Ziar Gratuit
Contre despre
listele cu alegători
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Reprezentanţii Prefecturii
susţin că numărul de alegători din judeţ este de
518.483, şi nu 540.000.

Victorie scurtă
pentru stegari
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Ziua Europei
la Braşov
Ziua Europei se sărbătoreşte la
Braşov prin două festivaluri:
Festivalul Regiunilor Europene şi
Festivalul Tradiţiilor
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Al doilea duel Braşov-Braşov din prima ligă de fotbal
s-a încheiat cu rezultatul
1–0 pentru stegari.

„Cenuşăreasa”
la Opera Braşov
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Mâine, 10 mai 2014, ora
18.30, la sala Operei se joaca spectacolul „Povestea
Cenuşăresei” de G. Rossini.

VALUTĂ

Euro
4,4340
USD
3,1799
Gram Aur 132,0109

METEO

Ploaie
7°C /17°C

Ziua de 9 mai are pentru români triplă semnificaţie: proclamarea independenţei de stat a României la 9 mai
1877; Victoria Coaliţiei Naţiunilor
Unite în Al Doilea Război Mondial

la 9 mai 1945 şi Ziua Europei. Cu
această ocazie, Instituţia Prefectului
Braşov şi Garnizoana Braşov îi invită
pe braşoveni să participe la ceremoniile militare care au loc începând

de la ora 10.00 la Monumentul Eroilor – Sprenghi. De asemenea, Ziua
Europei se sărbătoreşte la Braşov
prin două festivaluri. În cadrul acestor
evenimente, doritorii vor avea posi-

bilitatea de a participa la conferinţe
şi dezbateri cu privire la administraţia
locală şi regională, la târgul de produse tradiţionale şi programe artistice.
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Bilete la Casa de Pensii

Mini-bursa locurilor de muncă

Biletele de tratament se acordă
pensionarilor şi asiguraţilor în
limita numărului de locuri
repartizat de către Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti. „Pentru seria nr. 7 au fost
repartizare 307 bilete de tratament, din care 27 bilete gratuite.” a declarat directorul

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Braşov organizează astăzi,
9 mai 2014, o selecţie de personal pentru doi agenţi economici din judeţ. Astfel, sunt
anunţate 32 de locuri de
muncă vacante în diverse
meserii, cum ar fi: agent in-

executiv al Casei de Pensii Braşov, Mady Brescan. Mai sunt
disponibile 11 bilete: 2 pentru
staţiunea 1 Mai, 2 pentru staţiunea Bala şi 7 pentru pentru
staţiunea Amara. Ultima zi de
ridicare a biletelor de tratament
este 15 mai 2014.
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tervenţie, şofer intervenţie,
agent securitate, bucătar, barman, ospătar, menajeră, lucrător bucătărie, şef unitate,
referent financiar, referent
comercial. Bursa e organizată
la sediul AJOFM Braşov
Str. Lungă nr. 1A, camera 8.
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”Greii fotbalului” au ajuns tâmplari. Gică Popescu, Mihai
Stoica şi George Copos lucrează la atelierul de tâmplărie
al Penitenciarului Rahova, unde muncesc câte opt ore
pe zi, cinci zile pe săptămână, pentru a obţine astfel reducerea pedepselor, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP).
Popescu, Stoica şi Copos lucrează împreună la atelierul
de tâmplărie, unde construiesc diverse obiecte din lemn
şi, dacă este nevoie, repară piese de mobilier ale închisorii.Gică Popescu, Mihai Stoica şi George Copos îşi
execută pedepsele în regim închis, în condiţiile în care
fiecare dintre ei a fost condamnat la mai mult trei ani de
închisoare.
Cutremur în Marea Neagră. Un cutremur cu magnitudinea
2,7 s-a produs, ieri, în Marea Neagră. Seismul a avut loc
la ora 13:13, la o adâncime de cinci kilometri. Epicentrul
cutremurului a fost înregistrat la o distanță de 77 kilometri
de Shabla, 84 kilometri de Kavarna și 97 kilometri de
Mangalia.
Sesiune extraordinară de rezidențiat. Ministerul Sănătăţii urmează să organizeze o sesiune extraordinară a concursului de Rezidenţiat. Nicolae Bănicioiu a aprobat
organizarea unei sesiuni extraordinare de rezidenţiat
pentru locurile şi posturile rămase libere la domeniul medicină în urma concursului de rezidenţiat din 17 noiembrie
2013. Concursul urmează să aibă loc pe data de 29 iunie
2014 şi se va desfăşura numai în Centrul Universitar Cluj
Napoca. În această sesiune vor fi scoase la concurs un
număr de 432 locuri şi posturi. Informaţii şi detalii suplimentare pe www.ms.ro.
Record la Dacia. Cu o capacitate de 350.000 de autoturisme
pe an, Uzina de la Mioveni a ajuns la autovehiculul cu
numărul de 5 milioane. Automobilul care a ieşit de pe liniile de fabricaţie este un model Duster 4x4, versiunea
Lauréate, echipat cu motorul 1,6l 16V, 105 CP, de culoare
bleu navy. Primul model, Dacia 1100 (licenţă R8) a ieșit
pe porțile Uzinei în 1968.

EVENIMENT

Vineri

Sărbătorim Ziua Europei!

Ziua de 9
mai, dedicată Europei, este celebrată în diferite forme în majoritatea
statelor membre ale Uniunii Europene. În acest an,
Ziua Europei se sărbătorește la Brașov prin
două festivaluri: Festivalul Regiunilor Europene
și Festivalul Tradițiilor.
Festivalul Regiunilor Europene începe astăzi, la ora
9.00, la Centrul Cultural „Reduta”, unde va avea loc
conferintʼa „Administratʼie locală și regională modernă”.
Apoi, începând cu ora 14.00,
timp de două ore, elevi din
mai multe licee brașovene vor
discuta cu invitatʼii la confe-

rintʼă în cadrul evenimentului
„Cafe D' Europe.
Sâmbătă, la ora 9.00, la
Centrul Cultural „Reduta” se

va
desfășura
conferintʼa regională
cu tema „Drept la Centru - Repornim împreună
motorul dezvoltării regionale prin fonduri structurale”. Partea a doua a
conferitʼei va avea ca temă
de discutʼie „Ce-am învătʼat
și cu ce experientʼe plecăm
pe drumul 2014-2020”.
Conferintʼa este organizată de
Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Structural Consulting Group în
parteneriat cu UniCredit Ţiriac Bank şi casa de avocatură
Vilau & Mitel.

În paralel cu Festivalul Regiunilor Europene, în Piaţa Sfatului de vineri până duminică
se va desfăşura un festival al tradiţiilor româneşti specifice fiecărei părţi a ţării reprezentând
moştenirea noastră culturală,
unicitatea României în contextul
în care este membră a Uniunii
Europene, prin păstrarea specificului naţional şi a tradiţiilor
moştenite din tată în fiu. România este cu siguranţă una dintre ţările care încă îşi păstrează
integritatea patrimoniului cultural şi natural, tradiţiile fiind
încă vii deoarece în continuare
se transmit „din tată în fiu”.

9 mai, triplă semnificație pentru români
Ziua de 9 mai are pentru România triplă semnificaţie: proclamarea independenţei de stat
a României la 9 mai 1877; Victoria Coaliţiei
Naţiunilor Unite în Al Doilea Război Mondial
la 9 mai 1945 şi Ziua Europei. Proclamarea
independenţei statale la 9 mai 1877 nu a fost
un act spontan, ci o încununare a strădaniilor
tot mai numeroase din acei ani. În acea zi memorabilă, Mihail Kogălniceanu declara în Parlamentul ţării: ”suntem independenţi, suntem
naţiune de sine stătătoare”. Al doilea eveniment se referă la ziua de 9 mai 1945, zi în

care aliaţii din cel de-al Doilea Război Mondial
au obţinut victoria împotriva Germaniei naziste,
punând astfel capăt celei mai pustiitoare conflagraţii din istoria continentului european.
Cel de al treilea eveniment este legat Ziua Europei. Pe data de 9 mai 1950, ministrul francez
de externe Robert Schuman propunea un plan
de colaborare economică între Franţa şi Germania, pentru eliminarea rivalităţilor seculare
dintre cele două state. Declaraţia Schuman a
stat la baza amplului proces de construcţie a
unei Europe unite.

Muzica brașoveană în concert la Ateneu
Muzica brașoveană,
din cele mai vechi timpuri până în prezent,
se va lăsa descoperită
de publicul din Capitală în cadrul concertului găzduit de
Ateneul Român luni,
12 mai, de la ora
18:30.
Concertul, organizat
cu sprijinul Ambasadelor Germaniei și Austriei la
București și a Serviciului de
Ajutor Maltez în România, va
pune în scenă o istorie muzicală
a orașului povestită și cântată
de ansambluri și muzicieni din
Brașov.
După 11 ani de la debutul
Festivalului Musica Coronensis,
organizat de Biserica Evanghelică C.A. din România - Parohia
Brașov și Ambasada Germaniei
la București, muzica brașoveană
face un prim turneu în afara
granitʼelor orașului pentru a se

face cunoscută publicului din
București.
În Sala mare a Ateneului
Român vor fi interpretate lucrări instrumentale și vocale
ale compozitorilor brașoveni
J. Honterus, V. Bakfark, G.
Ostermayer, D. Croner, M.
Schneider, J. L. Hedwig, I.
Mureșianu, R. Lassel, Gh.
Dima, P. Richter, A. Szilágyi,
I. Criveanu și N. Petri. Ca
reprezentantʼi muzicali ai vechii
cetătʼi Corona se vor afla pe scenă Corul Bach și Corul de Ti-

neret Bach ale Bisericii
Negre, Cristina Radu
(soprană), Cvintetul
vocal Anatoly (foto),
Paul Cristian (orgă),
Eckart
Schlandt
(orgă), Sandor Ambrus (pian), Liliana Iacobescu
(pian),
Valentin Șerban (vioară), Cvartetul Gaudeamus al Filarmonicii
Brașov, Ansamblul Brassovia și
Ansamblul Măgura (Codlea).
Concertul va fi moderat de
organistul Steffen Schlandt, căruia îi va apartʼine și conducerea
muzicală. „Este o ocazie specială și onorantă pentru noi de
a ne prezenta muzica orașului
la Ateneu. Prin sunet, imagine,
cuvinte și dans vom încerca să
arătăm întregii țări bogăția muzicală cu care a fost bincuvântat
Brașovul de-a lungul timpului”
a declarat organistul Steffen
Schlandt.

