mai departe
Program educațional lansat de Agenţia de Mediu pentru colectarea deşeurilor electrice

Elevii din şcolile braşovene
vor colecta aparatele electrice
şi electrocasnice stricate. Este
campania ”Fii DEEE… ștept!
Transmite mai departe!” – iniţiată de Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) şi
susţinută de Inspectoratul şcolar, Prefectura şi Garda de Mediu.
Aşadar, după vacanţa de 1
mai, copiii din toate instituţiile
de învăţământ vor aduna de
prin casele lor şi ale prietenilor
lor toate deşeurile pe care apoi
le vor depozita în spaţiile special amenajate de şcoli. Cei
mai harnici vor fi premiaţi,
promit organizatorii acţiunii,
care se va încheia de Ziua Copilului.

Programul educaţional lansat de Agenţia de
Mediu, se adresează nu
doar elevilor, ci şi adulţilor. Noutatea acestui
program constă în faptul
că elevii transmit mesajul către adultʼi, iar
aceștia pot colecta
aceste tipuri de deșeuri
și pot organiza prin intermediul firmelor colectoare
preluarea
deșeurilor de la locul de
muncă.
Printre instituţiile
care susţin ideea se numără şi Prefectura Braşov.
”Noi în afara concur- Elevii vor învăța să protejeze mediul prin colectarea deșeurilor electrice
sului o să organizăm un

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

loc pentru colectarea
deșeurilor pentru colegii
noștri din Prefectură
pentru a oferi un bun
exempplu legat de aceast
proiect ” a declarat prefectul Romer Ambruş
Sandor Mihaly.
„Această campanie
de conștientizare și de
mobilizare și a adulților
de a colecta aceste
deșeuri este de bun augur” a adăugat Ariana
Bucur, inspector general
la Inspectoraul Școlar
Brașov.
”Nu trebuie să aruncăm oriunde deșeurile
electrice pentru că sunt
periculoase. Acestea

Aleargă pentru tine și județul tău!

Prevenirea furturilor din locuinţe
prevăzută cu un sistem de
Apartamentele situate la parterul blocurilor repreînchidere securizat, evenzintă una din ţintele vizate de infractori, care
profită de orice „neglijenţă” a proprietarilor pentru tual cu închidere în mai
multe puncte;
a pătrunde în locuinţă şi a sustrage diferite bunuri.
Un geam lăsat deschis sau o uşă descuiată (sau in- ◾ Montaţi o încuietoare de
suficient asigurată) reprezintă pentru ei o bună înaltă siguranţă la uşa de
acces în locuinţă. Încuieoportunitate pentru a-şi îndeplini scopul.
toarea trebuie montată coÎn astfel de situaţii, câteva
dintr-un material rezistent
rect, în aşa fel încât accesul
măsuri preventive suplimenla solicitări mecanice şi terdin exterior la şuruburile
tare împreună cu o atitudine
mice;
de prindere să fie imposiprecaută din partea proprie- ◾ Tocul, în zona sistemelor
bil, iar cilindrul să fie comtarilor pot constitui metode
de asigurare, să fie consoplet acoperit de şilduri peneficiente de descurajare a holidat cu o armătură metatru a evita ruperea lui.
ţilor:
lică, şi bine ancorat în pe- ◾ Montaţi un sistem de alar◾ Uşa de acces în locuinţă
rete;
mă antiefracţie în locuinţă;
trebuie să fie confecţionată ◾ Uşa trebuie să fie
ţineţi cont de faptul că întro locuinţă trebuie
supravegheate cu
detectoare de prezenţă toate încăperile care au geamuri
sau uşi care au acces direct în exterior, pe terase sau
alte locuri facile escaladării din afara
locuinţei;
◾ Nu lăsaţi geamurile deschise sau întredeschise, chiar
dacă părăsiţi pentru
puţin timp locuinţa.

conțin metale grele și implicit
pot ajunge în pânza freatică,
lucru pe care-l nu dorim” a subliniat Ciprian Băncilă, director
executiv APM Braşov. Cu
această ocazie, copiii vor fi invitaţi să participe şi la câteva
ore de educaţie ecologică.
Şcolile fruntaşe vor fi premiate
la finalul proiectului, în 9 iunie,
chiar înainte de vacantʼa de
vară. Organizatorii s-au gândit
şi la câteva premii special pentru acei copii care vor scrie o
poveste despre campanile sau
vor prezenţa fotografii sau filmuleţe pe această temă.
Proiectul își propune să contribuie la îmbunătătʼirea calitătʼii
vietʼii și a mediului înconjurător.
Anca Lăutaru

Sâmbătă, 10 mai, Centrul de
Ecologie Montană organizează, în localitătʼile Moieciu de
Sus și Fundata, evenimentul
de Alergare Montană „EcoMarathon”. Evenimentul este
la a V-a editʼie și va avea ca
participantʼi circa 1300 de alergători din 21 de tʼări și 500 de
copii. Evenimentul cuprinde
trei curse distincte destinate iubitorilor de mișcare în aer liber
și iubitorilor de munte:
- EcoMarathon: concurs
desfășurat pe distantʼa de 42
km, cu o diferentʼă de nivel de
circa +2300 m, startul și sosirea vor avea loc în Moieciu

de Sus. Participantʼii care vor
termina cursa de maraton vor
primi un punct de calificare
pentru Ultra Trail du Mont
Blanc (UTMB). UTMB este
un concurs de alergare montană foarte renumit care înconjoară vârful Mont Blanc traversând 3 tʼări: Frantʼa, Italia și
Elvetʼia.
- EcoCross: o cursă de 14
km cu o diferentʼă de nivel de
circa +600 m
- EcoKids: concurs destinat
copiilor.
Până în acest moment sunt
înscriși concurentʼi din toată
tʼara, dar și din alte 21 de tʼări,

printre care: Belgia, Olanda,
Germania, Frantʼa, Grecia, Israel, Ungaria, Japonia, Moldova, Spania, Suedia, Marea Britanie, SUA, Irlanda, Canada,
Noua Zeelandă, Polonia, etc.
„Pregătește-te pentru EcoMarathon, vino în 10 Mai să
alergi și să te bucuri de primăvară sau doar să admiri peisajele extraordinare și să îi încurajezi pe alergători. Vei descoperi locuri inedite, poteci
care traversează fânețe și păduri, odăi și case de-un farmec
aparte, peisaje colorate, iar
contrastul dintre verdele
pășunilor și crestele înzăpezite
ale Bucegilor îți vor da prilejul
să nu simți oboseala. Vino și
bucură-te de natură!”
Înscrierile se fac și în data
de vineri, 9 mai, la Școala Generală Moieciu de Sus, în intervalul orar 11:00 – 22:00.
Orice alte detalii suplimentare
le putetʼi obtʼine de la
info@ecomarathon.ro sau
www.ecomarathon.ro .
Ionela Damian

„Adolescenţa fără acnee!” în licee din 5 mai
Societatea Română de Dermatologie (SRD) a lansat
campania „Adolescenţa fără
acnee!", care se va derula în
perioada 5 mai - 20 iunie în
licee din Bucureşti, Craiova,
Cluj-Napoca, Târgu Mureş,
Constanţa, Sibiu, Oradea, Iaşi,

