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230 de milioane de euro au
fost investiţi la Braşov, prin
proiecte susţinute de primarul George Scripcaru.
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pentru Corona
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Echipa de handbal feminin
Corona a pierdut cu scorul
de 30–35 meciul cu HCM
Baia Mare.
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78 de urşi salvaţi
la Zărneşti
În 8 ani, reprezentanţii
Asociaţiei Milioane
de Prieteni au reuşit
să salveze 78 de urşi
bruni, care se află
acum în rezervaţie
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Asociaţia Producătorilor de
Pizza din Italia organizează
în august un festival al pizzei la poalele Tâmpei..

VALUTĂ

Euro
4,4415
USD
3,2387
Gram Aur 135,4186

METEO

Ploaie
10°C /15°C

Reprezentanţii Asociaţiei Milioane
de Prieteni au sărbătorit rezultatele
celui mai mare proiect de bunăstare
animală din România intitulat: „Salvaţi urşii captivi”, început în urmă

cu 8 ani. „Acum marcăm închiderea
lucrărilor pentru sanctuar. Deşi eu
cred că aceste lucrări nu se vor termina niciodată, pentru că tot timpul
dorim să venim cu ceva nou. De

exemplu, acum dorim să pregătim
ceva pentru copii, e vorba de o tabără
în stil indian” a declarat Cristina Lapis, preşedinta Asociaţiei de protecţie
a animalelor „Milioane de Prieteni”.

Ziua porţilor deschise la creşe

Liniile RAT se colorează

Primăria Braşov va organiza sâmbătă, 31 mai, între
orele 9.00 şi 14.00, „Ziua
porţilor deschise” la cele
opt creşe publice din muncipiu. Această iniţiativă vine
în întâmpinarea părinţilor
care doresc să vadă în prealabil condiţiile din creşe

Începând din ieri, RAT va înlocui, treptat, toate indicatoarele semnalizatoare de staţii,
dar şi orarele de circulaţie cu
unele noi, mai colorate. Principala caracteristică o reprezintă faptul că fiecărui traseu
din cele 43 existente îi va fi
dedicată o anumită culoare

(bucătăria, dormitoarele, locul de joacă, sistemele de
supraveghere etc) în care
optează să-şi înscrie copiii.
La Braşov există 785 de locuri în creşele publice, iar
înscrişi sunt 1023. Cea mai
solicitată creşă este cea din
Răcădău (nr. 8).
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În cadrul marelui eveniment a avut
loc sfinţirea unui lăcaş de cult închinat
Sfintului Serafim de Sarov, protectorul animalelor, dar şi inaugurarea
unei tabere indiene.
pag. 2

sau nuanţă. De exemplu semnalizarea liniei 1 va fi indicată de culoarea galbenă, în
acelaşi fel fiind realizate şi
orarele de circulaţie afişate
în staţii. Linia 2 va fi marcată
cu culoarea verde, 5-ul va fi
marcat cu o nuanţă de roşu,
17 cu albastru etc.
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Ghețea: Agricultura va fi noul boom în economia românească.
Agricultura va fi noul boom al economiei românești, întrucât țara are un potențial extraordinar în acest domeniu,
a declarat, luni, Radu Grațian Ghețea, președintele CEC
Bank, în cadrul unei conferințe pe tema contribuției IMMurilor la relansarea economică.
”Un boom ca în anii 2005-2008 nu va mai fi în niciun
caz, însă cred că un boom va veni din agricultură, întrucât
potențialul agricol al României este extraordinar, iar piața
terenurilor se liberalizează. Mă refer la creșterea prețurilor
terenurilor și la unificarea parcelelor, care vor deveni prelucrate cu mijloace industriale”, a arătat Ghețea. El a
amintit că, în acest moment, 40% din agricultura românească este una de subzistență. Totodată, oficialul CEC
Bank a mai spus că alte sectoare cu potențial uriaș de
creștere în țara noastră sunt IT și industria auto.
UE dă o veste mare Republicii Moldova și Georgiei. Republica
Moldova și Georgia vor semna Tratatul de Asociere la
Uniunea Europeană la data de 27 iunie, în cadrul unei
ceremonii care va avea loc la Bruxelles, a anunțat
președintele Consiliului European, Herman van Rompuy.
Van Rompuy a livrat personal mesajele. Marți, el s-a aflat
în Republica Moldova, iar a doua zi a efectuat o vizită
în Georgia. "Acordul de Asociere nu este scopul final.
UE confirmă aspiraţiile europene ale ţării dumneavoastră",
a declarat oficialul, dând astfel un semnal pozitiv privind
integrarea celor două state în Uniunea Europeană. Georgia este o țară liberă, democratică și ar trebuie să ia
singură deciziile. Nicio presiune externă nu trebuie să
schimbe asta", a declarat van Rompuy la Tbilisi, cu referire clară la Rusia. Președintele CoE a salutat eforturile
depuse de Republica Moldova și a pledat pentru consolidarea acestora.
Perchiziții la o societate de asigurare. Acțiunile de verificare
desfășurate la sediile societății de asigurări Omniasig
de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție au vizat situația polițelor de asigurare de
locuințe emise în a doua jumătate a anului 2013, iar activitatea curentă a companiei nu este perturbată în niciun
fel, precizează Directoratul Omniasig într-un comunicat
de presă.
”Unicul obiect al acțiunii de verificare desfășurată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în
cadrul Omniasig este situația polițelor de asigurare de
locuințe emise de compania noastră în a doua jumătate
a anului 2013, respectiv în perioada de intrare în valabilitate a polițelor PAD. Compania noastră va colabora
pe deplin și va pune la dispoziția autorităților toate documentele și informațiile solicitate. În același timp, am
demarat o investigație internă pentru a lămuri în întregime
această situație. Activitatea curentă a OMNIASIG nu este
în niciun fel perturbată de aceste verificări”, se spune în
comunicat.
Procurorii Parchetului General au efectut ieri percheziții
simultane la 49 de sedii centrale și sucursale ale Omniasig din București și din toate județele, ancheta vizând
săvârșirea de către mai multe persoane a unor infracțiuni
de abuz în serviciu și fals intelectual, pentru care a fost
începută urmărirea penală.
Românii și bulgarii nu au invadat Marea Britanie. Numărul lucrătorilor români și bulgari în Marea Britanie este în scădere de la deschiderea pieței muncii la 1 ianuarie 2014,
potrivit statisticilor oficiale publicate la Londra, fapt ce
infirmă ”invazia” la care se așteptau britanicii, relatează
AFP.
Dacă în ultimele trei luni ale anului 2013, 144.000 de români și bulgari lucrau în regat, în perioada ianuarie-martie
2014 numărul lor era de 140.000, înregistrându-se o scădere de 4.000 de persoane, a indicat Oficiul național de
statistică. Aceste cifre, foarte așteptate, contrastează,
cel puțin pentru moment, cu predicțiile alarmiste privind
o ”invazie” care au alimentat temerile în regat pe fondul
unui euroscepticism exacerbat. Deschiderea totală a
pieței muncii a suscitat mari temeri, într-o țară în care
problema este sensibilă după valul puternic de imigrație
provenit din Europa de Est, mai ales din Polonia, ca urmare a extinderii UE din 2004. AFP amintește că, la 1
ianuarie, media britanice au trimis numeroși reporteri pe
aeroportul din Luton, în nordul Londrei, pentru a-i întâmpina pe noii imigranți. Dar ei n-au găsit decât unul singur,
pe Victor Spirescu, un român în vârstă de 30 de ani.
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78 de urși salvați la Zărnești
O tabăra indiană de vară a fost inaugurată
la Sanctuarul de urși Libearty Zărnești
78 de urşi bruni, mulți
dintre ei deținuți ilegal
de foștii proprietari, au
fost salvaţi de reprezentanţii Asociaţiei Milioane de Prieteni. Aceştia
au sărbătorit rezultatele
celui mai mare proiect
de bunăstare animală
din România intitulat:
„Salvaţi urşii captivi”.
La eveniment au participat
Mike Baker, CEOla Societatea Mondială pentru Protectʼia
Animalelor (WSPA) Londra.
reprezentantʼi ai Fundatʼiei Brigitte Bardot Frantʼa și Bund
gegen Missbrauch der Tiere Rezervația este singurul loc din țară unde copiii vor putea petrece o noapte în natură alături de urși
Germania, dar și reprezentantʼi
Cortul indian, în care se
de la două asociatʼii care au a schimba percepţia asupra Londra.
„Consiliul Județean a spri- poate face şi foc, este situat
României. Dacă este să privim
sustʼinut acest proiect.
„Acum marcăm închiderea în ansamblu, România are pă- jinit de foarte mulți ani în mă- într-un peisaj minunat, unde
lucrărilor pentru sanctuar, în- duri superbe, populate de un sura posibilităților acest există apă şi energie electrică.
ceput în urmă cu opt ani. Deși număr mare de animale, iar proiect unic. ” a punctat Mihai În această tabără, experţi în
eu cred că aceste lucrări nu se acest sanctuar se află în topul Pascu, vicepreședintele Con- workshopuri educaţionale fac
diferite activităţi în spiritul
vor termina niciodată pentru mondial. Nu mai există aşa siliului Judetʼean Brașov.
În cadrul marelui eveniment protecţiei animalelor. În cucă tot timpul dorim să venim ceva în Europa şi nici în lume.
cu ceva nou. De exemplu acum Deschiderea oficială punctează a avut loc sfinţirea unui lăcaş rând va exista şi varianta de
dorim să pregătim ceva pentru îndreptarea către o nouă de cult închinat Sfintului Se- organizare de tabere chiar în
copii, e vorba de o tabără în direcție în domeniul protecției rafim de Sarov, protectorul incinta rezervaţiei. Copiii vor
stil indian” a declarat Cristina animalelor – educația copiilor animalelor, dar şi un lucru ex- fi însoţiţi de adulţi şi vor puLapis, președinta Asociatʼiei și conștientizarea adulților” a trem de inedit: prezentarea tea petrece câteva ore în
de protectʼie a animalelor „Mi- declarat Mike Baker, CEO la unei tabere indiene amplasate apropierea urşilor, însă pot
lioane de Prieteni”. „Cred că Societatea Mondială pentru chiar în incinta sanctuarului face şi drumeţii în munţii din
vecinătate.
acest proiect este vital pentru Protectʼia Animalelor (WSPA) de la Zărneşti.