70 de ani de la deportarea evreilor din Ardeal
Vineri, 23 mai, în curtea Sinagogii din strada Poarta
Schei va fi inaugurat un Spaţiu Memorial, cu ocazia comemorării a 70 de ani de la
deportarea evreilor din Ardealul de Nord. Monumentul
va purta gravate numele celor
239 de evrei născuţi în Braşov, dintre care 81 copii şi

adolescenţi. Totodată, lângă
monument se află şi o mică
livadă cu vişini „Livada Vieţii”, alcătuită din pomi fructiferi plantaţi, câte unul în
fiecare an, de câte un copil
din Comunitatea Evreilor din
Braşov. Cu ocazia inaugurării
se va organiza şi o Adunare
de doliu, cu participarea au-

torităţilor, a reprezentanţilor
autentici ai societăţii civile, a
slujitorilor tuturor cultelor din
Braşov, elevi şi studenţi de la
şcolile şi universităţile din
oraş. Ceremonia se va încheia
cu un concert festiv, la care
vor participa şi membri ai Filarmonicii „Gheorghe Dima”
şi ai Operei.
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Prefectura face precizări în privința
numărului de alegători din județul Brașov
Prefectura Brașov a remis
un punct de vedere referitor la datele furnizate
de președintele ATOP
Brașov, Claudiu Coman,
în ceea ce privește numărul de alegători din
județul nostru.
Astfel, Prefectura sustʼine că,
potrivit datelor din Registrul
electoral, actualizat potrivit legii
de fiecare unitate administrativ
teritorială, numărul de alegători
de pe listele permanente la ni-

velul judeţului este de 518.483,
şi nu 540.000. Pe de altă parte,
potrivit datelor definitive ale
Recensământului populaţiei şi
locuinţelor din anul 2011, populaţia stabilă a judeţului (care
nu include şi persoanele plecate
în străinătate pentru mai mult
de un an) este de 549.217 locuitori, şi nu de 520.000. „În
concluzie nu se poate afirma că
numărul alegătorilor este mai
mare decât populaţia judeţului
Braşov. În ceea ce priveşte
«ajustarea numărului de alegă-

România

tori faţă de alegerile
anterioare», comparând numărul de
alegători din 2014,
respectiv 518.483, cu
numărul de alegători
pe listele permanente
din anul 2012 constatăm că diferenţele sunt
mai mici de 1%. Precizăm că la scrutinele
electorale din anul
2012 numărul de alegători era de 517.359
la alegerile locale din

luna iunie, 518.219 la referendumul din iulie şi de 517.198
la alegerile parlamentare din
noiembrie”, se arată în comunicatul Prefecturii.
În replică, Claudiu Coman,
preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov
(ATOP), spune că precizările
făcute mai sus nu schimbă cu
nimic situaţia reală. Problema
rămâne. Autoritatea Electorală
Permanentă se bazează în continuare pe Registrul electoral
făcut de fiecare unitate admi-

nistrativă în parte şi nu pe rezultatele Recensământului din
2011. Că vorbim de 518.000,
520.000 sau 530.000 de locuitori nu este relevant pentru că
în orice situaţie populaţia judeţului cu drept de vot ar trebui
să fie de aproximativ 470.000480.000 de persoane. Sper că
măcar la alegerile prezidenţiale
listele să fie actualizate în funcţie de datele recensământului şi
de situaţia reală existentă la nivelul judeţului Braşovului, a precizat Claudiu Coman.

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5
cod 500007, Braşov, jud. Braşov
Tel.: 0268.410.777
Fax: 0268.475.576
E-mail: office@judbrasov.ro
Website: www.judbrasov.ro

DISPOZIŢIA NR.140
din data de 30.04.2014
privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă ordinară la data de 9 mai 2014, ora 10, sala 120

Consiliul Judeţean Braşov

Preşedintele
Consiliului Judeţean Braşov;
În temeiul art. 94 alin. (1) şi
(3) şi art. 106 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată,
DISPUNE:
Art.unic. – Se convoacă
Consiliul Judeţean Braşov în
şedinţă ordinară la data de
9 mai 2014, ora 1000, sala 120
cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind
aprobarea procesului – verbal
al şedinţei extraordinare din
data de 1.04.2014.
2. Proiect de hotărâre privind
aprobarea situaţiilor financiare şi a contului de execuţie
pentru anul 2013.
3. Proiect de hotărâre privind
aprobarea execuţiei bugetare
a bugetului Judeţului Braşov
la data de 31.03.2014.
4. Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
al Judeţului Braşov pe anul
2014.
5. Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
al Camerei Agricole Judeţene
Braşov.
6. Proiect de hotărâre privind
aprobarea utilizării sumelor
din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului
Judeţean Braşov, pentru unele unităţi administrativ-teri-

toriale din Judeţul Braşov.
7. Proiect de hotărâre privind
schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate
comunei Prejmer de Consiliul Judeţean Braşov din cota
de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2014.
8. Proiect de hotărâre privind
aprobarea taxelor de şcolarizare pentru cursurile organizate de Şcoala Populară de
Arte şi Meserii „Tiberiu
Brediceanu” Braşov în anul
şcolar 2014 – 2015.
9. Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2014 pentru SC METROM
INDUSTRIAL PARC SA
Braşov.
10. Proiect de hotărâre privind
însuşirea raportului de evaluare a activelor şi acţiunilor
SC METROM INDUSTRIAL Parc SA Braşov.
11. Proiect de hotărâre privind
însuşirea raportului de evaluare a activelor şi acţiunilor
SC CARFIL INDUSTRIAL
Parc SA Braşov.
12. Proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii
al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Braşov.
13. Proiect de hotărâre privind
modificarea şi completarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Braşov.
14. Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Braşov.

15. Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării statului
de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov.
16. Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, a
statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Braşov.
17. Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, a
statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare pentru Spitalul
Clinic de Copii Braşov.
18. Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, a
statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare pentru Spitalul
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea”
Braşov.
19. Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, a
statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare pentru Spitalul
de Pneumoftiziologie Braşov.
20. Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, a
statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare pentru Spitalul
de Boli Infecţioase Braşov.
21. Proiect de hotărâre privind
aprobarea achiziţionării de
către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Braşov a serviciilor
juridice de asistenţă şi reprezentare în litigiul având ca
obiect Decizia Curţii de Conturi nr. 87/2002.

22. Proiect de hotărâre privind
aprobarea achiziţionării de
servicii juridice de asistenţă
şi de reprezentare şi mandatarea în acest sens a reprezentanţilor Judeţului Braşov
în Adunarea Generală a
Acţionarilor SC METROM
Industrial Parc SA Braşov.
23. Proiect de hotărâre privind
desemnarea unui delegat din
partea Consiliului Judeţean
Braşov care să îndeplinească
obligaţiile de prezenţă şi vot
în Adunarea Generală a Asociaţilor de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de
Apă” Sibiu.
24. Proiect de hotărâre privind
aprobarea planului de investiţii prioritare inclus în Master
Planul de alimentare cu apă
şi evacuarea apelor uzate
(faza de investiţi 2014 –
2020) propuse pentru finanţare din Fondul de Coeziune
prin programul Operaţional
Sectorial – Mediu, propus
de SC APĂ – CANAL SA
Sibiu.
25. Proiect de hotărâre privind
trecerea din domeniul public
al Judeţului Braşov în domeniul privat a imobilului situat
în judeţul Braşov, Timişul de
Sus – Pavilion 4 cu destinaţie
medicală de sanatoriu, secţie
a Spitalului de Psihiatrie şi
Neurologie Braşov.
26. Proiect de hotărâre privind
însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat
în judeţul Braşov, Timişul de
Sus – Pavilion 4 cu destinaţie
medicală de sanatoriu, secţie
a Spitalului de Psihiatrie şi

Neurologie Braşov şi aprobarea vânzării acestuia.
27. Proiect de hotărâre privind
aprobarea radierii poziţiilor
nr. 9,10,11,106, 112,115 din
lista bunurilor de inventar ce
alcătuiesc domeniul public al
Judeţului Braşov, Anexa 1 la
HGR 972/2002.
28. Proiect de hotărâre privind
aprobarea cererii de includere
a doamnei dr. Motoc Virginia
în contractul de concesiune
deţinut de către dr Motoc Mihai pentru cabinetul medical
nr.2B situat în Municipiul
Braşov, str. Gospodarilor nr. 9.
29. Proiect de hotărâre privind
aprobarea închirierii unui teren în suprafaţă de 200 mp,
domeniu public al judeţului
Braşov, către SC MEZEI
TRANS SRL.
30. Proiect de hotărâre privind
aprobarea atribuirii licenţei
de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate
speciale pentru operatorul
de transport S.C. TRUBLI
TRANSBUS SERVICE SRL.
31. Proiect de hotărâre privind
aprobarea atribuirii licenţei de
traseu şi a caietului de sarcini
pentru serviciul de transport
public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale
pentru operatorul de transport
S.C. TRANSBUS SRL.
32. Proiect de hotărâre privind
aprobarea atribuirii licenţei
de traseu şi a caietului de
sarcini pentru serviciul de
transport public judeţean de
persoane prin curse regulate

33.

34.

35.

36.

37.

speciale pentru operatorul
de transport S.C. CRISTI
ROTRANS SRL.
Proiect de hotărâre privind
aprobarea atribuirii licenţei de
traseu şi a caietului de sarcini
pentru serviciul de transport
public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale
pentru operatorul de transport
S.C. TUDOR T.C.D. TRANS
SRL-D.
Proiect de hotărâre privind
aprobarea atribuirii licenţei de
traseu şi a caietului de sarcini
pentru serviciul de transport
public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale
pentru operatorul de transport
S.C. ART-ANA SRL.
Proiect de hotărâre privind
aprobarea atribuirii licenţei
de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate
speciale pentru operatorul de
transport S.C. S&S GROUPE
PRODIMPEX SRL.
Proiect de hotărâre privind
aprobarea atribuirii licenţei
de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate
speciale pentru operatorul de
transport S.C. LORIFLOR
TRANS SRL.
Diverse.

PREŞEDINTE
Aristotel Căncescu
Vizat pentru legalitate,
SECRETAR
Maria Dumbrăveanu
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Flash economic
Pavilionul Spitalului de Neuro de la Timiş va fi scos la vânzare.