Timişoara, Braşov. Astfel, elevii din 9 licee bucureştene, dar
şi din alte 18 licee, câte două
din fiecare oraş menţionat, vor
beneficia gratuit de consultaţii
oferite de medici dermatologi.
„Peste 75% din tineri sunt
afectaţi de acnee, dintre ace-

ştia, 10% dintre cazuri persistă
dincolo de adolescenţă. Acneea este o problemă mai
complexă, care poată să apară
înainte de pubertate. Există un
tratament pentru acnee, dar
nu unul definitiv”, a declarat
preşedintele SRD.
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Gara Dârste

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Aflată la 6.2 kilometri de
Gara Centrală din Braşov, Gara Dârste este una
dintre cele mai mici gări
din apropierea oraşului.
E mai mică şi decât gara
CFR din Bartolomeu.
Gara este amplasată în
Cartierul Dârste, în spatele fabricii de bere. Dar
cel mai important reper
al cartierului este
Biserica „Sf. Treime”,
construcţie ridicată în
secolul al XVIII-lea, fiind
astăzi desemnată monument istoric.

Miercuri
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Ziua veteranilor
Au fost şi sunt în continuare eroi! Vorbim despre veteranii de război
care au luptat pentru
patrie în urmă cu mai
bine de 60 de ani.
Atunci erau tineri pregătiţi
să îşi apere ţara şi idealurile
cu preţul vieţii, iar acum, sentimentul de patriotism le-a rămas la fel de puternic. An de
an, seniorii îşi
onorează camarazii de arme pe 29
aprilie.
Veteranii braşoveni s-au reunit
ieri pentru a-şi
omagia colegii de
front din cel de-al
doilea Război
Mondial. Pentru a
marca evenimentul au fost organizate depuneri de
coroane şi defilări
la monumentul ce le este dedicat în Piaţa Unirii.
Toţi au poveşti de viaţă impresionante, iar întâmplările
de pe frontul de luptă par de

cele mai multe ori
desprinse din filme.
„Cu emoţie vă spun
că la vârsta de 18 ani,
eram un patriot înfocat, aşa ar trebui să
fiţi toţi tinerii. Să fiţi
patrioţi. Atunci când
ţara vă cheamă, indiferent de vârstă, să
răspundeţi prezent. Eu
sunt unul dintre aceşti

patrioţi care la 18 ani am plecat voluntar în Armată, în
Şcoala militară.” a declarat
col. Gheorghe Andrieş, veteran de război.

„Eu am fost voluntar
la 17 ani şi am început
războiul în iunie la lacul
Brateşului, în nordul Galaţiului. De acolo am
trecut Prutul şi am luptat
pentru eliberarea Basarabiei.” îşi aminteşte un
alt veteran de război.
Alături de veteranii de război, la ceremonia militară au
fost prezente oficialităţi locale
şi reprezentanţi ai instituţiilor
publice.

Turnirul Cavalerilor, în acest weekend
La Cetăţuia Braşovului se
desfăşoară, între 2-4 mai, ediţia a VIII-a a festivalului medieval Turnirul Cavalerilor.
Evenimentul este dedicat reconstituirii istorice, arheologiei experimentale, dar şi
promovării şi valorificării valorilor tradiţionale şi istorice.
La turnir vor avea loc demonstraţii de mânuire a armelor medievale, dansuri
medievale, târg de artă populară, spectacole cu foc, cântări
ale menestrelilor şi teatru. În
premieră, în cadrul festivalului
se vor organiza două concursuri tematice pentru public,
cu probe de îndemânare specific medievale, din care nu
vor lipsi, spre exemplu, prinderea găinii, mulsul caprei sau
alte încercări menite a educa
publicul asupra unor subiecte
curente în epocă, dar şi de a

spori gradul de atractivitate
şi divertisment al evenimentului.
Pentru a facilita accesul la
festival, se asigură transportul
gratuit la Cetate în fiecare zi,
punctul de pornire fiind Li-

ceul de Muzică Tudor Ciortea
vineri, între orele 16.00 şi
21.00, iar sâmbătă şi duminică între orele 12.00 şi 21.00,
plecarea efectuându-se pe
măsura ocupării locurilor în
mijloacele de transport.

CD audio cu „Repertoriul muzical
la Coetus Honteri şi Comanda Şagunistă”
Ieri, la Muzeul Civilizaţiei
Urbane a Braşovului s-a lansat ghidul de expoziţie „Tradiţii şcolare braşovene. Coetus
Honteri şi Comanda Şagunistă” (versiune în limba română
şi germană) şi C.D. -ul audio
„Repertoriul muzical la
Coetus Honteri şi Comanda
Şagunistă”, două produse cul-

turale dedicate publicului braşovean. Ghidul prezintă, prin
texte şi fotografii, o imagine
de ansamblu a expoziţiei, aducând în prim plan aspecte inedite ale acestor manifestări
şcolare braşovene. C.D.-ul audio vine în completarea ghidului şi conţine, pe lângă
interviuri – amintiri despre

Coetus Honteri şi Comanda
Şagunistă şi repertoriul muzical al acestor organizaţii
şcolare. Expoziţia „Tradiţii
şcolare braşovene. Liceul Johannes Honterus şi Andrei
Şaguna” este deschisă publicului braşovean la Muzeul Civilizaţiei Urbane a Braşovului
până în iunie.

Sărbătoarea îşi are originile
acum 112 ani, pe vremea
când Regele Carol I instituia
titlul de „Veteran de Război”.
Distincţia a fost creată în baza
prevederilor Convenţiei de la
Geneva din 1870 a statelor
europene, în onoarea combatanţilor acoperiţi de glorie pe
redutele Războiului de Independenţă, iar din 2007, ziua
de 29 aprilie a devenit Ziua
Veteranilor de Război.
Diana Bjoza
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Exerciţiu la INA Schaeffler!
Astăzi, 30 aprilie, la ora 10.00,
în Cristian, la compania Ina
Schaeffler se va desfăşura un
exerciţiu privind gestionarea
unei situaţii de urgenţă generată de o explozie, prin punerea în aplicare a Planului roşu
de intervenţie al judeţului Braşov. Intervenţia are la bază
următorul accident ipotetic:
astăzi, pe amplasamentul
companiei, în zona depozitului de substanţe periculoase,
pe timpul operaţiunilor de
descărcare propan dintr-o autocisternă în rezervor, din cauza unor defecţiuni la
autocisternă, a izbucnit un incendiu, care a cuprins capul
tractor al acesteia. În timpul
acţiunilor de stingere a incen-

diului şi de protecţie a corpului
rezervorului, din cauza temperaturilor ridicate are loc
creşterea presiunii în interior,
slăbirea materialului de construcţie, formarea unei fisuri
care duce la depresurizarea
bruscă a rezervorului şi producerea unei explozii de tip
BLEVE. Din cauza suflului exploziei s-a produs ruperea
unei conducte de amoniac,
urmată de dispersia acestuia
în atmosferă. La acest exerciţiu vor asista şi 23 de persoane din Moldova, Ucraina,
Belarus, Armenia, Danemarca şi Azerbaijan, membri ai
unor organisme care au ca
sarcini implementarea Directivei SEVESO.