Sanctuarul „Libearty”, construit în memoria Mayei
Construită în memoria lui Maya,
astăzi Sanctuarul "Libearty" este
căminul a 78 de urşi bruni europeni
şi un urs negru asiatic, toţi fiind salvaţi din captivitate unde au trăit o
viaţă mizerabilă şi au fost abuzaţi.
Cristina Lapis, președinta Asociației
de protecție a animalelor, își
amintește cum a început totul.
„1998. În apropierea unui hotel de
lângă Castelul Bran, într-o cuşcă murdară cu bare metalice şi podea de ciment
trăieşte Maya, care aşteaptă de zile ca
cineva de la restaurant să-i aducă ceva
de mâncare. Când am văzut-o, era slabă
şi abia îşi putea ridica capul; uitată de
toată lumea, oare aştepta să moară?
Încă îmi amintesc emoţiile care m-au
copleşit când m-am uitat în ochii ei, dar
totodată şi accesul de furie fără margini
faţă de oamenii care au condamnat un
astfel de animal la o astfel de moarte
lentă şi dureroasă.
Timp de 4 ani, eu şi soţul meu (cu
ajutorul prietenilor noştri) am călătorit

peste 100 de mile în fiecare zi să o hrănim pe Maya şi să petrecem puţin timp
cu ea. De-a lungul timpului, am reuşit
să îi înbunătăţim starea ei de sănătate
şi să îi ridicăm moralul, i-am dat mâncare bună, vitamine, şi am agăţat o anvelopă de un lanţ cu care să se poată
juca. Curând ea a început să recunoască sunetul de la maşina noastră şi se
ridica să ne întâmpine. Ea ne-a învăţat
toate valorile sufletului şi recunoştinţa
unui animal nevinovat.
Din păcate în 2001, Maya a început
să arate noi semne de depresie. Îi vorbeam în permanenţă, şi i-am promis
că într-o zi va fi din nou liberă să alerge
prin pădure şi am rugat-o să aibă răbdare, să aştepte. Dar se pare că în cele
din urmă Maya şi-a pierdut credinţa în
promisiunile oamenilor.
A început să se auto-mutileze, rozându-şi laba dreaptă aproape până la os.
Când am văzut sângele pe lăbuţa ei, am
înţeles că vroia să scape de toată această
suferinţă. În ciuda tuturor eforturilor

noastre de a o salva, chiar şi operaţiile
pe care le-a îndurat, în cele din urmă
Maya ne-a părăsit pe 11 martie 2002.
A murit în braţele mele. Nu voi uita niciodată ochii ei trişti şi blăniţa ei moale.
Da, am ţinut un urs în braţele mele!
Le mulţumesc prietenilor mei, dr. Liviu Harbuz şi Dr. Monika Koller, amândoi medici veterinari minunaţi, care au
fost alături de mine în acele vremuri
dificile şi au încercat să o salveze pe
Maya.
După ce a plecat, tot ce am putut face
pentru Maya a fost să îmi ţin promisiunea - şi anume, să construiesc Rezervaţia pe care i-am promis-o, să mă
asigur că nici un alt urs nu va mai trece
prin ceea ce a trecut Maya. Sanctuarul
Libearty este dedicată Mayei, care străluceşte în Carul Mare în nopţile înstelate pentru aceia dintre noi care nu au
uitat, şi pentru toţi urşii care se bucură
de o soartă mai fericită astăzi, din cauza
suferinţei îndurate de ea. Vă rugăm să
vă amintiţi de Maya”.