Consiliul Judeţean vrea să scoată la vânzare pavilionul
de la Timişul de Sus al Spitalului de Neurologie din Braşov, iar în acest sens, în şedinţa de plen de vineri se va
supune aprobării trecerea din domeniul public al judeţului
în domeniul privat al judeţului acest imobil. Autorităţile
judeţene au făcut deja o evaluare a acestei clădiri care
datează din anul 1958 şi are două etaje şi mansardă.
Astfel, conform evaluării făcute de un expert autorizat de
ANEVAR, clădirea şi terenul aferent ar valora 193.100
de euro (861.600 de lei, la un curs de 4,46 euro). Doar
terenul de lângă clădire, care are o suprafaţă de peste
1.400 de metri pătraţi, a fost evaluat la 31.300 de euro.
100 de posturi libere la Call- Center. În data de 1 iunie 2014,
providerul de outsourcing de contact center Competence
Call Center (CCC) deschide cel de-al doilea sediu în România, la Braşov. Încă din 2007, CCC furnizează soluţii
complexe de call center pentru branduri locale şi internaţionale prin intermediul biroului din Bucureşti. Începând
de acum, compania este în plin proces de recrutare a
100 de angajaţi pentru noul birou din Braşov. Competence Call Center este în căutare de oameni pasionaţi
de comunicare. Vorbitorii avansaţi de germană şi engleză,
italiană şi franceză sunt candidaţii ideali. De asemenea,
sunt vacante posturi în departamentele de HR, IT, şi în
echipele financiare. Competence Call Center aşteaptă
CV-uri pe jobs.brasov@yourccc.com.
53 de angajări. La Bursa Locurilor de Muncă, organizată
de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Braşov pe 4 aprilie, au participat în total 1.175
de persoane, dintre acestea 791 persoane fiind selectate
în vederea susţinerii interviurilor pentru încadrarea în
muncă. Chiar în ziua bursei au fost încadrate 6 persoane,
iar la o lună de la data desfăşurării bursei generale a locurilor de muncă, încă 47 persoane au fost angajate.
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Bani europeni pentru investiții
în energia regenerabilă
Investitorii în sectorul
energiei regenerabile au
depus proiecte pentru finanţare europeană nerambursabilă în valoare
de 460 milioane de euro,
a declarat Viorel Mădălin
Beltechi, director general
în cadrul Organismului
Intermediar pentru Energie (OIE) din Ministerul
Economiei.
„Au fost înscrise la OIE proiecte de energie regenerabilă de
300 de MW, pentru care valoarea nerambursabilă ajunge la
460 de milioane de euro. Valoarea proiectelor este mult mai
mare, aceştia sunt doar banii
nerambursabili”, a explicat Beltechi, citat de Agerpres.
Din totalul proiectelor, 50 de
MW înseamnă doar energie fotovoltaică, însă cele mai multe
sunt din sectorul energiei eoliene, a precizat sursa citată.
„Avantajul este că, prin finanţarea cu bani europeni, se reduce presiunea asupra

Proiectele de producere a energiei din surse eoliene și solare cu finanțări europene
consumatorului final. Aceasta
deoarece proiectele finanţate de
la UE primesc mai puţine certificate verzi, astfel că utilizatorii
finali vor plăti mai puţin pentru
aceste certificate”, a spus reprezentantul OIE.
Eolienele şi fotovoltaicele, în dizgraţie. Pe de altă parte, el a afirmat că proiectele de producere
a energiei din surse eoliene şi

solare nu vor mai primi finanţare europeană în exerciţiul bugetar 2014 - 2020, întrucât
România şi-a atins ţinta privind
aceste resurse. „Ne propunem
să continuăm promovarea doar
a acelor resurse care duc la echilibrarea şi la îmbunătăţirea sistemului energetic naţional, iar
acestea sunt biomasa, biogazul
şi microhidrocentralele”, a ex-

plicat Beltechi.
Potrivit acestuia, proiectele
eoliene şi cele solare sunt concentrate în anumite părţi ale ţării, ceea ce creează mari
dezechilibre în sistem, în timp
ce proiectele pe biomasă şi hidro sunt amplasate în toate regiunile şi pot produce energie
în bandă, adică încontinuu la
aceeaşi putere.

Măsuri pentru susținerea exportatorilor
În ultimii ani, statisticile
au arătat că societătʼile cu capital străin domină topul exportatorilor din România.
Piaţa de desfacere europeană a căzut odată cu criza
financiară şi astfel exporturile
între statele membre UE sau diminuat semnificativ. Ţările extracomunitare, care au
fost mai puţin afectate de
prăbuşirea economică internaţională, au reprezentat
principala ţintă a marilor exportatori europeni.
În acest context, senatorul
PNL Sebastian Grapă spune
că un element pozitiv este

creşterea relaţiei exporturilor
către zona non-euro faţă de
zona euro. „Recuperarea vechilor piețe de desfacere și
restabilirea relațiilor comerciale cu partenerii tradiționali
ai României trebuie să reprezinte o prioritate în momentul
de față. De asemenea,
diferențele existente între
legislațiile naționale în materie de vânzări constituie, de
multe ori, un obstacol în calea
comerțului transfrontalier”,
spune Grapă.
În acest context, liberalul
solicită Ministerului Economiei o serie de măsuri menite

să încurajeze comertʼul exterior, prin alinierea legislatʼiei
natʼionale la cea europeană,
precum și prin implementarea unor facilitătʼi fiscale.
„Una dintre măsurile propuse de mine, ar viza diminuarea impozitului pe profit
pentru companiile care realizează peste 60% din cifra
de afaceri din exporturi. De
asemenea, am în vedere înfiin
țarea unui Registru național
al exportatorilor, prin care sar putea ține o evidență clară
a operatorilor și a operațiunilor efectuate”, a precizat
Grapă.
Sebastian Dan

Mini-bursa locurilor de muncă astăzi la
AJOFM Brașov
Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Braşov organizează astăzi, 9 mai
2014, o selecţie de personal
pentru doi agenţi economici din
judeţ.
Astfel, sunt anunţate 32 de
locuri de muncă vacante în diverse meserii, cum ar fi: agent
intervenţie, şofer intervenţie,
agent securitate, bucătar, barman, ospătar, menajeră, lucrător
bucătărie, şef unitate, referent
financiar, referent comercial.
La această acţiune pot participa toate persoanale aflate în
evidenţă Agenţiei Judeţene pen-

tru Ocuparea Forţei de Muncă
Braşov (şomeri indemnizaţi şi
şomeri neindemnizaţi), precum
şi alte persoane interesate în găsirea unui loc de muncă.

Persoanele interesate sunt invitate să se prezinte, astăzi, 9
mai 2014, cu începere de la ora
la 9.00, la sediul AJOFM Braşov
Str. Lungă nr. 1A, camera 8.
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Ce se întâmplă cu corpul tău
dacă nu bei suficientă apă
Apa nu trebuie să lipsească din dieta zilnică. Recomandarea
vine din partea medicilor nutriţionişti
care afirmă că lipsa
acesteia poate predispune la apariţia
diferitelor boli, care
ne pun viaţa în pericol.

Deshidratarea este primul
simptom care apare în cazul
persoanelor care nu beau apă,
notează Food Story. „În momentul în care apare deshidratarea, adică fie aportul de apă
nu este suficient, fie se pierd
lichide pe diverse căi - vărsături, diaree, creşterea respiraţiei în sens invers spre exemplu
prin transpiraţie - apare acest
dezechibru”, a explicat dr. Antonela Burlacu, medic primar
endocrinolog, pentru "Ce se
întâmplă, Doctore?”.
Dezechilibrul se traduce iniţial prin scăderea tensiunii.
Dar deshidratarea poate deveni cronică, dacă nu beţi apă
în fiecare zi. Privarea organismului de apă predispune la
scăderea sistemului imunitar,
iar riscul de a ne îmbolnăvi
mult mai uşor este destul.
Sângele are şi el de suferit
din cauza lipsei de apă.
„În mod normal, sângele
este un fluid, trebuie să existe
un echilibru între starea lui
fluidă şi tendinţa de a se coa-

gula, de a tromboza. Există o
situaţie ameninţătoare de viaţă
care, paradoxal, se poate instala pe o venă perfect sănătoasă - vorbim despre tromboza venoasă profundă”, a spus
dr. Sorin Băila, şeful Secţiei
Chirurgie Vasculară.
Deshidratarea
extremă
poate să ne pună viaţa în pericol. În tromboza venoasă
profundă se formează un
cheag de sânge care migrează
spre plămâni. În interiorul
plămânilor, evenimentele
care se succed au un final
dramatic în multe dintre cazuri. „Am văzut foarte multe
tromboze venoase profunde la
indivizi perfect sănătoşi, unii
chiar sportivi, dar care au
traversat o perioadă mai puţin fastă - au stat imo- bilizaţi
la volan ore întregi, deshidrataţi, stresaţi”, a adăugat doctorul Băila.
Pentru a evita toate aceste
lucruri, nutriţioniştii recomandă să bem zilnic cel puţin
1,5 litri de apă.

Somnul și cititul, indispensabile
pentru sănătatea mentală
Persoanele în vârstă care dorm
între șase și opt ore pe noapte și
continuă să aibă activitătʼi intelectuale păstrează o mai bună sănătate intelectuală, arată un studiu desfășurat de Universitatea
Cardenal Herrera din Valencia
(Spania) în rândul a 245 persoane peste 65 de ani.
Dintre vârstnicii studiatʼi de
cercetătorii spanioli, 12% sufereau de tulburări cognitive (boala
Alzheimer sau alte forme de
dementʼă). Oamenii de știintʼă au
constatat că cei care dormeau
prea mult sau insuficient (peste
opt ore sau sub șase ore) și care
nu aveau nicio activitate intelec-

tuală, riscau mai mult să dezvolte
tulburări cognitive. Astfel, persoanele care au recunoscut că nu
citesc deloc riscau de 3,7 ori mai
mult să aibă o tulburare
cognitivă fatʼă de cele care citeau
mult, în timp ce vârstnicii care
citeau ocazional prezentau un
risc de 2,5 ori mai mare decât
amatorii de lectură.
În privintʼa celor care dormeau
prea mult sau insuficient, riscul
de a înregistra tulburări cerebrale
era de 2,6 ori mai mare decât la
cei care dormeau între șase și
opt ore pe noapte. Un somn bun
nu înseamnă însă unul cu somnifere.

Cardurile pentru bolnavii de
dializă vor fi distribuite din mai
Cardurile pentru bolnavii care
fac dializă vor fi distribuite din
această lună, a anuntʼat Gheorghe Tʼibichi, președintele CNAS,
cu prilejul unui forum medical.
El a spus că pentru 5.000 de
pacientʼi din cei 8.000 dependentʼi de dializă cardurile sunt tipărite. „Urmează să elaborăm
un ordin prin care să se deruleze
acest program și considerăm că
e necesar ca înainte de a implementa acest sistem informatic să
testăm câteva luni pentru a vedea
dacă sistemul are vreo pro-

blemă”, a spus Tʼibichi. Referindu-se la Dosarul electronic al
pacientului, președintele CNAS
a spus că acest proiect se află
în faza finală, el fiind deja testat
cu succes, iar facturarea electronică va ajuta la eliminarea
birocratʼiei. „Medicii nu vor mai
fi nevoiți să se plimbe între
Casa de asigurări și cabinet
pentru a mai depune hârtii în
vederea decontării serviciilor”,
a mai spus Tʼibichi. El a declarat
că din luna iunie acest sistem va
fi operatʼional.