Din 30 aprilie se opreşte
căldura în Braşov
Tetkron anunţă încheierea
sezonului de încălzire 20132014 pentru clienţii racordaţi
la sistemul public de termoficare, începând de astăzi,
30 aprilie 2014. Decizia a
fost luată ca urmare a prevederilor HCL 731/2008
privind Aprobarea regulamentului serviciului public
de alimentare cu energie ter-

mică, aplicabil în municipiul
Braşov. Conform prevederilor art 131 din Regulament,
oprirea încălzirii se face
după trei zile consecutive în
care temperatura medie a
aerului exterior depăşeşte
+10 grade Celsius în intervalul 18,00 – 6,00, fără a
afecta furnizarea de apă
caldă menajeră.
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Atracții din județ - Rezervaţia
de zimbri şi Cascada Urlătoarea
Rezervația „Valea Zimbrilor” din comuna
Vama Buzăului este un
loc deosebit, ce trebuie
vizitat de turiștii care
ajung în zona de un pitoresc aparte, având în
vedere că la est se învecinează cu Munții Siriului, iar la sud-vest cu
Masivul Ciucaș.
Situată la 45 de kilometri
de municipiul reședintʼă de
judetʼ, Rezervatʼia „Valea Zimbrilor” se întinde pe o
suprafatʼă de 10 hectare și are
în prezent 23 de exemplare,
fatʼă de numai cinci, câte erau
în toamna anului 2008 când
a luat fiintʼă.
Primele cinci exemplare au
fost aduse din Austria și
Elvetʼia, câte două, și unul din
Italia. Băncile, foișoarele și leagănele amplasate la umbră oferă turiștilor conditʼii foarte bune

O oază de liniște și de relaxare în județul Brașov
de a sta cât mai mult în compania superbelor animale.
La șase kilometri de
rezervatʼie se află cascada „Urlătoarele”, o înșiruire de cas-

cade mici, care se pot trece
cu piciorul, unde turiștii pot
ajunge pe un drum forestier
și chiar pot urca până în vârful
căderii de apă.

„Este o zonă foarte frumoasă și liniștită unde, pe lângă
rezervație poți să faci și câteva
mici trasee până la cascada
«Urlătoarele» sau în jurul

rezervației. Din păcate, nu ne
vizitează foarte mulți turiști
așa cum se întâmplă cu alte
obiective din județ, probabil
și din cauza distanței. Prețul
biletului de intrare este doi lei,
atât pentru copii, cât și pentru
adulți. Alături de cele 23 de
exemplare de zimbri, cel mai
mic fiind născut anul trecut,
în rezervație mai conviețuiesc
fără probleme trei cerbi și
două ciute. Este un număr destul de mare de animale pe cele
10 hectare și de aceea este o
urgență, aș putea spune, extinderea rezervației cu încă 80
de hectare. Și animalele ar
avea mai mult spațiu pentru
relaxare, iar o parte din hrana
zilnică ar găsi-o prin pădure.
Terenul există, dar această extindere nu se poate face din
cauza lipsei fondurilor necesare construirii gardului de
jur împrejurul rezervației. Este
un gard mai special, care ar

necesita câteva zeci de milioane de lei pe care noi, din păcate, nu-i avem”, a declarat
administratorul Rezervatʼiei
„Valea Zimbrilor”, Fabian
Roth, citat de agerpres.ro.
În România mai există în
prezent rezervatʼii de zimbri
în judetʼul Neamtʼ, la Bucșani
în judetʼul Dâmbovitʼa, la
Hatʼeg, în judetʼul Hunedoara,
fiind cea mai veche din tʼară
și cea mai nouă - „Valea Zimbrilor” de la Vama Buzăului.
Vama Buzăului se află la
50 de kilometri de Braşov, iar
în localitate se poate ajunge
doar cu maşina, pe DN 10
Braşov – Buzău.
Amatorii de drumeţii trebuie să ştie că în zonă sunt
numeroase trasee montane,
dar şi alte obiective turistice
interesante, cum ar fi Cascada
Urlătoarea, o cădere de apă
formată de un pârâu care izvorăşte din masivul Ciucaş.

S-a deschis sezonul de vară la
Sanctuarul de urși Libearty din Zărnești
Asociatʼia de Protectʼie Animalelor „Milioane de Prieteni” a deschis sezonul de vară
la Rezervatʼia de urși de la
Zărnești.
După o iarnă lungă, în care
ursuletʼii au putut fi vizitatʼi în
timpul săptămânii doar pe
bază de programare, în-

cepând de ieri, programul de
vizite se va desfășura zilnic,
de martʼi până duminică.
Intrările au loc între orele
9 – 12, din jumătate în jumătate de oră. La fiecare intrare,
grupul permis va fi de 24 de
persoane, acesta fiind numărul maxim admis pentru o
plimbare cu Trenuletʼul

Libertătʼii. Un bilet de intrare
costă 40 de lei pentru adultʼi,
respectiv 10 lei pentru copii
și studentʼi.
Vizita va contʼine prezentarea celui mai mare sanctuar
din Europa, într-un scurt documentar despre cum a luat
fiintʼă acest proiect, turul
rezervatʼiei cu Trenuletʼul
Libertătʼii, sub conducerea
unui ghid care le va
povesti vizitatorilor
viatʼa grea pe care cei
78 de urși au cunoscuto înainte să fie salvatʼi
de AMP. Turul sanctuarului durează aproximativ 45 de minute și
suprinde ritualul de hrănire a urșilor, dar și urcarea pe platforma foto, de
unde sanctuarul poate fi
admirat de la înăltʼime.
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Pace.Paix.Paz.Peace
Echipele din Brașov, inexistente pe gazon

Etapa cu numărul 29 a primei ligi de fotbal a umplut
cămara echipelor de sub
Tâmpa. Cu goluri. Multe. FC
Brașov a pierdut (să
recunoaștem, previzibil) în
Ghencea. Steaua a turat doar
cât a fost nevoie pentru a se
impune la scor de neprezentare: 3-0. Latovlevici(43),
Chipciu(76) și Szukala(87)
au deranjat tabela pentru un
succes normal al steliștilor,
care și-au permis și luxul
unui penalty ratat (Stanciu
min. 61). FC Braşov a rămas
în inferioritate numerică în
minutul 84, când Marius
Constantin a fost eliminat pentru semne
obscene la adresa fanilor Stelei. Tot luni, Corona a pierdut pe propriul
teren cu scorul de 4-0 meciul cu Viitorul Constantʼa.
Fotbaliștii, care au îmbrăcat
tricoul Coronei au fost încă
odată pe lângă subiect și au
încasat
„doar” 4