Elevii brașoveni „examen” la Pompieri
Etapa judeţeană a concursului „Cu viaţa mea apăr viaţa!”, organizat de către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Ţara Bârsei” al judeţului Braşov în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Braşov se va desfăşura în data de

23.05.2011, între orele 10.00 -15.00, la
sediul nr. 2 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov, situat pe strada Şcolii nr 4.
Concursul se va desfăşura pe două categorii de vârstă la care vor participa: elevii

claselor V-VIII, respectiv elevii claselor
IX-XI şi va consta într-o probă teoretică
şi o probă practică (transportul asistat al
unui accidentat aşezat pe targă pe distanţa
de 50 de metri, deplasarea cu masca pe
figură într-un raion cu obstacole).
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Fonduri europene atrase
de Primăria Brașov
230 de milioane de euro
au fost investiţi la Braşov,
prin proiecte susţinute de
primarul George Scripcaru în perioada 2008 2014.
Sumele au fost investite în
proiecte din toate domeniile, de
la infrastructură, transport şi locuinţe, la turism şi agrement,
dezvoltare economică, educaţie,
sport, social, cultură, mediu sau
IT. O parte din marile proiecte
de dezvoltare implementate în
perioada 2008 - 2014 în Municipiul Braşov sunt investiţii ce
au beneficiat de 98% finanţare
din fonduri europene, bugetul
local fiind astfel scutit de sume
mari de cofinanţare. Însă fonduri au fost obţinute şi din alte
surse externe de finanţare şi de
la diferite ministere.
Investiţii pentru infrastructura
de transport. Printre cele mai importante investiţii realizate în
Municipiul Braşov în perioada
2008 - 2014 sunt cele în infrastructură, transporturi şi locuinţe.
Acesta este domeniul pentru
care s-au cheltuit din 2008 până
în prezent peste 682 de milioane
de lei. Finanţările au fost atrase,
în cea mai mare parte, din Programul Operaţional Regional.
Cea mai mare investiţie o reprezintă varianta de ocolire a
municipiului Braşov.
Investiţii importante în ma-

terie de drumuri finalizate în
municipiul Braşov în 2013, sunt
şi dublarea pasajului rutier de
la Fartec, printr-o finanţare de
aproape 17 milioane lei, obţinută de la UE, precum şi pasajul
rutier peste calea ferată - strada
Independenţei, în valoare de 25
milioane lei. În ambele cazuri,
Municipalitatea a achitat o cofinanţare de 2%. Tot din fonduri
atrase din Programul Operaţional Regional a fost realizat şi
drumul de legătură DN 11 (strada Hărmanului) - DJ 103A (str.
13 Decembrie), care a costat 31
milioane lei.
La infrastructura rutieră a
Municipiului Braşov se vor
adăuga noile parcări aflate în
prezent în lucru.
Primăria Municipiului Braşov
are în vedere şi modernizarea
transportului în comun. Astfel,
va investi peste 43 de milioane
de lei, în două proiecte pentru
finanţarea cărora a atras fonduri
europene nerambursabile. Proiectul care vizează amenajarea
staţiilor capăt de linie pentru
mijloacele de transport în comun este deja în desfăşurare,
lucrările urmând să fie finalizate
în luna octombrie.
Investiții în turism. Turismul va
reprezenta, în continuare, unul
dintre punctele de dezvoltare
pentru Municipiul Braşov. Astfel, în perioada 2008 - 2014 au
fost atrase fonduri pentru dez-

Tour-operatorii vor un
minister doar pentru Turism
Marii jucători din industrie
vor un Minister al Turismului
de sine stătător. Preşedintele
Asociaţiei pentru Dezvoltarea
Turismului Prahova, Adrian
Voican, a declarat, că lipsa
stabilităţii în domeniul legislativ constituie un mare impediment
în
calea
investitorilor. În opinia acestuia, este greu să construieşti
o industrie adevărată când accentul este pus doar pe schimbarea antetelor şi mutatul
documentelor dintr-un sediu
în altul. Acesta precizează că
atunci când a existat un minister doar al Turismului a
fost bine pentru industrie.
„De două ori în 20 şi ceva
de ani am avut Minister al
Turismului. Şi cred că a fost
bine pentru industrie. Pentru
că din punct de vedere politic

e un om la masa Guvernului
şi are ceva de spus, e membru
direct în Guvern. Pe când noi
acum suntem ordonatori terţiari de credite. Asta înseamnă
că există un ministru al domeniului respectiv, care mai
are şi un secretar de stat, care
mai are şi un preşedinte al
Autorităţii Naţionale pentru
Turism şi dacă doreşte preşedintele ANT să modifice un
ordin de ministru, nu o poate
face el personal. Trebuie să
vorbească mai întâi cu ministrul delegat, care vorbeşte cu
ministrul nedelegat, cu ministrul principal. Deci nu mai
eşti pe primul loc şi nu ai toată puterea de a decide şi de a
dispune de un buget pentru
industria pe care o conduci”,
a precizat Voican, citat de puterea.ro.

Primarul George Scripcaru inspectează stadiul lucrărilor
voltare în domeniul turismului
şi agrementului. Domeniul
schiabil a fost extins printr-o investiţie de 126 milioane lei de
la Ministerul Dezvoltării, lungimea pârtiilor crescând, de la
16 la 24,5 kilometri şi dublându-şi lăţimea. Tot în Poiana Braşov, turiştii vor avea de la
sfârşitul acestui an şi alte forme
de divertisment. În decembrie
vor fi finalizate lucrările la Centrul de Agrement şi Divertisment din Poiana Braşov, pentru
care Uniunea Europeană a acordat Braşovului o finanţare de
44, 5 de milioane lei.
Atât pentru turişti, cât şi pentru localnici, în zona lacului de
la Noua a fost înfiinţat un parc

nou, al cărui cost s-a ridicat la
2 milioane lei. Un alt parc a fost
înfiinţat sub Tâmpa, cu 1,8 milioane lei, ambele finanţate din
Fondul de Mediu. Piaţa Unirii
a fost modernizată şi ea cu o investiţie de 21 milioane lei din
fonduri europene. În curând turiştii vor regăsi la Braşov şi o
Grădină Zoologică extinsă.
Un Centru de Afaceri pentru Braşov. Unul dintre punctele de dezvoltare economică în strategia
Municipiului Braşov este şi Centrul de Afaceri, Transfer tehnologic şi Incubator de Afaceri, în
Bartolomeu Nord. Proiectul este
finanţat prin Programul Operaţional Regional, Municipalitatea asigurând 50% din

valoarea şi cheltuielile neeligibile. Investiţia este estimată la
53 milioane de lei (fără TVA).
O dată finalizat, Centrul va oferi
firmelor oportunităţi de dezvoltare, dar şi toate funcţiunile necesare organizării unor
evenimente.
Educaţia, serviciile sociale, prioritare la investiţii. Educaţia în Municipiul Braşov a fost susţinută
în perioada 2008-20014 prin
investiţii în valoare de peste 30
de milioane de lei. Reabilitarea,
dezvoltarea şi modernizarea
Campusului pentru învăţământul
profesional tehnic de la Colegiul
„Remus Răduleţ” este unul dintre proiectele mari implementate
de primăria municipiului Braşov.