Biletele la spectacol pot fi achiziţionate de la Centrul Cultural Reduta Braşov
sau ONLINE pe www.biletebrasov.ro
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Povestea unei străzi:
Strada Nicolae Iorga (I)

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu
Într-o litografie din anul
1840, între maidanul de la
marginea Cetăţii Braşovului şi Dealul Cetăţuii se distinge în prim plan un drum
cu căruţe, calăreţi şi trăsuri, care făcea legătura
dintre strada Lungă şi cartierul Blumăna. Drumul se
chema Şirul Cetăţuii (Untere Schlossbergzeile)

La începutul secolului
XX, primăria oraşului
plantează arbori pe
marginea drumului.
Parcul de astăzi nu era
încă amenajat. Deasupra, spre Cetăţuie, pe
viitoarea str. M. Eminescu, se ridicaseră
frumoase vile.
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De vorbă cu autorităţile
despre Uniunea Europeană
Elevii clasei a X-a B de la
Colegiul Naţional „Unirea” au avut ieri ocazia
de a se întâlni şi de a face
echipă cu liderii autorităţilor locale braşovene.
Evenimentul a fos organizat
în parteneriat de Instituţia
Prefectului, Consiliul Judeţean
şi Primăria Braşov, cu ocazia
Zilei Europei
Pe parcursul unei ore, elevii
i-au avut ca oaspeţi pe prefectul Romer Ambrus Sandor
Mihaly, pe vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Mihai
Pascu, şi pe primarul George
Scripcaru, care le-au vorbit
despre Uniunea Europeană,
despre avantajele şi responsabilităţile pe care românii şi
mai ales tinerii le au ca şi cetăţeni europeni.
„Este o iniţiativă foarte
bună şi mă bucură faptul că
elevii sunt interesaţi de acest
subiect. Entuziasmul lor a fost
foarte mare şi asta ne confir-

mă că trebuie să gândim
proeicte educative şi pe această componentă, iar profesorii
ne sprijină la rândul lor. Am
primit solicitarea să ajut
această clasă pentru o vizită
la Bruxelles şi le promit că aşa
cum s-a întâmplat atunci când
în Parlamentul European au
fost colegii mei braşoveni,
după alegerile europarlamen-

tare vom mai organiza astfel
de vizite.” a spus George
Scripcaru, primarul Municipiului Braşov
„Această generaţie de elevi
este crescută în Uniunea Europeană şi ei sunt principalii
beneficiari ai statului României de stat membru al Uniunii. Trebuie ca aceşti tineri
să cunoască nu numai avan-

Bilete de tratament disponibile
la Casa de Pensii Braşov
Noi bilete de tratament
pentru seniorii braşoveni
sunt disponibile la Casa Judeţeană de Pensii Braşov.
Biletele de tratament se
acordă pensionarilor şi asiguraţilor în limita numărului de locuri repartizat
de către Casa Naţională de
Pensii Publice Bucureşti.
„Pentru seria nr. 7 au fost
repartizare 307 bilete de
tratament din care 27 bilete gratuite.
Au fost alocate 296 de
bilete de tratament în următoarele stațiuni : Amara, 1 Mai, Bala, Buziaș,
Călimănești, Căciulata,
Covasna, Eforie Sud, Felix,

Geoagiu, Govora, Lacu
Sărat, Herculane, Mangalia, Neptun, Ocna
Sugatag, Olănești, Pucioasa, Sângeorz, Sărata Monteoru, Saturn,
Slănic Prahova, Sovata,
Techirghiol, Tușnad,
Vatra Dornei” a declarat directorul executiv
al Casei de Pensii Braşov, Mady Brescan (foto).
Mai sunt disponibile 11
bilete: 2 pentru staţiunea
1 Mai, 2 pentru staţiunea
Bala şi 7 pentru pentru staţiunea Amara. Ultima zi
de ridicare a biletelor de
tratament este 15 mai
2014.

La ridicarea biletului de
tratament se vor prezenta
următoarele acte :
◾ numărul de înregistrare
al cererii;
◾ cuponul de pensie aferent lunii aprilie 2014;
◾ recomandare medicală.
Sebastian Dan

Actori de renume pe scena de la Reduta
Cea de-a doua ediţie a
Festivalului Naţional de
Teatru Săptămâna Comediei va aduce săptămâna
viitoare pe scena Centrului
Cultural Reduta nume
mari din lumea teatrului:
vorbim printre alţii de
Maia Morgenstern, Florina
Cercel, Dorina Lazăr, Rodica Mandache şi Marian
Râlea.
Organizatorii spun că şi
în acest an au reuşit să aducă la Braşov cele mai bune

spectacole de comedie ale
momentului din Bucureşti
şi din ţară.

În cadrul festivalului vor
avea loc şi două premiere:
este vorba de „Tanti Chanel” şi „Mecanica Inimii”.
Spectacolul Taxi Blues va

fi înlocuit cu un concert
Ada Milea şi va avea loc
vineri, 16 mai, de la ora
19.
În premieră va fi susţinut şi un spectacol lectură
al unei tinere scriitoare
braşovence: este vorba de
Elise Wilk.
Festivalul are loc în perioada 12-18 mai, iar biletele se găsesc la Centrul
Cultural Reduta. Preţul
acestora variază între 30
şi 60 de lei.

tajele, ci şi drepturile şi responsabilităţile pe
care le au în
Uniunea Europeană.” a declarat Mihai Pascu,
vicepreşedinte
al Consiliului
Judeţean Braşov.
„A fost un eveniment inedit,
care ne aduce
mai aproape de
cei tineri, care
sunt principalii
beneficiari ai
statutului de stat membru al
Uniunii Europene pe care
România l-a primit din 2007.”
a declarat Romer Ambrus
Sandor Mihaly, prefectul judeţului Braşov.
La final, fiecare dintre liderii celor trei echipe le-au înmânat elevilor diplome şi le-au
promis că vor mai participa la
astfel de evenimente.
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Medalii pentru echipa
braşoveană de gimnastică

În perioada 2–4 mai 2014 s-a
desfăşurat în Giurgiu Concursul
Internaţional de Gimnastică Ritmică „Trofeul Ritmica”, competiţie la care au participat peste
300 de gimnaste din cca. 15
ţări, cele mai multe venind din
Bulgaria, Israel, Cipru, Moldova,
Ucraina şi binenţeles România.
Delegaţia Clubului CSU Braşov
a participat la categoria „Mica
Gimnastă” cu sportivele: Patricia Cabuz şi Ioana David – ambele medaliate cu argint
precum şi Ştefania Chiriac, medaliată cu bronz.
Micuţele gimnaste au avut evoluţii frumoase şi pline de graţie,
notate pe măsură de arbitri, ele
fiind răsplătite şi cu multe
aplauze de publicul prezent în
număr foarte mare.
Nici gimnastele de la categoria
a-IV-a nu au fost mai prejos,
evoluţiile Marei David şi ale Ruxandrei Popa de la coarda fiind
răsplătite cu locul al doilea,

evoluţia de la cerc a Rebecăi
Anton a fost medaliată cu argint, iar evoluţia la panglică a
Ralucăi Lipianu aducându-i un
meritat loc I! Toate gimnastele
prezente la acest concurs au
fost medaliate, aducând astfel
din nou clubul braşovean în prima liga a gimnasticii ritmice.
Echipa braşoveană de gimnastică ritmică este pregătită şi antrenată de Alina Stratulat şi a
fost însoţită la Giurgiu de arbitrul internaţional şi director tehnic al concursului, Banciu
Simona.
Echipa se pregăteşte intens
pentru următorul Turneu Internaţional „Spring Cup” care va
avea loc în Ploieşti, unde secţia
clubului de gimnastică ritmică
se va prezenţa cu 7 gimnaste.
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Cum au construit
egiptenii piramidele
Egiptenii antici care au construit piramidele de la Giza ar fi reuşit să deplaseze blocuri masive de piatră prin deşert
prin umezirea nisipului în
faţa unui dispozitiv construit pentru a trage
obiecte grele, potrivit unui nou
studiu.

Cercetătorii au descoperit cum au reușit egiptenii
să mute masivele blocuri de piatră prin deșert
O cercetare recentă încearcă să explice modul în care
egiptenii au reuşit să transporte masivele blocuri de piatră din care sunt construite
piramidele. Fizicienii de la
Universitatea din Amsterdam
sunt de părere că egiptenii ar
fi putut muta masivele blocuri de piatră prin deşert
udând nisipul din faţa unui
dispozitiv de tragere a obiec-

telor grele, scrie
Business Insider.
Cercetătorii au analizat forţele necesare pentru a trage
obiecte extrem de grele pe o
„sanie” uriaşă pe nisip şi au
descoperit că, dacă nisipul
era udat în faţa dispozitivului,
frecarea pe ”sanie” era redusă, iar aceasta aluneca mai
uşor.
Pentru a ajunge la această
concluzie, cercetătorii s-au
folosit de indicii lăsate chiar

de egipteni. Hieroglife descoperite în mormântul lui
Djehutihotep, care datează
din 1900 i.H. arată 172 de
oameni care trag o statuie imensă folosind frânghii ataşate de o ”sanie”. În desen
se poate vedea o persoană
care se află în faţa saniei şi
toarnă apă pe nisip.
„Egiptologii credeau că
este un act pur ceremonial.
Întrebarea este: de ce făceau
asta?”, spune Daniel Bonn,

profesor de fizică la Universitatea din Amsterdam.
Cercetătorii au descoperit
însă şi un aspect delicat al
procedeului: „Dacă foloseşti
nisip uscat, procedeul nu va
fi atât de uşor, dar dacă nisipul este prea ud, nu va funcţiona. Cantitatea de apă
necesară depinde de tipul de
nisip, însă în general cantitatea optimă este în 2 şi 5%
din volumul nisipului”, spune
Bonn.

Vineri

Pe scurt
Comando de maimuțe în slujba aviației chineze!
Forțele aeriene ale armatei chineze au antrenat un
grup de macaci pentru a ajuta la protecția unei baze
aeriene împotriva păsărilor extrem de numeroase care
puneau în pericol securitatea zborurilor. Macacii au
fost selectați pentru a distruge cuiburile din arborii
aflați în apropiere și pentru a goni păsările care le dădeau dureri de cap piloților la decolarea și aterizarea
avioanelor de vânătoare ale acestei baze din apropiere
de Beijing, după cum a semnalat site-ul chinez Air
Force News Web. Baza încercase practic totul împotriva păsărilor, de la artificii la sperietorile de ciori și
chiar armele de foc, însă nimic nu a fost atât de eficient
ca maimuțele, pe care site-ul le numește noua armă
secretă a armatei chineze. Macacii răspund cu
obediență de recrut fluierăturilor cu care antrenorii le
dau ordine și au reușit deja să distrugă peste 180 de
cuiburi din apropierea bazei.
Aceasta nu este prima armată din lume care folosește
animale domesticite în corpuri de elită: Statele Unite
ale Americii folosesc delfinii în misiuni de detectare a
minelor, amintea The Washington Post.