de la oamenii lui Hagi.
”Doar” 4, pentru că Viitorul
a ratat și două lovituri de pedeapsă (Dică, Larie). Istoria
(normală) a jocului a fost
scrisă cu reușitele semnate
de Mitrea min. 5, Tănase
min.17, Lazăr min. 86 și
Axente min. 88.
Înfrângere previzibilă. Galbennegrii și-au propus multe dar
nu au putut materializa ceva
din intentʼiile exprimate înainte de meci! Diferentʼa de
valoare dintre cele două
echipe a fost una vizibilă, iar
rezultatul afișat de tabelă...
unul normal. „Poate nu
sunt supărat atât de mult
din cauza rezultatului.
Am luat un gol stupid
de la 25 de metri, cred că
Latovlevici nu a mai marcat
de multă vreme cu piciorul
drept. Am stat bine în teren.
În repriza a doua le-am oferit mai multe spaţii steliştilor.
În prima repriză Steaua nu
şi-a creat
n icio

ocazie de poartă, am închis
bine. Dacă ieşeam la joc probabil luam şapte. Am pierdut
trei jucători pentru meciul
cu Dinamo. Meciul cu Dinamo conta foarte mult pentru noi. Am rămas fără
fundaşi centrali. Constantin
a fost înjurat încă din minutul 1. Madeira a luat un cartonaş galben. Avem şanse
reale de a ne salva. Vom
avea mari probleme cu Dinamo din cauza suspendărilor. Chiar nu avem cu cine
să jucăm. Avem o echipă
cârpită, dar vom încerca să
câştigăm", a spus la finalul
partidei antrenorul stegarilor,
Cornel Ţălnar.
Corona, pas înainte! Ciudat sau
nu, chiar dacă au pierdut cu
4-0, cei de la Corona au făcut un pas înainte. Una e să
pierzi cu 8-1 (rușinea sezonului, etapa 28 la Vaslui) și
alta e să zici „sărut mâna”
când scapi doar cu 4 încasate! „A fost o victorie meritată
a oaspeţilor, care au o echi-

pă foarte, foarte bună. Neam făcut de ruşine. Recunosc,
mă aşteptam la mai multă
agresivitate de la jucătorii
mei, dar una vorbim în vestiar şi alta fac ei în teren.
Dacă nu tratezi fotbalul cu
seriozitate, el se răzbună şi
păţeşti ceea ce păţim noi.
Avem probleme foarte mari,
ceva se întâmplă. Nu mai
există niciun fel de motivaţie,
jucătorii s-au resemnat. Discut în fiecare zi cu jucătorii
câte o jumătate de oră, dar
nu ne mai iese nimic.” a spus
după joc tehnicianul Coronei, Adrian Hârlab. Gluma
serii i-a apartʼinut tot lui Hârlab: „Cu toate astea, o să vedeţi, cu Steaua vom juca mai
bine, pentru că Steaua e o
echipă mare care te lasă să
joci”, a încheiat antrenorul
Coronei. Cum ar veni, Viitorul nu a lăsat Corona să
joace, dar Steaua, o va lăsa...
Încurcate au devenit dintr-o
dată căile fotbalului!

Etapa cu numărul 29 a fost dezastruoasă pentru echipele brașovene

„Nașu” Sandu, Il Luce, Galata…
Mircea Lucescu a fost întro vizită la Istanbul şi, conform
spuselor fostului șef al FRF,
Mircea Sandu, antrenorul român l-ar putea înlocui pe Roberto Mancini din vară la

conducerea tehnică a lui Galatasaray. „O să vedeţi că Galatasaray o să-l ia pe Mircea
Lucescu. Îl vrea şi o să-l ia din
vară. E o mutare foarte bună
pentru Lucescu. Are aproape

10 ani la Doneţk şi de aia spun
că îl va lua. Mircea are 68 de
ani şi încă 4 ani mai poate să
ducă lejer. Trebuie să schimbe
ceva ca să fie mereu motivat.
Acesta e Lucescu. N-aţi văzut

că întotdeauna aduce jucători
tineri, în fiecare an? El se motivează cu asta, să lucreze în
plus şi de aia spun că am încredere că va ajunge la Galata”, a declarat Mircea Sandu.

9
Gata și runda 29. În ultimul joc al etapei cu numărul 29 Pe-

trolul Ploiești a învins cu 3-0 formația FC Botoșani. Golurile
găzarilor au fost reușite de Teixeira min.33, Mutu
min.71(penalty), Marinescu min.85 (penalty). Rezultatele
complete ale rundei cu numărul 29 sunt următoarele:
Ceahlăul Piatra Neamţ - Gaz Metan Mediaş 0-1
Oţelul Galaţi - Săgeata Năvodari 0-1
Universitatea Cluj - FC Vaslui 1-0
Astra Giurgiu - CFR Cluj 1-0
Pandurii Târgu Jiu - ACS Poli Timişoara 0-1
Concordia Chiajna - Dinamo Bucureşti 1-3
Corona Braşov - FC Viitorul 0-4
Steaua Bucureşti - FC Braşov 3-0
Petrolul Ploieşti - FC Botoşani 3-0
În clasament, pe prima poziție se situează Steaua cu 68
de puncte, pe doi este Astra cu 59 de puncte, iar podiumul
este completat de Petrolul cu 58 de puncte. În partea inferioară a clasamentului pozițiile retrogradante sunt ocupate de Oțelul Galați (locul 15 cu 31 de puncte), FC
Brașov (locul 16 cu 30 de puncte), Viitorul Constanța
(locul 17 cu 30 de puncte) și Corona Brașov (locul 18 cu
14 puncte).
Nimic nou în bazin. Oradea campioană! CSM Digi Oradea a
câștigat al optulea său titlu național consecutiv, după ce
a învins-o pe CSA Steaua București cu scorul de 11-8
(2-2, 2-2, 5-2, 2-2), în Bazinul Steaua din Capitală, în al
treilea meci al finalei Superligii Naționale de polo pe apă.
Orădenii, victorioși în primele două partide de pe teren
propriu, cu 9-6 și 11-7 s-au impus cu 3-0 la general. Primele două sferturi ale întâlnirii a treia au fost echilibrate
și s-au încheiat cu același scor, 2-2. Oaspeții s-au desprins
în sfertul al treilea, după golurile marcate de Ramiro Georgescu și Tiberiu Negrean (2). Steaua a avut un zvâcnet
de orgoliu și a punctat de două ori la rând, prin slovenul
Matej Nastran, din penalty-uri. CSM Digi Oradea au mai
marcat de două ori și a refăcut diferența, câștigând în
cele din urmă cu scorul de 11-8. Omul finalei a fost Tibi
Negrean, cu 6 goluri marcate pentru campioni.
Constanța a dat peste Montpellier! Calificată în premieră în
Final Four-ul Cupei EHF, care va avea loc la Berlin pe
17 şi 18 mai, HCM Constanţa şi-a aflat adversarul din
semifinalele competiţiei. Campioana României va evolua
în penultimul act împotriva francezilor de la Montpellier.
În pierdere de turaţie după plecarea fraţilor Karabatic din
finalul sezonului precedent, Montpellier rămâne însă o
forţă a handbalului european. Cu trei campioni mondiali
în lot - Omeyer, Accambray şi Guigou - formaţia franceză
s-a calificat în Final Four-ul Cupei EHF după ce a câştigat
Grupa B, din care au mai făcut parte Sporting Lisabona,
Skjern şi Zomimak Strunica, iar în sferturi a învins o altă
echipă franceză, Nantes, scor general 59:49. „Marinarii”
vor juca împotriva lui Montpellier pe 17 mai, iar în cazul
în care reuşesc să se califice în finală, vor evolua în ultimul
act al Final Four-ului de la Berlin pe 18 mai. Cealaltă semifinală se va juca între Pick Szeged şi Fuchse Berlin.
În top 5 la Barcelona! Opt scrimeri de la clubul CSM Brașov,
au participat duminică la Barcelona, la cea de-a 9-a ediție
a Trofeului Saint Jordi. Monica Rether a “tras” foarte bine
și a încheiat concursul pe locul 5, în timp ce Diana Crețu
a terminat pe 6. Ștefania Szabo a ocupat în final locul
17, iar Alesia Cîdă a venit a 22-a. În competiția rezervată
băieților, cel mai bine s-a clasat Rareș Ailincă, locul 33.
Alin Corolea a terminat pe locul 40, David Munteanu pe
locul 51, iar Andrei Cupeș a ocupat locul 52. Concursul
de la Barcelona a aliniat la start peste 80 de sportivi, cu
vârste de până la 15 ani. Delegația brașoveană a fost
condusă de profesorii Mircea Manciuc și Marius Gălățanu.
Propunere de la Reghecampf. Antrenorul Stelei, Laurenţiu
Reghecampf, are o propunere pentru conducătorii fotbalului românesc. „Dacă se va adopta sistemul play-off/playout, echipele vor deveni mult mai puternice şi atunci vom
avea mult mai multe meciuri importante. Eu consider că
un campionat cu 18 echipe care nu pot duce sezonul
pînă la capăt nu este ok. Este important să avem o competiţie puternică, cu 10-12 echipe care să poată duce
campionatul pînă la capăt fără probleme. Îmi doresc foarte
mult să jucăm meciuri cu adversari cât mai buni, pentru
că numai aşa poţi creşte în valoare. Nu ştiu cum se poate
realiza acest lucru, dar eu cred că este important să avem
mai puţine echipe şi echipele care vor juca în Liga 1 vor
avea jucători de valoare”, a declarat Reghecampf la Sport
Total fm.