În această perioadă a fost construită, cu bani de la Compania
Naţională de Investiţii şi o sală
de sport, la Şcoala generală nr.
3 (fostă 7), de pe strada Venus.
Sala de sport a costat 870.000
şi a fost construită prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii. Prin aceeaşi Companie
Naţională de Investiţii, primăria
municipiului Braşov a modernizat şi Sala Sporturilor, într-un
proiect de 13,27 milioane de lei,
şi bazinul olimpic de înot, printro investiţie de 33,7 milioane lei.
Patinoarul Olimpic a fost construit, în schimb, de la zero, cu
fonduri în valoare de 39,5 de
milioane lei, atrase de la Ministerul Dezvoltării Regionale.
În domeniul social şi al culturii, Primăria Braşov a reuşit
să realizeze un Centru Multifuncţional pentru Servicii Sociale. Centrul, care va reuni 14
ONG-uri cu activitatea în domeniul social, precum şi sediul
Direcţiei de Servicii Sociale a
municipiului a rezultat în urma
reconfigurării unei clădiri a fostului Grup Şcolar Astra. Lucrările pentru reamenajarea
acesteia au costat 10,87 milioane de lei şi au fost finanţate prin
POR. Din 2013, braşovenii au
din nou la dispoziţie şi sala Patria. După mai mulţi ani în care
a stat nefuncţională, sala a fost
reabilitată cu fonduri europene,
în valoare de 11 milioane de lei.
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Flash economic
Omniasig şi Asirom renunţă la RCA şi CASCO
Viena Insurance Grup (VIG), acţionarul majoritar al
companiilor Omniasig şi Asirom, se va retrage pe de
piaţa asigurărilor auto din România. Preşedintele VIG,
Peter Hagen, spune că profitabilitatea mică din zona
poliţelor CASCO, şi mai ales RCA, a determinat compania să ia această decizie. „Ne dorim să ne îndepărtăm de zona auto.(...) Trebuie să subscrii mai selectiv
astfel încât să ai şi profitabilitate. În România, piaţa
asigurărilor auto este instabilă”, a spus Hagen, citat
de economica.net. Afacerile austriecilor în România
au scăzut substanţial în ultimii ani. Totuşi, conducerea
VIG dă asigurări că va continua să investească în ţara
noastră. „Nu dorim să subscriem afaceri neprofitabile
şi vrem să avem un mix mai bun. Nu înseamnă că dorim să ieşim complet. Ne vom reduce expunerea şi
vom găsi alte segmente profitabile”, a spus Hagen.

Ce mai mare dificultate pentru IMM-uri, în 2014
Fiscalitatea excesivă reprezintă, alături de inflaţie şi
scăderea cererii interne, principalele dificultăţi cu care
se confruntă întreprinderile mici şi mijlocii în 2014, a
afirmat Ovidiu Nicolescu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR). „În acest an, problema fiscalităţii
excesive a fost semnalată de un procent de 58,06%
din totalul de 1.569 de întreprinzători din toată ţara,
care au răspuns la un sondaj intern efectuat în lunile
martie şi aprilie 2014. Celelalte două dificultăţi care
afectează IMM-urile sunt inflaţia (55,45%) şi scăderea
cererii interne (55,39%). (...) Faptul că şi-a revenit
puţin cererea internă este un semnal bun, însă prezenţa
puternică a corupţiei, birocraţiei şi fiscalităţii excesive
trebuie să dea de gândit autorităţilor centrale”, a spus
Nicolescu.
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Șomajul, în scădere la Brașov
Numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa AJOFM Braşov la
sfârșitul lunii aprilie fost
de 11.683 persoane în
căutarea unui loc de
muncă, dintre care
4.884 sunt femei.
În perioada 01.04.2014 –
30.04.2014 au intrat în evidenţa Agenţiei Braşov 796
persoane (347 femei) şi au ieşit din evidenţă 1.303 persoane (516 femei).
Valoarea ratei şomajului înregistrată la nivelul judeţului
Braşov la finele lunii aprilie
4.68% este în uşoară scădere
faţă de cea înregistrată la finele lunii martie 2014 şi anume 4.90%.
În luna aprilie 2014, prin
acordarea serviciilor gratuite
prevăzute de Legea 76/2002
privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, au
fost încadrate în muncă un
număr de 525 persoane, dintre care 188 femei.
Serviciile de care au beneficiat persoanele încadrate în
muncă sunt: medierea muncii,

Cei mai mulți șomeri provin din rândul celor fără studii
informarea şi consilierea profesională, formarea profesională, subvenţionarea locului
de muncă pentru persoanele
peste 45 de ani, unici
întretʼinători ai familiilor monoparentale, persoane care
mai au 5 ani până la pensie,
absolvenţi.
Din totalul persoanelor
aflate în evidenţa agenţiei şi
anume 11.683, 2.886 persoane (1.415 femei) beneficiază
de indemnizaţie de şomaj,
2.470 persoane sunt benefi-

ciare de adeverinţe în vederea
obţinerii venitului minim garantat cf.Legii nr. 416/2001,
diferenţa fiind persoane aflate
în căutarea unui loc de muncă.
Din mediul urban provin
4.753 persoane (2.244 femei), iar din mediul rural
6.930 persoane (2.640 femei).
Repartizarea în teritoriu a
şomerilor înregistraţi în evidenţă Agenţiei se prezintă astfel: Municipiul Braşov cu

1.964 persoane (960 femei),
urmat de Municipiul Săcele
cu 755 persoane (316 femei),
Municipiul Făgăraş cu 613
persoane (285 femei), Oraşul
Zărneşti cu 361 persoane
(154 femei), Oraşul Râşnov
cu 359 persoane (175 femei),
Municipiul Codlea cu 242
persoane (132 femei), Oraşul
Rupea cu 244 persoane (102
femei), Oraşul Victoria cu
145 persoane (75 femei),
Oraşul Ghimbav cu 37 persoane (23 femei) şi Oraşul
Predeal cu 33 persoane (22
femei).
Femeile reprezintă 42% din
totalul şomerilor înregistraţi
în evidenţă Agenţiei.
În funcţie de nivelul studiilor, marea majoritate a persoanelor aflate în evidenţa
AJOFM Braşov continuă să
fie cele fără studii medii,
79%, cu studii medii 14% şi
cu studii superioare 7%.
Grupa de vârstă din rândul
căreia se înregistrează cei mai
mulţi şomeri este cea cuprinsă
între 40 – 49 ani, cu un procent de 25% din numărul persoanelor aflate în evidenţa
Agenţiei.