3,7 milioane de dolari pe o plăcuţă de înmatriculare
Un om de afaceri din Qatar a plătit aproape 4 milioane
de dolari pe un număr de înmatriculare. Bărbatul a
plătit 13.7 milioane qatari riyal (3.7 milioane dolari)
pentru a avea numărul de înmatriculare "55555".
Licitaţia, desfăşurată pe 4 mai, a început de la suma
de 1 milion de dolari. Nu este însă cel mai scump număr
de înmatriculare achiziţionat vreodată, relatează gulfnews.com. În 2008, omul de afaceri Saeed Abdul Gafour Khouri, din Emiratele Arabe Unite, a plătit la Abu
Dhabi echivalentul a 14 milioane dolari pentru dreptul
de a folosi plăcuţa de înmatriculare inscripţionată „1”.

Ce se va întâmpla în 35 de ani cu
omenirea. Descoperire dramatică
Creșterea concentatʼiei dioxidului de carbon în atmosfera terestră nu se limitează
la încălzirea climatică.
Cercetători de la Școala de
sănătate publică din Harvard,
citatʼi de AFP, au ajuns la un
concluzie dramatică. Creșterea concentratʼiei CO2 este o
amenintʼare directă pentru
productʼia agricolă, care va suferi de o diminuare semnificativă a anumitor substantʼe
nutritive contʼinute în vegetale.
Vorbim despre zinc și fier, indispensabile alimentatʼiei uma-

ne. Concentratʼia lor se va reduce în mod îngrijorător în
cereale și leguminoase.
„Dat fiind că circa două miliarde de indivizi suferă deja

de carențe în zinc și fier, ceea
ce se traduce în fiecare an prin
63 de milioane de decese legate de malnutriție, aceasta
este amenințarea sanitară
asociată schimbării climatice,
cea mai importantă identificată vreodată”, insistă prestigioasa institutʼie americană
într-un comunicat.
Samuel Myers, care a coordonat cercetările, atrage
atentʼia că este primul studiu
care probează că „creșterea
concentratʼiiilor de CO2
amenintʼă nutritʼia umană”.

Bombă în lumea științifică! Viață
extraterestră, creată în laborator
Codurile ADN ale vieţii de
pe Terra au fost scrise cu doar
patru „litere" genetice - A, T,
G şi C. Acum, cercetătorii
americani au anunţat că au reuşit să adauge alte două litere.
Într-o lucrare publicată în
jurnalul Nature, bio-inginerii
de la Scripps Research Institute
au anunţat că au introdus cu
succes două molecule sintetice
în genomul unei bacterii Escherichia coli, care a supravieţuit şi a reprodus noul material
genetic, scrie descopera.ro.
Pe lângă nucleotidele naturale adenină, timină, guanină

şi citozină, ce formează structura de tip elice-dublă a ADNului, bacteria conţinea alţi doi
parteneri ce formau o bază
azotată, ce au fost denumiţi de
către cercetători d5SICS şi
dNaM.
Noul material genetic nu
pare să fie toxic pentru bacterie, iar acesta rămâne în genomul organismului exclusiv în
condiţii de laborator. Într-un
mediu natural, moleculele se
degradează şi dispar într-o zi
sau două. Odată dispărute, bacteria revine la bazele azotate
naturale.

Experţii afirmă că introducerea acestor materiale
sintetice în genomul E. coli
este o piatră de hotar.
Cercetarea oferă totodată
dovezi în favoarea idei că viaţa poate exista altundeva în
univers într-o formă genetică
diferită de cea de pe Terra.
„Această reuşită reprezintă
prima dată când o celulă vie
gestionează un alfabet genetic «extraterestru»”, a comentat Steven A. Benner, un
cercetător de la Foundation
for Applied Molecular Evolution.
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Victorie scurtă, dar
importantă pentru stegari
Al doilea duel BraşovBraşov din prima ligă de
fotbal s-a încheiat cu rezultatul aşteptat de fanii braşoveni. Cei care
susţin culorile galben şi
negru.
FC Braşov s-a temut de jocul cu concitadina Corona,
dar calculul hârtiei a fost respectat şi stegarii s-au impus
la limită. Doar cu orizontul
ligii secunde în faţă, cei de
la Corona au ţinut bine pe Tineretului, în calitate de oaspeţi. Umbrelele nu au fost
folosite, ploaia de goluri nu
şi-a făcut apariţia, dar niciun
microbist braşovean nu a plecat supărat spre casă. FC Braşov s-a ales cu un adaos de
trei puncte, (aproape) echivalentul continuităţii în prima
ligă!
Start conform... graficului! În
nota aşteptată de cei peste
2500 de spectatori, iniţiativa
a aparţinut din startul jocului
gazdelor. Cristi Ionescu şi-a
reglat pentru început tirul, cu
un şut care s-a dus puţin pe
lângă (min.3). Primul „deranjat” a fost golkeaperul stegarilor, care a reţinut şutul de la
distanţă a lui Buş (min.12).
Mateiu a încercat apoi să-l suprindă cu o lovitură de cap pe
Dănălache (min.18), execuţie
încercată 60 de secunde mai
târziu şi de Buş, dar la cealaltă
poartă. În minutul 29 tot stadionul a văzut penalty la intrarea lui Miranda la Szekely,
dar debutantul Haidiner a lăsat jocul să continue. Mult aşteptatul gol în poarta Coronei
a venit în minutul 31: cursă
Szekely, centrare perfectă în
centrul suprafeţei de pedeapsă, reluare în aceeaşi notă
Bruno Maddeira! Pauza putea
găsi “Steagu” cu un avantaj
mai confortabil pe tabelă, dar
Szekely s-a încurcat singur
într-o minge (singur cu Dănălache, min.44)!
Repriză secundă, fără sare şi
piper! Prima fază cât de cât de
băgat în seamă din repriza se-

Încă un antrenor out!
Etapa cu numărul 31 a mai făcut o victimă în rândul tehnicienilor din liga 1. Antrenorul Florin Marin şi-a dat demisia de la Astra Giurgiu după meciul cu Săgeata
Năvodari. Florin Marin nu s-a prezentat la conferinţa de
presă de după meciul în care echipa sa s-a impus prin
reuşitele lui Bukari şi Budescu, pentru a avea o discuţie
cu patronul Ioan Niculae. "I-am aprobat demisia, mi-a
zis că e nemulţumit de joc şi simte că nu mai poate controla echipa. De mâine mă voi gândi la un înlocuitor. Sper
să-l conving pe Isăilă să revină, a fost o greşeală plecarea
lui!", a spus patronul giurgiuvenilor, după meci. Miercuri
seară s-au disputat trei partide din cadrul rundei cu numărul 31 din Liga I. Ceahlăul și FC Botoșani au terminat
nedecis, scor 0-0, după o partidă plictisitoare, fără faze
de poartă, Petrolul a trecut de FC Vaslui cu 3-0 după
reușitele semnate de Tamuz de două ori (27, 54) și Mutu
(64), iar Astra a învins cu 2-0 formația Săgeata Năvodari
după reușitele lui Bukari (70) și Budescu (79).

„Galacticii”, tot mai departe de titlu!

FC Braşov a obţinut o victorie scurtă contra concitadinei Corona!
cundă, a venit în minutul 63.
Corona a „îndrăznit” mai
mult în atac şi Dâlbea a trimis
pe lângă de la 20 de metri,
poziţie centrală! Teama de a
nu câştiga prea clar derby-ul
local i-a ţinut pe cei îmbrăcaţi
în galben şi negru minute
bune la distanţă de poarta lui
Dănălache. Până în minutul
86, când Grigorie a executat
o lovitură liberă, care a poposit lejer în braţele portarului
Coronei. La faza din care a
ieşit lovitura liberă, Homei sa ales cu al doilea galben şi
Corona a jucat finalul de meci
cu un om minus. Nu a fost
însă suficient pentru stegari
să mai trimită odată mingea
în plasă. S-a terminat astfel 10 pentru FC Braşov, victorie
scurtă, dar extrem de preţioasă pentru liniştea finalului de
campionat.
„Am jucat pragmatic!” Victoria contra Coronei asigură în
mare măsură prezenţa FC –
ului şi în sezonul viitor, în prima ligă. Scopul scuză
mijloacele. Jocul stegarilor nu
a strălucit, dar victoria este
cea care contează! “Era vital
să câştigăm astăzi. Jocul nu a
fost spectaculos, pe noi interesau punctele. Trebuie să nu
lăsăm garda jos şi să nu mai
cedăm puncte pe teren propriu.” a declarat după joc mij-

locaşul stegarilor, Ştefan Grigorie. „Am jucat pragmatic,
la obiectiv. Erau necesare
punctele, de aceea am închis
jocul, mai ales în repriza a
doua. Mai avem nevoie de
puncte, cred că în meciul de
acasă cu Universitatea Cluj se
va decide totul. Suntem pe un
drum bun şi avem încredere
că putem salva echipa. Am jucat multe etape cu securea deasupra capului, cu presiune”
a spus şi căpitanul Cristi Ionescu. „Am întâlnit o echipă
foarte bine motivată. Ştiam
că vom avea un meci greu. Cel
mai important este că am obţinut cele trei puncte. Mi-a plă-

cut foarte mult atitudinea băieţilor. Vom merge la CFR Cluj
să câştigăm” a punctat şi secundul stegarilor, Florentin
Petre. „Am resimţit un grad
de oboseală, după jocul cu
Steaua. După cele două rezultate ruşinoase, cred eu că
echipa arată astfel. Vom juca
toate meciurile care au mai
rămas, să câştigăm şi să facem puncte. Pe viitor vom încerca să promovăm cât mai
mulţi jucători tineri. Cu încă
3 puncte, FC Braşov este salvată. Este bine ca Braşovul să
aibă echipă în Liga 1” a declarat şi principalul Coronei,
Daniel Bona.