DIVERTISMENT

„Tosca”, pe scena
Operei Braşov
Sâmbătă, 3 mai 2014, la ora
18.30, la Sala Operei Braşov se joacă „Tosca” – operă în 3 acte de Giacomo
Puccini.
Dirijor: Tiberiu Soare
Regia: Matteo Mazzoni (Italia)
Scenografia: Rodica Garştea
Maestru cor: Ciprian Ţuţu
Asistent regie: Asineta Răducan.
Distribuţia:
Anda Pop (rol Floria Tosca), Cosmin
Marcovici (rol Cavaradossi), Valentin
Marele (Scarpia), Marian Reşte (Angelotti), Cristian Fieraru (sacristanul), Nicolae Zaharia (Sciarrone), Claudiu
Bugnar (Spoletta), Irinel Felea (temnicerul), Mariana Lazăr (pastorul) şi
Nicoleta Sasu.
Orchestra şi Corul Operei Braşov.

Cu participarea copiilor din corul „Unison”, dirijor: George Dumitraşcu.
Acţiunea se desfăşoară la Roma, în
1800, pe 14 iunie, ziua bătăliei de la Marengo. Fostul consul al Republicii romane
– Cesare Angelotti, îşi găsise refugiul în
biserica San’Andrea della Valle, cu acordul pictorului Mario Cavaradossi care
lucra la imaginea Mariei Magdalena.

Floria Tosca, cântăreaţa celebră şi iubita lui Mario, după câteva scene de gelozie (din cauza
asemănării picturii Mariei Magdalena cu imaginea unei marchize) este convinsă de dragostea
sinceră a iubitului său. În numele
acestei iubiri, ea refuză mai
târziu să dea vreo explicaţie lui
Scarpia – şeful poliţiei care îl
urmăreşte pe Angelotti, dar nu
rezistă în faţa torturilor la care
Mario este supus şi indică ascunzătoarea.
Mario este condamnat la moarte, Tosca
încearcă să-i obţină salvarea.
Preţ bilete: 30 lei; 20 lei.
Biletele se vând la sediul Operei din
str. Bisericii Române nr. 51, telefon
0268-419-380. Program: Luni – Vineri:
10 – 17 şi sâmbătă, cu o oră înainte de
începerea spectacolului.

Spectacole la Dramatic în această săptămână
În această săptămână, la Teatrul Sică
Alexandrescu sunt programate următoarele spectacole:
Astăzi 30.04.2014
◾ METODA G – sala Studio, ora 19.00
de Jordi Galcerán
Regia: Cristian Dumitru
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.
Mâine, 01.05.2014
◾ UN BILET SPRE FERICIRE –
sala Studio, ora 19.00, de Spiró György

Regia: Diana Lupescu.
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.
Vineri, 02.05.2014
◾ POVESTIRI ALESE – sala Studio, ora 19.00de Donald Margulies
Regia: Vlad Zamfirescu.
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.
Sâmbătă, 03.05.2014
◾ CEL DE LÂNGĂ TINE – sala Studio, ora 19.00 de David Lindsay Abaire

Regia: Vlad Zamfirescu.
Preţul biletelor: 10 lei.
Preţ redus pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.
Duminică, 04.05.2014
◾ CU INIMA ÎN PUNGĂ – sala
Operei Braşov, ora 19.00, de John Cariani
Regia: Adrian Iclenzan.
Preţul biletelor: 11 lei.
Preţ redus pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.

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

D’ORA -PREMIERĂtarif unic: 10 lei/bilet
(N-15), 93 minute, Dramă
ora: 18:00
TÂNĂRĂ ŞI FRUMOASĂ -PREMIERĂtarif unic: 10 lei/bilet
(IM-18), 95 minute, Dramă
ora: 20:00
ZONA DE PERICOL -PREMIERĂ(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
orele: 18:15, 20:15
TRANSCENDENCE:
VIAŢĂ DUPĂ MOARTE
-PREMIERĂ(N-15), 119 minute, Acţiune, Mister, SF
orele: 15:15, 19:00, 21:30
RIO 2 -3D(AG), 101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, dublat
orele: 13:30, 14:45, 17:00
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT
(AG), 78 minute, Animaţie, Fantastic, dublat
ora: 13:45
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT -3D(AG), 78 minute, Animaţie, Fantastic, dublat
ora: 13:15

NOE -3D(AP-12), 140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic
orele: 15:30, 22:15
SPUNE-MI CE AI FĂCUT AZI-NOAPTE!
(N-15), 100 minute, Comedie, Romantic
ora: 22:00

Preţ: 20 lei, redus 50% pentru elevi, studenţi şi
pensionari, respectiv 15 lei.
Program casă de bilete din Sala Patria:
de luni până miercuri, între orele 12-15;
marţi şi joi, între orele 16-18;
sau cu o oră înainte de concerte.

„Recitalul de la ora cinci”
– Hristos a înviat!