Grant de 1.000.000 de € pentru protecție civilă
Uniunea Europeană a lansat
o nouă linie de finantʼare pentru proiecte, ale căror obiectiv
este îmbunătătʼirea pregătirii
protectʼiei civile și a răspunsului
la toate tipurile de dezastre, inclusiv poluarea marină, chimică, urgentʼele biologice,
nucleare, ca și catastrofele și
dezastrele combinate care afectează simultan un număr de
tʼări (în interiorul sau în afara
statelor participante la acest
mecanism).
Proiectul
urmărește asigurarea unui mediu test pentru conceptele și
procedurile existente și/sau ale
noului mecanism și o oportunitate de învătʼare pentru totʼi
actorii implicatʼi în operatʼiunile
de ajutorare ale protectʼiei civile
în cadrul mecanismului de
protectʼie civilă.
În proiect sunt eligibile
autoritătʼile publice locale și
judetʼene, însă trebuie să se implice cel putʼin trei tʼări diferite.
Exercitʼiile finantʼate prin postul
bugetar 23 03 01 01 ar trebui
să implice cel putʼin două state
participante, altele decât statul
care organizează și găzduiește

exercitʼiul, angajându-se să trimită echipe de interventʼie, module de protectʼie civilă și/sau
echipe de sprijin și asistentʼă
tehnică prin ERCC (Emergency Response Coordination
Centre). Exercitʼiile finantʼate
prin postul bugetar 23 03 01
02 ar trebui să implice cel
putʼin o tʼară din politica europeană de vecinătate sau o tʼară
din procesul de extindere care
nu participă la mecanism și cel
putʼin o tʼară suplimentară (tʼări
tertʼe eligibile sau state participante), alături de statul participant care este coordonatorul.
Scopul acestor exercitʼii va fi
de a maximiza schimbul de
cunoștintʼe și de experientʼă cu
privire la mecanismul UE și
tʼările tertʼe.
Activitățile eligibile în proiect
sunt:
1. Exercitʼiu de simulare
(TTX) prin punerea managerilor în situatʼii de criză reale
în vederea folosirii planurilor
și procedurilor existente pentru
a lua decizii în functʼie de un
scenariu propus;
2. Exercitʼiu Post de coman-

dă/Comandamente (CPX):
punerea structurilor de comandă într-o situatʼie reală, solicitând desfășurarea unei echipe
EUCP (protectʼie civilă a UE)
și, eventual, a personalului cheie al activelor operatʼionale și
a personalului și instrumentelor de comandă și comunicare;
3. Exercitʼiu la Scară Largă
(FSX) reproduce una sau mai
multe etape ale unei situatʼii de
urgentʼă cu angajamentul tuturor organismelor publice și
autoritătʼilor care ar fi implicate
într-o situatʼie reală.
Valoarea maximă a grantului este de 1.000.000 de euro,
minim 15% din costurile totale
ale proiectului vor fi
cofinantʼate din surse private
sau publice (non UE) locale,
natʼionale sau internatʼionale.
Termenul limită de depunere
a proiectelor este 25 iunie
2014, informatʼii suplimentare
se găsesc la adresa http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2014_call_CP_M
echanism_Exercises_en.htm .
Ionela Damian

De unde poți descărca Formularul 200
Formularul 200 se poate
obţine de la sediul unităţilor
fiscale sau poate fi descărcat
de pe site-ul A.N.A.F. www.anaf.ro, secţiunea: asis-

tenţă contribuabili, rubrica:
toate formularele cu explicaţii,
şi poate fi descarcat accesând:
http://www.anaf.ro/public/wp
s/portal/ANAF/AsistentaCon-

tribuabili/formulare#200.
Atentʼie, formularele 200 identificate pe alte site-uri pot fi
deja precompletate sau pot
conţine erori.
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Ziua Porților deschise
la creșele din Brașov
Primăria Brașov va organiza sâmbătă, 31 mai, între orele 9.00 și 14.00,
„Ziua porților deschise”
la cele opt creșe publice
din muncipiu.
Această initʼiativă vine în întâmpinarea părintʼilor care doresc să vadă în prealabil
conditʼiile din creșe (bucătăria,
dormitoarele, locul de joacă,
sistemele de supraveghere etc)
în care optează să-și înscrie copiii.
La Brașov există 785 de locuri în creșele publice, iar
înscriși sunt 1023. Cea mai solicitată creșă este cea din Răcădău (nr.8), după care cea de pe
strada Aurora, din Steagu (nr.4).
Din totalul de cereri în
așteptare, în toamnă rămân fără
loc 218 copiii. În creşele de
stat, părintele plăteşte 8 lei pe

Creșele de stat din Brașov oferă condiții bune de cazare pentru copii

zi pentru mâncarea pe care o
primeşte micuţul.
Ultima investitʼie a municipalitătʼii în domeniu este creșa de
pe strada Carierei, pentru care
s-au alocat 2,8 milioane de lei
s-au alocat. În acest an, pentru
reparatʼii și modernizări la creșe
s-au alocat aproximativ
500.000 de lei.
Municipalitatea are în vedere,
anul viitor, construirea unei noi
creșe, cu o capacitate de de
100-150 de locuri, în cartierul
Astra.
De asemenea, va fi mărită și
capacitatea la creșa de pe strada
Tudor Vladimirescu, cu încă 40
de locuri, din această toamnă.
În plus, la sfârșitul acestei
luni se va finaliza selectʼia de
oferte pentru echipamentele și
montajul sistemelor de supraveghere video din creșe, pentru
care s-au alocat 120.000 de lei,

montajul urmând să se facă pe
perioada vacantʼei.
Înscrierea copiilor în creșă
se face de regulă la începutul
anului școlar sau, în situatʼii deosebite, în timpul anului școlar,
în ordinea depunerii dosarului
și în limita locurilor disponibile
și a planului de școlarizare
aprobat.
La înscrierea copiilor în
creșă nu se percep taxe de înscriere. Programul de functʼionare al creșelor este de luni
până vineri, în intervalul orar
6,00-18,00.
Orice nemulţumire sau propunere poate fi depusă la registratura administraţiei municipale, la Serviciul Creşe din
strada Mecanicilor, pe pagina
de internet a acestei instituţii
(www.cresebrasov.ro), dar şi pe
portalul Primăriei.
Sebastian Dan

Locul de joacă construit de
Aerotec se va numi D. Prunariu
Parcul din Centrul Civic pentru copii pe care îl va construiPremium Aerotec va purta numele cosmonautului brașovean
Dumitru Prunariu. Mutarea locului de joacă din Parcul Titulescu în Centrul Civic aduce și
o veste bună – locul de joacă va
fi mai mare decât cel proiectat
initʼial. Aerotec a reconfigurat
proiectul locului de joacă, ca
proiectare, iar lucrările vor începe spre sfârșitul lunii, urmând să
fie finalizate în circa o lună. Va
fi făcută și o lectʼie deschisă pentru copiii care vor veni la deschiderea parcului, sustʼinută chiar
de comonautul brașovean.

Dumitru Prunariu s-a născut
la 27 septembrie 1952, la
Braşov. Este primul şi singurul
român care a ajuns în cosmos.
Prin zborul lui Dumitru Prunariu
în spaţiu, în perioada 14-22 mai
1981, România a devenit a noua
ţară din lume care îşi promova
capacitatea ştiinţifică în spaţiul
extraatmosferic, prin intermediul
unui cosmonaut propriu. În expediţia sa, cosmonautul braşovean s-a aflat la bordul navei
cosmice „Soiuz 40″ şi al laboratorului spaţial „Saliut-6″. Prin
zborul său în spaţiul cosmic,
Prunariu a ajuns să fie cel de-al
103-lea pământean în cosmos.