FC Braşov – Corona Braşov 1-0 (1-0 )
Au marcat: Bruno Madeira min.31
Cartonaşe galbene: Santos 48/Homei 47, 85, Horia Popa 72
Cartonaş roşu: Homei 85
FC Braşov: Iacob - Vagner, Santos, Machado, Cr. Ionescu
(min.82 Serginho) - Szekely (min.69 Străuţ), Mateiu, Madeira,
Aganovic- Grigorie - Cristea (min.58 Fonseca)
Antrenor: Cornel Ţălnar
Corona Braşov: Dănălache - Homei, Forika, Istrofor, Mendizov
(min.46 Vl.Munteanu)- Stănescu (min.76 Fl.Manea), Dâlbea,
Miranda, Leonte (min.68 Horia Popa) - Dedu, Buş
Antrenor: Daniel Bona
Arbitrii: Denis Haidiner - central, Florin Ungureanu, Stelian
Slabu - asistenţi, Paul Unimatan, Teodora Albon - adiţionali,
Gabriel Bârjac - rezervă
Observator joc: Ciprian Mozacu
Observator arbitri: Aron Huzu

Stângă și Chirciu, despăgubiți de Corona!
Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul
FRF (CNSL) a constatat încetarea raporturilor contractuale
dintre jucătorii Liviu Antal şi
Cătălin Straton şi FC Vaslui începând cu data de 7 mai, dar
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gruparea moldoveană are drept
de recurs, informează, joi, siteul oficial al LPF. De asemenea,
fundaşul formaţiei FC Vaslui,
Andrei Cordoş, a fost declarat
liber de contract, iar membrii
comisiei au obligat conducerea

grupării la plata restanţelor salariale către acesta. Clubul Corona Braşov a fost obligat la
plata restanţelor contractuale
către doi jucători: Florin Stângă
- 58.440 lei brut plus taxa de
timbru în valoare de 455 lei şi

Ionuţ Chirciu - 46.040 lei brut
plus taxa de timbru în valoare
de 455 lei. În ceea ce priveşte
litigiul dintre Iulian Tameş şi
FC Dinamo, CNSL a a obligat
clubul la plata către acesta a sumei de 7.700 euro.

Pagină realizată de Marian Botezatu

Real Madrid şi-a diminuat extrem de mult şansele de a
câştiga un nou titlu de campioană în Spania, după ce a
terminat la egalitate, scor 1-1, meciul cu Valladolid, contând pentru etapa 34. Sergio Ramos a deschis scorul în
minutul 35, iar Osorio a restabilit egalitatea în minutul
86. A fost al cincilea gol al lui Ramos în ultimele patru
meciuri. Este al doilea rezultat consecutiv de egalitate
al Realului, după ce în ultima etapă a remizat pe teren
propriu cu Valencia, scor 2-2. După meciul cu Valladolid,
Real Madrid ocupă poziţia a treia în clasament, cu 84
de puncte. Pe locul 2 este Barcelona, cu 85 de puncte,
iar pe locul 1 rămâne Atletico Madrid, cu 88 de puncte.
Dacă în următoarea etapă toate cele trei echipe vor câştiga, sigura posibilitate ca Atletico să mai piardă titlul
este să fie învinsă în meciul cu Barcelona. Chiar dacă
vor avea acelaşi număr de puncte, primul criteriu de departajare în La Liga este meciul direct. În tur, cele două
echipe au terminat la egalitate, scor 0-0. Pentru ca Real
să câştige titlul, Barcelona şi Atletico trebuie să termine
la egalitate în meciul direct, iar Atletico să piardă şi meciul
cu Malaga.

Un meci până la Final 3!
Handbalistele de la Corona Brașov sunt la doar 60 de
minute de calificarea în turneul de 3 al ligii naționale,
acolo unde se va decide titlul dar și medaliatele cu argint
și bronz ale sezonului 2013-2014. După victoria la un
gol diferență de la Cluj, în această seară, de la ora 18.00,
fetele pregătite de Bogdan Burcea și Vasile Curițeanu,
vor consuma „episodul” secund din seria cu U Jolidon.
„Fetele își doresc enorm de mult victoria. Sper că au tras
învățămintele necesare după cea de-a doua repriză din
jocul de la Cluj, una slabă făcută, iar acum cuvântul de
ordine este victoria!” ne-a declarat președintele secției
de handball de la Corona Brașov, Vasile Kraila.

Târgoviștencele, campioane sub panou!
CS Municipal Târgoviște a cucerit
titlul de campioană națională a
României la baschet feminin în
Sala Sporturilor
din Târgoviște,
după ce a învinso pe deținătoarea
titlului,
Univ.
Goldiș ICIM Arad, cu scorul de 70-62 (22-11, 24-19, 1319, 11-13), în al patrulea meci al finalei Ligii Naționale.
Chrissy Givens a fost cea mai bună de la învingătoare,
cu 18 puncte, 8 recuperări, 2 pase decisive, în timp ce
de la arădence s-a remarcat Monique Coker 18 puncte,
13 recuperări și o pasă decisivă. CSM s-a impus în ultimul
act cu scorul general de 3-1, finala de anul acesta fiind
o reeditare a celei din sezonul 2012-2013.

DIVERTISMENT
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Povestea Cenuşăresei,
pe scena Operei Braşov
Sâmbătă, 10 mai 2014,
de la ora 18.30, la sala
Operei se joacă spectacolul „Povestea Cenuşăresei” – operă în 2 acte
de Gioacchino Rossini.

Horoscopul zilei
Berbec. Este posibil să fii nevoit/ă să răspunzi unor întrebări
care îţi vor dovedi că unele evaluări au fost făcute incorect.
Evita să joci rolul celui/celei care le ştie pe toate.
Taur. E posibil ca astăzi să ai unele divergenţe cu prietenii
sau rudele. Îţi va fi mai bine stând acasă cât mai mult şi
analizând dorinţele tale pentru a reuşi să le duci la îndeplinire.
Gemeni. Astăzi ai putea pierde unele oportunităţi importante,
dar oricum nu ar da rezultatele dorite de tine. Cu toate acestea, este bine să ai o atitudine de lider.
Rac. Încearcă o excursie sau intră într-un grup de persoane
al căror interes comun te poate încuraja. Nu rămâne singur/ă,
pentru că nu acesta este stilul tău.
Leu. Un parteneriat sau o amiciţie strânsă se va dovedi avantajoasă dacă fiecare dintre voi va rămâne ancorat în a face
doar ceea ce ştie mai bine. Fă unele schimbări inovatoare.
Fecioară. Un eveniment nou sau o persoană atipică îţi va
oferi posibilitatea de a dezvolta un concept propriu, pe care
l-ai gândit de mai multă vreme şi pe care să-l pui în aplicare.

Cenuşăresei înaintea lui Rossini, acesta a dezvoltat-o întro strălucitoare comedie.
Modul în care compozitorul
creează personajele credibile,
pline de farmec şi prospeţime,
conferă operei calităţi indiscutabile, ceea ce l-a făcut pe

Rossini să suporte semi-eşecul
premierei. De-a lungul timpului, opera s-a impus însă în
marele repertoriu italian de
belcanto destinat vocilor
feminine grave.
Participă Corul şi Orchestra
Operei Braşov.

Preţ bilete: 20 lei; 10 lei.
Biletele se vând la sediul
Operei din strada Bisericii
Române nr. 51, număr de
telefon 0268.419.380.
Program: Luni – Vineri:
1000 – 1700 şi cu o oră înainte
de începerea spectacolului.

Concert de percuţie susţinut la Sala Patria
Centrul Cultural German Braşov vă
invită la concertul de percuţie susţinut
de Halle Percussion Ensemble, sâmbătă,
17 mai 2014, ora 19, în Sala Patria.
Halle Percussion Ensemble este o trupă
tânără, premiată în repetate rânduri. Cei
şase percuţionişti folosesc o mare diversitate
de instrumente, fiecare având propriul sunet
şi un rol aparte în aranjamentul general.
Astfel, cele patru timpane alcătuiesc fun-

damentul de bas, în timp ce marimbafonul,
vibrafonul sau pianul preiau melodia şi
armonia. Acest concept muzical este susţinut de o împletitură complexă de ritmuri
de tobe, congas, woodblocks, bongos şi numeroase alte instrumente de percuţie.
Componenţa Halle Percussion Ensemble:
◾ Philip Andronic (vibrafon, pian)
◾ Christoper Ballhausen (tobe)
◾ Julian Ballhausen (percuţie)

◾ Johann Fritsche (marimbafon,
pian)
◾ Ruben Klemm (marimbafon,
percuţie)
◾ Hannes Malkowski (timpane,
percuţie)
Biletele (20 lei) se găsesc la Centrul
Cultural German Braşov, din str. Lungă,
nr. 31 şi la librăria „mein.Buch”, Str.
Gh. Bariţiu, nr. 11.

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

VIOLETTA ÎN CONCERT -PREMIERĂ(AG), 100 minute, Muzical
Vineri: 16:15,
Sâmbătă, Duminică: 12:00
SELFIE -PREMIERĂ(AP-12), 123 minute, Comedie
Vineri: 16:30, 21:15,
Sâmbătă, Duminică: 12:45, 19:45
CEALALTĂ FEMEIE -PREMIERĂ(AP-12), 123 minute, Comedie
Vineri: 18:45, Sâmbătă-Duminică: 17:30, 22:15
GIGOLO DE OCAZIE
(AP-12), 98 minute, Comedie
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:00, 20:00
UIMITORUL OM-PĂIANJEN 2 -3D(AP-12), 142 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
Vineri: 13:15, 18:15, 21:00
Sâmbătă, Duminică: 14:00, 19:00, 21:45
ZONA DE PERICOL
(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:00, 22:00

TRANSCENDENCE:
VIAŢĂ DUPĂ MOARTE
(AP-12), 119 minute, Acţiune, Mister, SF
Vineri: 14:15, Sâmbătă, Duminică: 15:15
RIO 2 -3D(AG), 101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, dublat
Vineri: 13:30, Sâmbătă, Duminică: 11:30, 13:30, 17:00
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT
(AG), 78 minute, Animaţie, Fantastic, dublat
Sâmbătă, Duminică: 11:15
Teatru la
Sică Alexandrescu
◾ Vineri, 09.05.2014
SECTORUL S – sala Studio, ora 19.00
de Emanuel Pârvu
Regia: Emanuel Pârvu
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.
◾ Sâmbătă, 10.05.2014
TREI FEMEI ÎNALTE– sala Studio, ora 19.00
de Edward Albee
Regia: Sânziana Stoican
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

◾ Duminică, 11.05.2014
UN CUPLU CIUDAT – Sala Operei Braşov, ora 19.00
de Neil Simon
Regia: Adrian Iclenzan
Preţul biletelor: 11 lei; Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Balanţă. Poţi să iei în serios astăzi planul de începere a unei
mici afaceri sau a unui nou hobby. Nu lasă pe nimeni să te
descurajeze. Respectivul/respectivă poate fi doar invidios.
Scorpion. Dacă ţi se va cere ajutorul într-o problema sentimentală, a unui cunoscut sau chiar a unei persoane necunoscute, nu ezită să oferi toată experientă ta.
Săgetător. Astăzi trebuie să fie o zi în care munca trebuie
să fie pusă pe primul loc şi să te dedici total. Cu siguranţă
vei avea ca rezultat o creştere a popularităţii.
Capricorn. Gândeşte-te bine înainte de a refuza sau de a te
certa cu cineva doar pentru că eşti mai emotiv/ă decât de
obicei. Acţiunile negândite le vei regreta cu siguranţă.
Vărsător. Nu te grăbi să-ţi împărtăşeşti sentimentele, în special
dacă eşti emotiv/ă. Câteodată, secretele sunt mai folositoare
pentru binele propriu. E posibil să apară o problemă.
Peşti. Vei găsi astăzi suficiente soluţii pentru problemele tale.
Poţi să te gândeşti şi la o schimbare a stilului de viaţă, mai
ales dacă în ultima vreme ai întâmpinat unele greutăţi.