Expoziţii
◾ Expoziţia Fotograful braşovean Carl
Muschalek – 110 ani (1857–1904), donaţia
Gheorghe Corcodel din Germania, la Muzeul
Civilizaţiei Urbane, situat în Piaţa Sfatului nr. 15.
◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româneşti.
Colecţia Lucian Pop la Muzeul de Artă Braşov,
din B-dul. Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol).
Expoziţia reuneşte capodopere semnate de
reprezentanţi de seamă ai picturii româneşti din
secolele XIX-XX.
◾Expoziţia temporară Tradiţii şcolare
braşovene în Liceele Johannes Honterus şi
Andrei Şaguna. Expoziţia poate fi vizitată
până în luna iunie 2014, la mansarda Muzeului
Civilizaţiei Urbane a Braşovului, Piaţa Sfatului
nr. 15. Program de vizitare: Marţi-Dumincă,
orele 9.00-17.00
Expoziţia prezintă atât originea şi modul de
organizare al asociaţiilor şcolare din cele două
înstituţii de învăţământ, cât şi contribuţia lor
la dezvoltarea comportamentelor culturale
specifice.

Opera Braşov şi Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov vă
invită astăzi, 30 aprilie 2014, ora 17.00, la „Recitalul
de la ora cinci” – Hristos a înviat!.
Interpretează: Ioana Mărgărit – soprană
Nora Vlad – actriţă
Invitată: Orsolya Domokos – soprană
La pian: Simona Patriche
Intrarea se face pe bază de bilete: 2 lei elevi şi
studenţi; 3 lei pensionari; 5 lei adulţi.

Concert simfonic
la Sala Patria
Filarmonica Braşov vă invită astăzi, 30 aprilie, de la
ora 19.00, la concert simfonic, în Sala Patria.
Dirijor: MIHAIL AGAFIŢA
Solist: DIETER FLURY – flaut (Austria)
În program:
J. Sibelius – Vals trist
C. Reinecke – Concertul pentru flaut şi orchestră în Re
major op. 283
W. A. Mozart – Simfonia nr. 35.

Miercuri

Horoscopul zilei
Berbec. Este vital să fii cât de răbdător/oare poţi astăzi, altfel
vei sfârşi într-o mare încurcătură cu cineva important. Este
un bun moment să încerci să îţi rezolvi vechile probleme.
Taur. Latura ta romantică iese la iveală astăzi, aşa că profită
cât mai mult de asta pentru a-ţi surprinde iubita/ul. Dacă
eşti singur/ă, fă-ţi curaj să îi dai întâlnire.
Gemeni. Astăzi este vorba doar de concentrare. Chiar dacă
îţi este greu să faci faţă sarcinilor pe care le-ai primit, trebuie
să stai lipit/ă de scaun până le rezolvi.
Rac. Este vital pentru tine ca astăzi să socializezi, într-un fel
sau altul. Va fi mai uşor decât de obicei pentru că rezultatele
pe care le-ai obţinut te vor împinge să dai sfaturi.
Leu. Astăzi intri într-un conflict cu tine, aşa că încearcă să
faci diferenţa între ce e important şi ce nu. Lasă emoţiile
deoparte şi încearcă să judeci mai mult cu mintea.
Fecioară. Ai parte de o experienţă plăcută încă de dimineaţă,
şi vei avea zâmbetul pe buze întreaga zi. Poţi transforma
orice lucru în ceva mai bun dacă gândeşti pozitiv.
Balanţă. Te simţi atât de bine în pielea ta în acest moment,
încât nici nu mai concepi să te reîntorci la vechile obiceiuri.
Încearcă să îi ajuţi şi pe cei din jurul tău.
Scorpion. Te afli într-o situaţie ciudată, şi cât de greu ţi-ar
fi să crezi, trebuie să încetezi să mai visezi cu ochii deschişi.
Lucrurile vor reveni la normal, aşa că nu te îngrijora.
Săgetător. Nu mai privi în ansamblu astăzi, ci încearcă să
ai grijă de lucrurile mărunte. Detaliile contează mai mult
decât orice în acest moment, aşa că ai grijă.
Capricorn. Latura ta permisivă iese la iveală astăzi, mai ales
în viatʼa ta sentimentală. Nu este nimic rău în asta dacă iubita
ta/ iubitul tău este o persoană care nu ţi-ar trăda încrederea.
Vărsător. Tot timpul înveţi câte ceva, dar ziua de astăzi îţi
scoate ceva cu adevărat interesant în cale. Poate fi momentul
perfect pentru a relua o veche legătură.
Peşti. O iluzie în care ai crezut este detronată astăzi, iar viaţa
ta va fi mai tristă puţin. Dezamăgirea nu ar trebui să dureze
prea mult, mai ales că vei învăţa din greşeli.

Bancuri

– Eh!.. Ea încă nu ştie!

◾ Într-un bar intră un tip foarte
mulţumit:
– De băut la toată lumea. Fac cinste!
Mi s-a născut un fiu!
– Ce greutate?
– 3 kg!
– Şi, cum se simte soţia?

◾ Lipsă de cultură
Soţia: – În viaţa mea au fost doar
doi bărbaţi adevăraţi!
Soţul: – Dar al doilea cine e?
Soţia: – Tu nici pe primul nu-l
cunoşti...

Sudoku
3 9

4
2 6

7 4
5

4
8
8 6

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

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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„Predealul turistic –
promisiuni respectate,
promisiuni uitate”
La începutul fiecărui sezon, scriitorul şi jurnalistul Daniel Drăgan a
avut ocazia să noteze
premierele turistice ale
Predealului şi împre jurimilor sale mirifice,
precum şi „intenţiile,
promisiunile, angajamentele celor ce răspund de buna folosire a
bazei turistice a industriei albe”.
În 1980, autorului romanelor „Părintele Thom” şi „Ciuma boilor” a putut constata
cu satisfacţie că „multe din
intenţiile mărturisite anterior
s-au materializat”. Un „spirit
gospodăresc” s-a simţit la toate unităţile O.J.T. şi mai cu
seamă în rândurile personalului tânăr, care a luat în antrepriză anumite lucrări
(demolări de clădiri, amenajări de garduri şi construcţii
anexe, nivelări de teren, vopsiri, zugrăviri etc.)
Cabanele, hotelurile se renovau, folosind aproape integral contribuţia personalului
propriu. O serie de unităţi şiau îmbunătăţit profilul. Restaurantul „Bulevard” a devenit
zahana, cabanele „Cheia” şi
Plaiul Foii”, unde erau atunci
cabanieri noi, se alăturau cabanelor „Timiş”, şi „Cerbul”,
sporind la patru numărul celor
în care peştele va fi fost o specialitate nelipsită. Vorba
aceea, din comunism: „Nicio
masă fără peşte”, am adăuga
noi.
În Predeal s-a amenajat o
„patiserie-pizzerie” cu bere la
halbă. Se afla în lucru localul
unei rotiserii, unitate ce va fi
fost specializată pe desfacerea
preparatelor de pasăre. Alte