Asistentele medicale se pot
pensiona la vârsta de 65 de ani
Veste bună pentru asistentele
medicale din Braşov care ar fi
trebuit să se pensioneze. O Ordonanţă de Urgenţă aprobată
de Guvern și care va fi publi cată astăzi în Monitorul Oficial,
le lasă pe asistente să lucreze
în continuare. Iniţial, spitalele
din ţară au fost înştiinţate că
vârsta de pensionare a asistentelor s-a redus, în urma aprobării unui amendament la Legea Sănătăţii. În aceste condiţii,
doar de la Spitalul Clinic Judeţean din Braşov ar fi trebuit să

plece 83 de asistente. Surse autorizate din interiorul Ministerului Sănătăţii au declarat că sa aprobat o Ordonanţă de Urgenţă care le permite asistentelor medicale aflate pe picior de
pensionare să rămână la serviciu până la 65 de ani. De la Spitalul de Neuropsihiatrie din
Braşov ar fi trebuit să plece 16
asistente, dacă nu s-ar fi
aprobat revenirea la 65 de ani
vârstă de pensionare, iar de la
Spitalul de Pediatrie 12 cadre
medicale.

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

C

6

BRAȘOVUL ISTORIC

Povestea unei străzi:
Strada Nicolae Iorga (V)

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu
Imobilul de la nr. 8, decorat cu brâuri, medalioane şi
colonete de inspiraţie mediteraneană, a fost construit
de Ioan Mănăilă, inspector general al Finanţelor locale.
La parter a funcţionat mulţi ani Circumscripţia medicală
nr. 2 a oraşului.
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Linii coloRATe

Liniile RAT Braşov sunt marcate prin coduri de culoare
Regia Autonomă de
Transport (RAT) Braşov
a introdus un nou model
de semnalizare a liniilor
de transport public de
călători care parcurg un
anumit traseu din oraş.

De asemenea, în cadrul
acestui proiect a fost implementat şi un nou sistem de
afişare în staţii a orarelor de
circulaţie. Începând de ieri
RAT va înlocui, treptat, toate
indicatoarele semnalizatoare

de staţii şi orarele de
circulaţie cu unele
noi, a căror principală caracteristică o
reprezintă faptul că
fiecărui traseu din
cele 43 existente îi
este dedicată o anumită culoare sau
nuanţă.
De exemplu, semnalizarea liniei 1 este
indicată de culoarea
galbenă, în acelaşi

fel fiind realizate şi orarele de
circulaţie afişate în staţii.
Linia 2 este marcată cu culoarea verde, 5 cu o nuanţă de
roşu, 17 cu o nuanţă de albastru deschis etc.
„Modificarea sistemului de
semnalizare din staţii este o
măsură prevăzută în Planul
de marketing al Regiei aferent
anului 2014. Cu acest demers
venim în sprijinul călătorilor,
deoarece noile indicatoare de
staţii şi noile tabele vor asigu-

Pregătiri pentru JO pentru tineret 2020

Municipalitatea pregăteşte dosarul pentru Jocurile Olimpice pentru
Tineret din 2020. În această perioada Primăria a tremis solicitări către Guvern,
Ministerul Tineretului şi
Sportului şi Ministerul Administraţiei şi Dezvoltării
pentru a garanta organizarea JO. Acest lucru este o
măsură obligatorie pentru
obţinerea licenţei de organizare a olimpiadei.

Braşovul este la concurenţă cu Lausanne pentru
organizarea acestui eveniment de marcă. În august
2015 se va stabili la Kuala
Lumpur cine va organiza
Jocurile Olimpice pentru
Tineret, iar până în 2020
trebuie pus în practică tot
ce s-au angajat autorităţile.
În ceea ce priveşte patinoarul din Poiana Braşov, fie va rămâne pe
structura actuală (structură

uşoară), fie se va merge
pe o structură cum era
proiectul iniţal.
Consiliul Judeţean a intrat în parteneriat cu Primăria Braşov pentru ca
oraşul de la Poalele Tâmpei să devină gazdă a Jocurilor Olimpice de Iarnă
pentru Tineret în 2020.
Printre proiectele care pot
da şanse reale pentru Braşov, aflat în rivalitate cu
oraşul elveţian Laussane,
se numără dezvoltarea domeniului schiabil.
Judeţul susţine oraşul
Braşov, care are mari şanse să devină gazdă a Olimpiadei pentru Tineret în
2020. Scheletul de infrastructură pentru eveniment
există datorită Festivalului
Olimpic pentru Tineret,
eveniment organizat în
2013.

Înscrieri pentru titularizare
159 de posturi titularizabile
în învăţământul preuniversitar sunt scoase la concurs în judeţul Braşov.
Înscrierile se desfăşoară
până în 19 mai la cele
două centre de titularizare
stabilite de Inspectoratul
Şcolar Judeţean. Cadrele
didactice şi studenţii din
anii terminali se pot înscrie

pentru examenul de titularizare din 21 iulie. Înscrierile se desfăşoară până în
19 mai la cele două centre
de titularizare stabilite de
Inspectoratul Şcolar Judeţean, cel de la Colegiul Naţional „A.Şaguna” şi cel de
la Liceul „J.Honterus”. Vor
fi scoase la concurs peste
1.000 de catedre cu nor-

mă întreagă (cu 18 ore de
predare săptămînal) şi alte
700 de fracţii de normă (pe
care profesorii trebuie să
le combine pentru a-şi asigura o normă întreagă).
Doar 159 de catedre vor fi
titularizabile (cu angajare
pe perioadă nedeteminată), celelalte fiind cu angajare între unu şi patru ani.

ra o mai uşoară identificare
a liniilor care trec printr-o
anumită staţie, precum şi a
orarelor corespondente. De
asemenea, introducerea acestui tip de afişaj răspunde şi
unor cerinţe precum prezenţa
elementelor de identitate vizuală ale RAT Braşov, un model practic, destinat atât
membrilor comunităţii braşovene, cât şi celor aflaţi în tranzit şi turiştilor, având în vedere
apropierea sezonului de vară
2014. Nu în ultimul rând trebuie amintită posibilitatea ca
aceste elemente de semnalizare
să fie înlocuite uşor, cu un minim de costuri” a declarat ing.
Cristian Radu, directorul general al RAT Braşov.
Angajaţii Regiei au început
ieri înlocuirea afişelor în zone
concentrice, primul sector fiind reprezentat de centrul municipiului. Finalizarea acţiunii
pe raza întregului oraş se va
produce în circa două săptămâni.
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Se schimbă numărul
de telefon de la OPC
Telefonul Consumatorului va
avea din iunie un nou număr
cu apelare gratuită din orice
reţea naţională. Din 7 iunie,
consumatorii vor putea să
se informeze asupra modului în care pot face sesizări
ori reclamaţii cu privire la
produsele şi/sau serviciile

ce le sunt puse la dispoziţie
apelând noul număr al Telefonului Consumatorului
021.9414, linie telefonică cu
apelare gratuită, din orice
reţea naţională. Până atunci
va funcţiona numărul actual:
021.9551, care însă este
taxat la tarif normal.