Bancul zilei
Un ardelean intră într-un bar la New
York. Barmanul îl ia tare din prima şi îi
spune că în barul respectiv se bea numai
pe pariu. „Domnule, pun pariu cu tine
că nu poţi să bei o sticlă de whisky în
zece de minute”, îi spune barmanul ardeleanului nostru. Ardeleanul se scuză,
iese din bar şi revine peste cinci minute.

Pune banii pe tejghea şi acceptă provocarea. Barmanul îi dă sticla, ardeleanul
o termină în mai puţin de zece minute.
Barmanul, stupefiat: „Domnule, dar
n-am crezut că aşa ceva e posibil! Nu
am crezut că sunteţi în stare de aşa
ceva... Nimeni nu a mai reuşit până
acum!” Ardeleanul: „Nici io n-am crezut,
dar m-am dus la barul de peste drum
să verific!”

O nouă întâlnire „Schimb de cărţi” în Braşov
Duminică, 11 mai, de la ora 19, în ceainăria Ceai et
caetera are loc o nouă întâlnire Schimb de Cărţi,
alături de Roxana Cârceag, moderatorul întâlnirii.
Schimb de cărţi s-ar putea numi la fel de bine
„întâlnire între prieteni”. Ne adunăm într-un spaţiu
prietenos, aşezăm cuminţi cărţile pe masă,
cercetăm înfometaţi ce au adus ceilalţi şi, astfel, se
leagă conversaţii.
Concerte în cluburi
◾ Vineri, 9 Mai, în Goha Studio, Fly Project va
susţine un concert.
◾ Vineri , 9 mai, în Times Pub cântă Taxi! Dan
Teodorescu, Vicky Sava, Daria Corbu, Mugurel
Coman, Cantemir Neacşu, Darius Neagu si Kerezsi
Csongor vin cu cele mai frumoase cântece marca
Taxi, inclusiv „Trilogia celor 2 cuvinte” şi
„Subtitrarea la români”, într-un recital care promite
să aducă zâmbete şi bună dispoziţie pentru toată
lumea.

Sudoku
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7
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe
verticală, nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3

Dirijor: Giuseppe Camerlingo (Italia)
Regia: Carmen Dobrescu
Distribuţie: Asineta Răducan în rolul Angelina (Cenuşăreasa), Mihai Irimia (Don
Ramiro), Nicoleta Chirilă
(Clorinda), Sonia Hazarian
(debut în rolul Tisbe), Valentin Marele (Dandini), Dan
Popescu (Don Magnifico),
Marian Reşte (Alidoro).
Acţiunea din „La Cenerentola” lui Rossini se desfăşoară
într-o perioadă fantezistă,
oglindind basmul lui Perrault.
Libretul operei lasă oarecum la o parte magia basmului, acesta rămânând mai
mult ca o sugestie. Deşi opera
şi baletul au preluat povestea
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Amintiri despre
Simeon Bărnuţiu
„Cu prilejul desvelirei
bustului marelui Simeon
Bărnuţiu, vrednicul luptător
octogenar d. dr. Francisc
Hossu Longin, advocat şi
fost senator, n’a putut părăsi
Băseştii spre a se duce la
festivităţile dela Şimleul Silvaniei. Prin S.S. Protopopul
Alex. Achim a trimis totuşi
câte-va din amintirile personale despre Simeon Bărnuţiu, cari au fost predate
în scris preşedintelui comitetului pentru ridicarea bustului.
Iată aceste amintiri:
Împrejurări şi cauze neatârnătoare de mine, mă
constrâng, ca să nu pot asista în persoană la această
festivitate naţională, – pen- Simion Bărnuţiu
tru aceasta rog, să mi se
deie voie, ca prin aceste şire să Simeon Bărnuţiu, s-au interesat
pot depune şi eu tributul de sti- de starea mea cu multă gingăşie.
mă, iubire şi admiraţie, ce păstrez – iar după ce m-am sculat, Simefaţă de acel bărbat ilustru, al cărui on Bărnuţiu mi-a pus mai multe
bust se desvăleşte cu acest prilej, întrebări că „de unde şi al cui
şi pe care am fericirea de a-l fi sunt?”. Eu i-am răspuns, că sunt
cunoscut în persoană, chiar în din judeţul Hunedoarei şi am răacest oraş, în casa vicarială, pe mas orfan şi de tată şi de mamă
vremea când resida aici, neuitatul – murise în acel an, şi acum mă
meu binevoitor vicar: Demetriu duc la nişte rudenii pe vacanţă.
Coroianu, când cu trecerea mea „Orfan! Da acum toţi românii
în vacanţă spre comuna Bobota, suntem orfani” – zise cu duioşie
am fost găzduit şi îngrijit de fiica Simeon Bărnuţiu, – dar „bun e
sa Clara.
Dumnezeu şi ne va ajuta”.
Era în vara anului 1863, când
Mi-aduc aminte, că netezinduca student de a treia clasă gim- mă pe cap mi-a zis: „Dragul meu,
nazială din Beiuş, împreună cu să nu te superi şi să nu te descudoi fii ai protopopului Gael din rajezi, că-ţi va ajuta şi ţie DumBobota şi cu un nepot de al nu- nezeu, dar numai dacă-ţi vei iubi
mitului vicar Demetriu Coroian, naţia cu ardoare, şi dacă în toată
repausat mai anii trecuţi ca ar- viaţa ta vei fi cinstit şi sârguinchidiacon, am ajuns aici în Şim- cios”. Mi-a mai spus şi alte culeu şi am tras la casa vicarială.
vinte îmbărbătoare, cari eu le-am
Aici am făcut cunoştinţă cu păstrat şi le păstrez şi azi.
profesorul din Iaşi Simeon BărÎmi mai aduc aminte că în
nuţiu, sosit şi el atunci, ca să-şi acea zi a fost chiar târg de ţară,
mai vadă rudeniile şi locul natal. şi că o mulţime de ţărani au năPe mine – după sosire – mă pădit în curtea casei vicariale, ca
apucară nişte friguri zdrobitoare, să audă şi să vadă pe Simeon
urmate de fierbinţeli istovitoare. Bărnuţiu, care eşind în mijlocul
Domnişoara Clara m-a dus în lor, între furtunoase urări şi
odăiţa de alături şi m-a culcat pe aplauze le-a cuvântat.
o sofa, ce era acolo. Tot timpul
Ţin minte, că cu acel prilej Sicât am zăcut, atât caznicii, cât şi meon Bărnuţiu a cumpărat la toţi

ai săi „puiu târgului”, şi mi-a cumpărat şi mie, – ce multă
vreme l-am păstrat
cu toată sfinţenia.
Altă zi Simeon
Bărnuţiu împreună
cu vicariul Coroianu
au mers cu trăsura
într’o comună învecinată şi m-au luat şi
pe mine cu ei. Cu
multă smerenie, dar
şi mult însufleţit mam despărţit de acel
bărbat, pe care numai mai târziu am
putut să-l cunosc
mai bine în toată
măreţia lui, păstrând
şi pe mai departe firul cunoştinţei, cu
acei cari m-au primit
cu atâta atenţie, până în zilele de
mai apoi.
În colecţia preţioasă de date
cărţi şi documente ale repausatului meu socru George Pop de
Băseşti, mare parte aşezate azi
în biblioteca Universităţii din
Cluj, – a fost şi un plic despre:
„cum şi cine a ridicat crucea de
marmoră albă pe mormăntul lui
Simeon Bărnuţiu din comuna
Bocşa rom. Judeţul Sălaj”. În acel
plic erau nişte corespondenţe
foarte interesante şi mai multe
colecte de contribuirile foarte
modeste, ce au circulat prin judeţul Sălaj, însoţite cu însufleţite
sau duioase observări. – A mai
fost lângă acel plic şi o lumină
de ceară, – sigur aceea, pe care
o va fi ţinut socrul meu, apoi
pare-mi să şi un ziar românesc,
unde să publică solemnitatea ridicărei acelei cruci ce există şi în
ziua de azi.
Domnul George Bogdan Duică, profesor universitar în Cluj,
a publicat prin ziare, că are de
gând să scrie despre Simeon Bărnuţiu, – precum a şi scris, – deci
s-a rugat să i-să trimită date şi
documente, ce le-ar putea utiliza.
– Eu i-am trimis plicul amintit
împreună cu un estras din

„Amintirile mele” despre Simeon
Bărnuţiu alăturând şi lumina de
ceară, rugându-l, ca după folosire
să le aşeze în numita bibliotecă.
– Cu mult regret trebue să spun,
că numitul Domn profesor nici
în lucrarea sa nu pomeneşte de
aceste date şi documente, nici
după repeţite solicitări nu le-a
pus la bibliotecă, pretextând felurite şi felurite versiuni inacceptabile. – Unde vor fi, D-zeu ştie,
şi pagubă, să se fi pierdut.
În anul 1887, când fruntaşii
români sălăjeni s’au grupat în jurul mormântului lui Simeon Bărnuţiu, sărbătorind aniversarea
morţii sale de 25 ani, mi-am ţinut
de datorie a lua parte şi eu la acea
întrunire pioasă depunând o cunună de stejar, adusă din stejarii
munţilor Hunedoarei pe mormântul lui.
Trimit aceste şire, drept suvenire, iubitului nostru tineret care
a luat iniţiativa de a se ridica acest
bust, cu sincerul meu regret, că
numai cu gândul şi sufleteşte pot
fi între voi exclamând entusiasmat:
„Eternă să rămână amintirea
lui Simeon Bărnuţiu”.
Băseşti, la 4 Septemvrie 1930
Francisc Hossu Longin”
Cotidianul „Carpaţii”, anul X
nr. 519; Duminecă, 26 Octombre 1930