lucrări gospodăreşti erau în
curs de finalizare la campingul „Dârste”, care-şi va fi dublat capacitatea de campare
prin „extinderea perimetrului
amenajat” şi prin construcţia,
finalizată deja, a 2 vile de câte
4 camere a 2 paturi, dispunând de instalaţii sanitare, duşuri cu apă caldă etc.
Acestea erau câteva „veşti
bune” pentru iubitorii turismului. Dar erau şi alte iniţiative care ar fi meritat un
sprijin corespunzător, spunea
autorul cărţilor „Doi ori doi”
şi „Caravana”. Astfel, la celebra „Trei Brazi”, unde în
fiecare vară poienile erau „împestriţate” cu zeci de şi zeci
de corturi puse alandala,
„ahotic”, ar spune Elena
Ceauşescu, nu s-a reuşit delimitarea şi amenajarea unui teren de campare.
„Am putea să-l împrejmuim, să-l dotăm cu instalaţii
adecvate, inclusiv mici bucătării de campanie, să asigurăm
paza, dar nu găsim înţelgerea

cuvenită”, mărturisea cu regret tov. Valer Mironescu, şef
adjunct al Oficiului Judeţean
de Turism Braşov. „Considerăm faţă de această situaţie,
că primăria Predealului avea
suficiente motive pentru a nu
abandona o iniţiativă bine
gândită a O.J.T. şi că vor fi
reluate demersurile. Este evident că un camping nu poate
polua mai mult decât poluează
campările neorganizate, nesupravegheate şi netaxate,
campări ce nu pot fi, în mod
practic, evitate şi nici nu ar
avea rost”.
La rândul său, conducerea
OJT ar trebui să depună mai
multă insistenţă şi, de asemenea, să accelereze şi finalizarea unor lucrări care privesc
mai vechi promisiuni şi intenţii: linia de autoservire de la
pensiunea „23 August”, instituirea unui program de varietăţi la unul din restaurantele
Predealului, amenajarea unui
teren de sport la fosta cabană
a schiorilor şi altele. În preaj-

ma cabanei „Poiana Secuilor”
ar trebui cât mai curând amenajată o „stână turistică” – de
asemenea promisiune veche
şi pe nedrept amânată (ca să
nu spunem uitată), mai spunea Daniel Drăgan.
În final, romancierul mai
dădea o sugestie: pentru a
se putea asigura ocuparea
bazei materiale şi în lunile
de primăvară-toamnă, dar
chiar şi pentru succesul deplin al activităţii în perioada
de iarnă-vară, Predealul va
trebui să-şi sporească „mijloacele de divertisment”, să
asigure o gamă mult mai
mare de „activităţi recreative” cu caracter cultural şi
sportiv. În această direcţie
se cerea spirit de iniţiativă,
fantezie, dar şi consecvenţă
pentru finalizarea ideilor
bune, a intenţiilor lăudabile
de care OJT nu a dus şi nici
nu va duce lipsă.

11

Din presa maghiară
Un om exotic şi grădina lui zoologică (I)

Afişul din poarta Gimnaziului romano-catolic anunţă că
a sosit în Braşov expoziţia exotică de plante şi animale
a domnului profesor Aurel Popescu-Dorohoi, el având
norocul să viziteze şi Polul Sud.
Suntem obişnuiţi cu reclame sonore care prezintă evenimente mai slabe, aşa că intrăm cu suspiciune să vedem
expoziţia. În sala de gimnastică a gimnaziului ne primeşte
un domn cu o atitudine marcantă şi ne invită să vizităm
imperiul lui. Cum privim în jur, suspiciunea dispare şi
descoperim o lume frumoasă şi interesantă din punct de
vedere ştiinţific.
Sunt expuse specimene rare de animale, împăiate în
aşa fel că ai senzaţia că sunt reale. În centrul sălii, un
cangur impresionant se pregăteşte să sară, într-un colţ
un şarpe uriaş se luptă cu o gazelă, iar în dulapurile
imense din sticlă sunt
expuse
300 – 400 de
colibri din diverse specii.
Valoarea coleţiei
de colibri este de
3 milioane de lei.
Apoi suntem captaţi
de un specimen de peşte ciudat, lung aproape de
3 m, peştele sirenă (vaca de mare).
Profesorul Popescu-Dorohoi ne spune
că mai există doar un singur exemplar expus la Chicago şi valorează 4 milioane de lei.
Urmează peştele fierăstrău cu o lungime de peste 20 m,
diavolul de mare sau peştele undiţar cu un zâmbet grotesc şi un crab uriaş.
Ţestoasele provin din Australia, insulele Java sau din Indochina. În alt colţ ne aşteaptă o imagine familială cu
un cangur şi puiul lui. Grupul şerpilor nu mai este aşa
de prietenos, ei fiind căţăraţi pe diverse obiecte.
Printe sutele de exponate se zăreşte o clădire micuţă,
înconjurată de palmieri. Este macheta casei profesorului
din Noua Guinee, construită pe stâlpi. Acolo aşa se apărau de atacurile animalelor. În Noua Guinee pisica sălbatică este foarte agresivă şi periculoasă. Atacă oamenii
în timpul somnului şi le retează gâtul.
Profesorul Aurel Popescu-Dorohoi s-a născut în satul Horodiştea-Dorohoi. Tatăl lui a fost preot. A fost atras de pictură încă de mic. Absolvă Academia de Arte Frumoase
din Bucureşti, apoi Academia din Paris. A trăit la Paris 6
ani, unde a câştigat frumos de pe urma picturilor sale. Şia dorit mereu să ajungă în America, astfel din câştigurile
obţinute după tablouri pleacă în America. Urmează să viziteze Argentina, Japonia, China, India. Vorbeşte engleza,
franceza, italiana, spaniola, germana şi cel mai bine chineza. În China a trăit 16 ani. Consideră că în China este
cea mai misterioasă lume. Chinezii sunt loiali şi smeriţi.
(va urma)
Tompa István. Az exótikus ember és annak exótikus állatkertje. În: Brassói Lapok, nr. 90, 18 aprilie 1938

„Drum Nou” – 30 aprilie 1980

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

Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov
str. Apullum nr. 3, tel. 0268/470.505, fax: 0268/470.504, e-mail: contact@addjb.ro
Redactor şef:
Sebastian Dan
Redactor şef adjunct:
Florentin Cozmolici
Secretar general de redacţie:
Liana Adam
Tehnoredactare:
George Nistor
Cristian Spânu

ISSN 2360–0217
ISSN-L 2360–0217

LIFE

12

Regulile lui Gandhi
pentru a schimba lumea
Mahatma Gandhi, părintele independenţei
Indiei, a lăsat în urmă o
mulţime de învăţături,
pe care, dacă le-am aplica, am fi, probabil, mult
mai fericiţi.
1. Schimbă-te ( Fii schimbarea pe
care vrei să o vezi în lume)
Schimbându-te pe tine, se
schimbă felul în care simţi şi
acţiunile pe care le faci.
Atunci când vrei să schimbi
lumea din jurul tău, neschimbându-te pe tine, nu rezolvi
nimic.
2. Tu deţii controlul ( Nimeni nu
mă poate răni fără permisiunea
mea)
Cum te simţi şi cum reacţionezi depinde în totalitate
de tine. Desigur, există anumite reacţii considerate normale. Dar cam atât. Însă îţi
poţi alege gândurile, reacţiile
şi emoţiile cu privire la aproa-

pe orice. Ceea ce-i important
este că trebuie să realizezi că
tu deţii controlul.
3. Iartă şi uită ( Un om slab nu iartă niciodată. Iertarea este un
atribut al oamenilor puternici.
Să combaţi răul cu rău, nu
ajută pe nimeni. Dacă îţi petreci timpul fiind prost-dispus

de o întâmplare din trecut, înseamnă că laşi pe altcineva să
îţi controleze emoţiile. După
ce ai iertat, te eliberezi de
aceste „cătuşe”.
4. Dacă nu faci nimic, nimic nu o
să ţi se întâmple (Un gram de
practică face mai multe decât
o tonă de teorie).