Call Center la Compania Apa
Compania Apa Braşov S.A.
îşi desfăşoară activitatea în
municipiul Braşov şi în alte
14 localităţi asigurând servicii de alimentare cu apă şi
de canalizare pentru o populaţie de peste 350.000 de
locuitori. La acestea urmează să se adauge încă alte 2
localităţi. În condiţiile evoluţiei rapide a societăţii, a
creşterii standardelor clienţilor, Compania Apa Braşov
a stabilit ca obiectiv necesitatea adaptării la schimbările continue în activitatea de
relaţionare cu consumatorii.
Din anul 2007, Departamentul Relaţii Clienţi s-a reorganizat şi a fost înfiinţat un
centru unic de apeluri. Datorită bunei funcţionări a
acestuia, se poate vorbi despre economisirea timpului

clienţilor şi despre rezolvarea tuturor problemelor legate de furnizarea/prestarea
serviciului de alimentare cu
apă şi canalizare doar cu un
simplu apel telefonic. Serviciul Call Center prin numărul
de telefon 0268/926 este
apelabil 24 de ore din 24 şi
asigură furnizarea de informaţii referitoare la factură şi
modalitatea de calcul a
acesteia, tarife, contracte şi
obţinerea avizelor. De asemenea, orice client poate
transmite indexul în urma
autocitirii contorului, date
despre consum, date despre
contor şi mai poate primi informaţii cu privire la lucrările
programate şi avariile din reţeaua publică de alimentare
cu apă şi canalizare, desfundări/vidanjări canalizare.
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NASA: Nimic nu mai poate
opri topirea ghețarilor
Două echipe de oameni
de ştiinţă au făcut un
anunţ epocal: a început
colapsul unor bucăţi masive din calota glaciară
din Antarctica de Vest,
eveniment de neoprit şi
care este accelerat de încălzirea globală.
De mai bine de câteva decenii, oamenii de ştiinţă se temeau
de acest moment istoric. Descoperirea înseamnă că o creştere
a nivelului oceanului planetar cu
cel puţin 3 metri ar putea fi inevitabilă. Creşterea nivelului mării
va continua să fie lentă în acest
secol, notează oamenii de ştiinţă,
însă după acesta va accelera
brusc şi va produce o criză.
„Chiar se întâmplă”, a declarat Thomas P. Wagner, specialistul ce coordonează
programele NASA asupra calotei glaciare polare şi care a
contribuit la această cercetare.
„Acum, nimic nu o mai poate
opri. Singura limită este cea dată
de legile fizicii, ce stabilesc cât

Joi

Pe scurt
Arme ciudate: Baloanele de foc ale Japoniei
Al Doilea Război Mondial a reprezentat pentru marile
puteri militare şi o competiţie pentru a obţine cele mai
sofisticate arme care să le ofere un avantaj în faţa inamicilor. Japonezii au avut ideea unor baloane explozive.
Începând cu anul 1944, Japonia a lansat nu mai puţin
de 9.000 de astfel de dispozitive numite "Fu-Gos". Ele
aveau ca ţintă teritoriul SUA şi al Canadei. Acestea erau
baloane cu hidrogen echipate cu dispozitive incendiare,
putând trece Oceanul Pacific datorită curenţilor de aer.
Scopul lor era de a provoca incendii pe teritoriul nordamerican, în special la ferme şi în păduri. Americanii le
numeau "baloane de foc". Ineditele arme aveau o înălţime
de 20 de metri şi un diametru de 9 metri. Ele erau lansate
de pe insula japoneză Honshu şi ajungeau în state americane precum Alaska, Washington, Colorado, Texas,
Kansas, Nebraska, Dakota de Sud, Dakota de Nord etc.

România, în top 5 mondial la consumul de alcool

Specialiştii avertizează că topirea ghețarilor va ridica nivelul apelor cu peste un metru la nivel global
de repede poate curge gheaţa”,
a mai spus Wagner.
Oamenii de ştiinţă afirmă că
topirea calotei glaciare nu se datorează temperaturilor mai ridicate ale aerului, ci din cauza
apei relativ calde provenite din
adâncurile oceanului. Apa este
ridicată la suprafaţă şi către calota glaciară în urma intensificării vânturilor din jurul

Antarcticii.
Majoritatea cercetătorilor din
acest domeniu văd o legătură
între vânturile mai puternice şi
încălzirea globală provocată de
om, însă notează că alţi factori
contribuie la rândul lor. Unul
dintre factori ar putea fi variabilitatea naturală a climatului.
Altul ar putea fi gaura de ozon
de deasupra Antarcticii, provo-

cată de o altă problemă de mediu: eliberarea de către oameni
în atmosferă a gazelor ce distrug
ozonul.
Acest amestec de factori a
declanşat un proces de colaps
al calotei glaciare ce nu mai poate fi oprit, nici chiar în cazul în
care factorii care atrag apa mai
caldă în zonă ar înceta să mai
aibă acest efect.

Un raport dat publicităţii de Organizaţia Mondială a Sănătăţii prezintă topul ţărilor cu cel mai mare consum de
alcool pe cap de locuitori. Pentru a realiza acest clasament, OMS a inclus în raport date provenind de la 194
de ţări, printre care se află şi România. Belarus ocupă
primul loc la nivel modial atunci când vine vorba de consumul de alcool pe cap de locuitor. Concluzia vine în
urma unui raport al OMS dat publicităţii recent, care
arată că în această ţară consumul de alcool pe cap de
locuitor este de 17,5 litri de alcool pur. România ocupă
al cincilea loc în topul ţărilor cu cel mai mare consum de
alcool pur pe cap de locuitor. Un român bea 14,4 litri de
alcool pur pe an. Republica Moldova ocupă locul doi în
topul ţărilor cu cei mai mari băutori de alcool, având în
vedere că moldovenii beau anual 16,8 litri de alcool pur.
Pe locul trei se află Lituania – 15.4 litri de alcool pur pe
an, urmată de Rusia – 15,1 litri de alcool pur.

Festival de Pizza în Livada Poștei
Timp de zece zile, zece
cuptoare pe lemne vor
coace la foc continuu pizza la
Braşov. Localnicii şi turiştii vor
putea mânca pizza pe
săturate.
P r o dusul
alimentar va
fi gătit chiar de
italieni, care vor
face un adevărat
spectacol din prepararea mâncării tradiţionale ţării lui Eross
Ramazzotti. Festivalul
mâncării italieneşti a fost
programat în august şi
acum se iau ultimele decizii

privind organizarea.
Iniţial, evenimentul trebuia să se desfăşoare
în Piaţa Sfatului,
dar admi-

nistraţia publică a modificat
locaţia. Astfel, petrecerea cu
pizza se va derula în zona Bibliotecii Judeţene, în Livada
Poştei. Aici va fi montat un
cort de aproximativ 30 de
metri lungine, unde
italienii
vor prezenta procesul de
producţie pentru pizza, iar gurmanzii
nu vor avea altceva de făcut
decât să mănânce pe săturate.
Napolitanii de la Asociaţia
Producătorilor de Pizza au
solicitat Primăriei autorizaţie
pentru organizarea unei astfel
de sărbători culinare încă de
acum două luni.