Simion Bărnuţiu (18081864), istoric, filosof, profesor,
liderul mişcării revoluţionare din
Transilvania, ilustru cărturar, om
politic, a militat întreaga sa activitate pentru interesele naţionale
ale poporului român. Ideolog al
luptei naţionale a românilor de
peste munţi, Bărnuţiu a rămas
cunoscut în istoria gândirii politice româneşti îndeosebi prin vestitul discurs rostit în catedrala de
la Blaj în timpul Adunării Naţionale a românilor din 3/5
mai 1848, al cărei vicepreşedinte
a fost. Este socotit de unii cercetători cel mai de seamă gânditor al românilor transilvăneni de
la jumătatea secolului trecut.
A fost fiul lui Ioan Bărnuţiu,
cantor greco-catolic şi al Anei
Oros, fiică de preot. A mai avut
un frate şi şase surori. Simion
Bărnuţiu a fost bunicul lui Ioan
Maniu şi străbunicul lui Iuliu Maniu, marele om politic care a contribuit esenţial la Unirea
Transilvaniei cu România.
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Din presa maghiară
3500 de pacienţi operaţi care s-au ridicat în picioare
chiar în ziua operaţiei. Metoda Câmpeanu prezentată
într-o lucrare de diplomă (I)
Spitalul Mârzescu (foto: orasulmemorabil.ro)

În urmă cu mai mult de un an, au avut loc mai multe discuţii
şi bârfe despre noua metodă aplicată pacienţilor noului
Spital Mârzescu. Doctorul Câmpeanu Liviu, profesor universitar, chirurg de renume, directorul Spitalului Mârzescu
cerea pacienţilor să se ridice din pat după 24 de ore după
operaţie sau chiar imediat după operaţie. În cercurile braşovene această metodă a fost amplu dezbătută, unii fiind
suspicioşi sau răutăcioşi legat de reuşita acesteia.
Chirurgul renumit a bazat această metodă pe mulţi ani
de studiu şi experinţă cu pacienţii, dar datorită persoanelor
neîncrezătoare era pe cale să urmeze destinul cercetătorilor, inventatorilor. Ca şi toate personalităţile curajoase
din domeniul medical s-a trezit în faţă cu ignoranţa şi
mediocritatea. Dar el nu s-a lăsat influenţat şi a continuat
drumul pe care a pornit.

Carte interesantă a unui medic tânăr
Zilele trecute a apărut o carte la editura Universităţii de
Medicină din Bucureşti, cu titlul „Importanţa sculatului
precoce a bolnavilor operaţi”, lucrarea de diplomă a doctorului Dumitru Arnăuţescu. După cum arată şi titlul lucrării, cartea dezbate problema care a frământat pe
medicii şi cetăţenii Braşovului anul trecut. Răsfoind cartea
ne dăm seama că este prezentată foarte amănunţit metoda mult discutată a doctorului Câmpeanu din Braşov.
Era nevoie de această carte care să argumenteze temeinic importanţa „metodei Câmpeanu”. Să vedem deci
în ce constă această inovaţie în domeniul chirurgiei şi
ce avantaje are.

Problema principală este teama
Se ştie că după operaţie, bolnavii sunt ţinuţi la pat, înainte
3 – 4 săptămâni, recent 10 – 15 zile. Metoda Câmpeanu
– spune dr. Arnăuţescu în cartea lui – renunţă de tot la
procedeele tradiţionale. Primele experienţe legate de „punerea pe picioare” precoce a bolnavilor operaţi au fost
făcute în America, apoi în Germania şi de aici în Europa
în general. Prima oară a fost experimentată în România
la clinica particulară a prof. dr. Gerotă din Bucureşti.
(va urma)
Három és félezer operált beteg, aki a mütét napján
minden baj nélkül állt lábra. În: Brassói Lapok, nr. 94,
24 aprilie 1938
Dinu Eva

Cristina Baciu
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Cele mai ciudate
metode de slăbit
Maria Callas, Elvis Presley sau Beyonce sunt
doar câteva dintre vedetele care au recurs la
metode controversate
pentru a slăbi.
Una dintre cele mai ciudate
metode de slăbit din istorie
constă în infectarea intenţionată cu parazitul intestinal, fie
prin înghiţirea ouălor de tenie,
fie prin înghiţirea unui vierme
viu. Odată ajuns în organism,
parazitul se hrăneşte cu substanţele nutritive din corp, ajungând să crească până la mai
mulţi metri lungime. Se spune
că solista Maria Callas a slăbit
aproape 30 de kilograme folosind această metodă.
Această soluţie de a pierde
în greutate este deosebit de periculoasă, din cauza complicaţiilor care pot apărea. Teniile
se hrănesc cu nutrienţii ajunşi

Elvis Presley spre finalul carierei. Metodele de slăbit nu par să fi avut efect
în organism, determină malnutriţia, pot roade pereţii intestinelor şi pot cauza chisturi,
inclusiv în ochi şi în creier.
Metoda somnului. Această
metodă de slăbit recomandă

persoanelor care vor să piardă
în greutate să doarmă cât mai
mult. Elvis ar fi utilizat această practică, în încercarea de
a-şi menţine silueta în perioada în care lupta cu kilograme-

Iulia Vântur îşi face carieră
în televiziunea din India
După ce a debutat ca actriţă la
Bollywood, Iulia Vântur a decis să
încerce o carieră şi în televiziunea
din India. Blonda îşi va arăta din
nou talentele de dansatoare întrun show tv, care este varianta
indiană a emisiunii de dansuri prezentată de ea în România.
După rolul pe care l-a avut în
filmul indian „O Teri”, Iulia Vântur este în toiul negocierilor privind
emisiunea de dansuri. Show-ul în
care va participa frumoasa româncă este varianta indiană emisiunii

a cărui gazdă a fost, ani la rândul, alături de Ştefan Bănică jr,
„Dansez pentru tine”.
„Vor mai fi multe proiecte la Bollywood
împreună cu cei de la
Dancing with the
Stars. Am tot mai
multe propuneri, printre care şi o piesa de
teatru. Momentan nu
s-a concretizat nimic”,
a declarat Iulia Vântur
pentru Libertatea.ro.

Angelina Jolie: „Nu am crezut
niciodată că voi avea copii”

De obicei foarte timidă în
relaţia cu presa, vedeta a acceptat să vorbească despre căsătorie, cei şase copii pe care
îi are cu Brad Pitt şi perioada
ei „rebelă” din jurul vârstei de
20 de ani într-unul dintre rarele ei interviuri, pe care l-a
acordat de curând pentru revista Elle.
Actriţa americană, în vârstă
de 38 de ani, mamă a şase co-

pii, dezvăluie că relaţia ei cu
Brad Pitt, începută în urmă
cu nouă ani, alături de familia
ei numeroasă continuă să o
surprindă şi în prezent. „Nu
am crezut niciodată că voi
avea copii, nu am crezut niciodată că mă voi îndrăgosti,
nu am crezut niciodată că voi
întâlni sufletul pereche”, a declarat Angelina Jolie, care,
înainte de a-l cunoaşte pe
Brad Pitt, trecuse prin două
divorţuri. „Provenind dintr-o
familie destrămată, începi să
accepţi ideea că anumite lucruri par a fi un fel de poveşti
şi, pur şi simplu, nu le mai
cauţi”, a mai spus aceasta.

Deşi Jolie spune că nu a fost
deloc timidă în tinereţe, crede
că unele dintre renumitele ei
excentricităţi, inclusiv sărutul
cu fratele ei James Haven, pe
covorul roşu la gala premiilor
Oscar din 2000 şi faptul că a
purtat o fiolă cu sângele fostului ei soţ Billy Bob Thornton în jurul gâtului, la o altă
gală cinematografică, au fost
interpretate eronat. Ea spune
că a făcut acele lucruri nu pentru că ar fi simţit „nevoia de
a fi distructivă sau rebelă”, ci
pentru că simţea nevoia de aşi „descoperi propria voce” şi
de „a împinge zidurile” care
o înconjurau.

le în exces.
Deşi somnul este sănătos şi
chiar indicat în timpul curelor
de slăbire, această metodă este
complet ineficientă, pentru că
organismul consumă foarte
puţine calorii în timp ce dormim.
Lâmâi şi ardei iute. Făcută celebră de Beyonce, care spune
că a slăbit nouă kilograme aşa,
dieta Master Cleanse este o
cură care propune supravieţuirea pe baza unui regim format doar din lămâi, apă caldă,
ardei iute cayenne şi sirop de
arţar. Pe lângă reducerea drastică a numărului de calorii, cei
care susţin această dietă spun
că ardeiul iute şi lămâia accelerează metabolismul.
Specialiştii spun că această
metodă nu este nici sănătoasă,
nici eficientă, iar greutatea se
pune la loc odată cu terminarea curei de slăbire.

Cele mai influente mame din lume
Actriţa Sandra Bullock, cântăreţele Shakira şi Beyonce,
creatoarea de modă Victoria Beckham şi starleta TV Kim
Kardashian au fost incluse în Topul 50 al celor mai influente mame din lume pe anul 2014 alcătuit de revista
Working Mother. Vedetele menţionate, alături de alte
mame celebre, precum Christina Aguilera, Kerry Washington, Tina Fey şi Amy Poehler, au fost lăudate şi incluse de editorii revistei Working Mother în această listă
anuală a părinţilor care „îi inspiră pe oameni să continue
să se străduiască pentru mai mult şi mai bine”. Jennifer
Owens, directorul editorial al publicaţiei citate, consideră
că acest grup de femei „formidabile”, reprezintă exemple
de persoane care sunt capabile să combine cu mult succes cariera profesională cu viaţa de familie.

Bruce Willis a devenit tată pentru a cincea oară
Actorul american Bruce Willis şi soţia lui, actriţa Emma
Hemig, sunt fericiţii părinţi ai unei fetiţe. Bruce Willis a
devenit tată pentru a cincea oară, după ce luni, la Los
Angeles, a venit pe lume Evelyn Penn. Bruce Willis şi
Emma Heming, colega lui de distribuţie din filmul „Greu
de pensionat 2/ Red 2”, cu care s-a căsătorit în 2009,
mai au împreună o fetiţă în vârstă de doi ani, Mabel, conform dailymail.co.uk. Aceasta este încântată ca va avea
o surioară. Atât mămica, cât şi micuţa Evelyn se simt
bine şi au fost primite cu căldură în sânul familiei.
Evelyn Penn este al cincilea copil al actorului, care mai
are trei fiice cu actriţa Demi Moore, cu care a fost căsătorit
între anii 1987 şi 2000: Rumer, în vârstă de 25 de ani,
Scout, în vârstă de 22 de ani, şi Tallulah, în vârstă de 20
de ani.
Bruce Willis a devenit celebru în 1985, odată cu apariţia
în serialul de televiziune câştigător al unui premiu Emmy
„Maddie şi David”