Cititul îţi aduce învăţătură.
Dar învăţătura nu este bună
la nimic dacă nu o pui în practică.
5. Ocupă-te de prezent (Nu
vreau să prezic viitorul pentru
că sunt prea ocupat să am grijă de prezent).
Trăieşte în prezent. Una
dintre multele probleme care
ne opresc să acţionăm este frica unor consecinţe negative
care pot apărea mai târziu. Fii
calm, pozitiv şi priveşte cu claritate momentul în care te afli.
6. Fii persistent (Mai întâi te ignoră, apoi te iau în de râdere,
apoi se luptă cu tine, apoi ai
câştigat).
Fii persisent şi în timp toate
lucrurile care te ţin pe loc
(acele lucruri care te fac să te
autosabotezi) vor dispărea.
Problema multor oameni este
că renunţă prea devreme la
scopurile lor. Tu însă fii perseverent.

Cele mai emblematice trenduri de frumuseţe

Rujul carmin folosit de Marilyn Monroe în anii ’50 şi ’60
a fost desemnat cel mai emblematic trend de frumuseţe
din toate timpurile, în urma unui sondaj. Rujul actriţei a
fost celebru în filmul „Şapte ani de căsnicie” (1955), de
Billy Wilder. Pe locul al doilea în topul 20 al trendurilor
de frumuseţe emblematice din toate timpurile se situează
clasicul machiaj „smokey eyes”, preferat de cântăreaţa
Cheryl Cole şi de top-modelul Kate Moss. Genele false
– un look devenit extrem de popular în anii '60, considerat
un trend obligatoriu până în zilele noastre – ocupă locul
al treilea în clasament, iar pe poziţia a patra se situează
machiajul cu efect bronzant, adus la perfecţiune de Victoria Beckham. Pe locul al cincilea în top se află machiajul
puternic al pleoapelor cu contur de ochi, adus în trend
de top-modelul Twiggy în anii '60, stil care nu şi-a pierdut
nici acum din prospeţime, scrie mediafax.ro.

Turcii fără „studii” nu vor mai putea
să aibă animale de companie

O comisie parlamentară turcă a propus modificări ale
legii privind drepturile animalelor, printre care una dintre
cele mai importante este cea care stipulează că fiecare
proprietar de animal de companie trebuie să urmeze un
curs de instruire privind comportamentul faţă de animale.
Modificările mai prevăd ca proprietarul animalului să-i
asigure acestuia toate condiţiile necesare pentru trai şi
să aibă grijă inclusiv de sănătatea acestuia. „Orice persoană care adoptă, deţine, vinde sau are în îngrijire un
animal trebuie să îi asigure acestuia o cazare adecvată
pentru bunăstarea animalului, condiţii bune de viaţă şi
să aibă grijă de sănătatea sa. Deţinătorul trebuie să ia
măsuri împotriva poluarii mediului şi să prevină orice disconfort sau daune provocate de animal, fiind obligat să
compenseze daunele în cazul în care nu a luat măsurile
necesare”, se arată în lege. Parlamentarii au prevăzut şi
amenzi drastice pentru cei care încalcă legea.

Înotător britanic, salvat de delfini
Un înotător britanic de cursă
lungă a fost salvat de către un
grup de delfini care l-au protejat atunci când în apropierea
sa a apărut un rechin Marele
Alb.
Adam Walker (foto) se afla
în mijlocul unei curse de 25 de
kilometri, traversând strâmtoarea Cook din Noua Zeelandă
când a crezut că i s-a apropiat
sfârşitul: lângă el a apărut un
rechin Marele Alb.
Nu mică i-a fost mirarea
când, înainte de a fi atacat, un
grup format din 10 delfini l-a
înconjurat, protejândul de re-

chin, până când acesta a renunţat şi s-a îndepărtat.
Pe 23 aprilie,
la o zi după
cursă, Walker a
postat pe Facebook imagini cu
delfinii, însoţite de comentariul
„Delfinii care m-au protejat şi
m-au condus acasă!”.
Traversarea strâmtorii Cook,
pe care Walker a realizat-o în
8 ore şi 36 de minute, este una
dintre cele şapte probe componente ale Ocean’s Seven, o
competiţie internaţională de
înot pe distanţe lungi.

Aceasta a fost
cea de-a şasea cursă a lui Walker, el traversând anterior Canalul Mânecii, Strâmtoarea
Gibraltar, Canalul Molokai, Canalul Catalina şi Canalul Tsugaru. Cursa cu care va încheia
competiţia va avea loc în august, când va traversa Canalul
Nordului, cel care desparte
Irlanda de Nord de Scoţia.

Richard Gere, confundat cu un cerşetor
Surprins în timp ce scotocea prin gunoaie, Richard
Gere a primit de la o turistă
care l-a confundat cu un cerşetor câteva felii de pizza.
O turistă din Franţa, aflată
în vacanţă în Manhattan, a

observat la ieşirea dintr-o pizzerie un bărbat care scotocea
prin pubelele de gunoi. Aceasta i-a întins bărbatului bucăţile
de pizza rămase din pizza ei.
Ulterior, femeia a explicat că
nu ştia bine engleza şi că a vor-

bit cu el mai mult în franceză.
Cel considerat cerşetor i-a mulţumit pentru gestul ei mare.
„El mi-a răspuns: «Mulţumesc, Dumnezeu să vă binecuvânteze!»”, a declarat
franţuzoaica.
Turista franceză a părăsit
zona fără să ştie că a oferit
resturi de pizza unui star
hollywoodian şi fără să ştie
că era vorba de filmările
pentru noul lungmetraj cu
Richard Gere, intitulat „Time
out of Mind”.
Karine a descoperit acest
lucru abia după două zile,
când s-a recunoscut într-o
fotografie publicată de New
York Post.

Servicii oferite
› posibilitatea de practicare de sporturi atât pe teren
descoperit, dar și în interior
(trei terenuri de tenis și o sală bowling)
› saună la standarde ridicate
› masaj pentru toate categoriile de persoane cu
personal bine pregatit
› piscină acoperită pe o suprafaţă de 25 x 12 m,
de la 1,5 la 2,5 m adâncime
› sală de fitness și bodybuilding cu personal calificat
› sală de gimanstică, aerobic, arte marţiale, dansuri
› restaurant, bar, terasă moderne și elegante