Cele mai ieftine, dar și cele mai scumpe
destinații turistice din România
Oraşul Râşnov este cea
mai ieftină destinaţie din
lume în această lună, potrivit
datelor motorului de căutare
de hoteluri trivago.ro, care a
luat în considerare peste
6.028 de destinaţii populare.
În România figurează ca
cea mai ieftină destinaţie încă
din mai 2013, cu o singură
excepţie, în luna iulie 2013
când Vatra Dornei a înregistrat cele mai mici preţuri de

cazare. Cele mai ieftine destinaţii din România sunt apoi
Curtea de Argeş, Sighetu
Marmaţiei, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, ce sunt
urmate de Râmnicu Vâlcea
(174 lei), Sovata (178 lei) şi
Băile Herculane (196 lei).
Cele mai scumpe destinaţii din România din luna mai
2014 sunt Poiana Braşov,
Mamaia, Sibiu, Bucureşti şi
Baia Mare. Acestea sunt ur-

mate de Galaţi (316 lei), Braşov (312 lei) şi Ploieşti (312
lei). În comparaţie cu luna
mai 2013 preţurile de cazare
înregistrează în această lună
creşteri considerabile de până
la +44% în Baia Mare, respectiv +36% în Poiana Braşov. Poiana Braşov îşi
menţine statutul de cea mai
scumpă destinaţie din România încă de la începutul anului 2014.
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Ultimele baluri în Liga I

Corona Brașov mai are de jucat două meciuri, după care își
va lua la revedere de la Liga I. Brașovenii vor întâlni în ultimele
două etape ale campionatului două formații extrem de puternice
ale Ligii I, Pandurii Târgu Jiu și Petrolul Ploiești. Astăzi, trupa
lui Bona va juca în deplasare la Tîrgu Jiu împotriva Pandurilor.
Partida nu are miză pentru niciuna dintre combatante, astfel
că se anunță un meci spectaculos. „Am reușit să recuperăm
o parte dintre jucătorii care au fost accidentați. Ne așteaptă
un meci dificil la Târgu Jiu, dar vom merge acolo să ne jucăm
șansa. Vom încerca să ne întoarcem cu punct sau puncte
deși va fi foarte greu având în vedere valoarea adversarului.
Sper să terminăm cu capul sus aceste ultime două meciuri
din Liga I”, a spus tehnicianul Coronei, Dan Bona. După partida
de la Târgu Jiu, Coman și compania vor primi pe propriul teren
vizita celor de la Petrolul Ploiești. Chiar dacă a fost transferat
pe la toți granzii campionatului, Sergiu Buș ar putea juca în
ultima etapă chiar împotriva viitorilor colegi de echipă. Un cotidian central a dezvăluit că atacantul Coronei s-a înțeles cu
trupa condusă de Răzvan Lucescu și că din vară va evolua
la Ploiești. „Nu știu ce să spun. Am văzut și eu în presă, însă
deocamdată nu este nimic semnat. Așteptăm vacanța și atunci
vom vedea ce se va întâmpla cu mine”, a spus Sergiu Buș.
Partida dintre Pandurii și Corona va avea loc astăzi, de la ora
18.30, la Târgu Jiu.

Pleacă Lato?

Steaua este aproape să vândă un fotbalist de bază al echipei
la Dinamo Zagreb, chiar impresarul jucătorului confirmând în
această dimineaţă interesul croaţilor. Jucător important la
Steaua în ultimii ani, Iasmin Latovlevici este pe lista celor de
la Dinamo Zagreb, iar impresarul Florin Iacob a confirmat acest
lucru. „Cei de la Dinamo Zagreb au fost de mai multe ori în
România. Au urmărit mai mulţi jucători. Dar aşa este, Latovlevici
este cel mai atractiv fundaş stânga din România pentru cei
de acolo. Până acum nu au făcut însă o ofertă clară. Steaua
are deschidere către orice jucător care primeşte o ofertă importantă. Latovlevici a fost curtat şi de Saint Etienne, dar i-au
oferit un contract batjocoritor”, a spus impresarul Florin Iacob
la televiziunea Sport.ro. Fără Latovlevici, Steaua va rămâne
doar cu Pîrvulescu şi Toşca pe postul de fundaş stânga.

Halep va fi a patra în lume

FC Brașov joacă în etapa
cu numărul 33 din Liga I
un meci extrem de important în vederea rămânerii
pe prima scenă a fotbalului românesc și în sezonul viitor.
Stegarii primesc vineri vizita
celor de la Universitatea Cluj,
într-o adevărată finală pentru
mentʼinerea în Liga I. Brașovenii
sunt obligatʼi să câștige toate cele
trei puncte puse în joc, pentru
a rămâne în continuare în cărtʼi
pentru salvarea de la retrogradare. În momentul de fatʼă, galben-negrii au 36 de puncte în
clasamentul Ligii I și o victorie
împotriva șepcilor roșii ar face

ca trupa de sub Tâmpa să acumuleze 39 de puncte și să privească încrezătoare ultimul joc
cu Gaz Metan Mediaș. De partea cealaltă, Universitatea Cluj
are nevoie de puncte pentru a
nu depinde de jocul din ultima
etapă cu Pandurii.
Un singur gând: victoria! Stegarii sunt conștientʼi de
importantʼa acestui meci și vor
da totul pentru cele trei puncte.
„Este un meci foarte important
pentru noi, este o adevărată finală. Muncim în fiecare zi la
antrenamente și sunt convins că
vom evita retrogradarea. Trebuie să fim concentrați și să
câștigăm meciul cu Universitatea
Cluj”, a declarat fundașul por-

tughez Diogo Santos. „Cu toții
suntem conștienți că partida cu
Universitatea Cluj este una decisivă pentru viitorul nostru, este
o adevărată finală. Este bine că
nu depindem de nimeni și vom
juca pe teren aceste ultime două
partide, iar la final sper să fim
fericiți. Vom face tot ce putem
ca să câștigăm acest joc cu Universitatea Cluj. Cred că dacă
vom reuși să strângem patru
puncte din cele două meciuri ce
au mai rămas de jucat, ne vom
salva de la retrogradare”, a spus
și Bogdan Străutʼ. Tehnicianul
stegarilor, Cornel Tʼălnar, nu se
poate baza la acest meci pe serviciile fundașului Ricardo Machado, dar va reveni după

suspendare Marius Constantin.
E nevoie de un stadion plin.
Partida dintre FC Brașov și Universitatea Cluj, care se va
desfășura vineri de la ora 19.30,
este capitală pentru stegari, care
au nevoie de un stadion plin care
să-i poarte către victorie.
Brașovenii care vor să-și încurajeze echipa de pe Stadionul
„Tineretului” trebuie să scoată
din buzunar cinci lei pentru un
tichet la tribuna a doua, în timp
ce în schimbul unui bilet la tribuna I trebuie să plătească zece
lei. Un loc în sectoarele S și T
ale tribunei I costă 15 lei, în timp
ce pentru un bilet la tribuna oficială brașovenii trebuie să plătească 50 de lei.

A dat rapid din pedale!
Rezultate excelente obtʼnute
de rutierul zărneșetan, Eduard
Grosu, care aleargă pentru italienii de la Vini Fantini. În cele
6 etape alergate la Carpathian
Couriers Race - în Ungaria,
Slovacia, Cehia și Polonia,
Eduard Grosu a terminat de

două ori pe primul loc, odată
a sosit pe pozitʼia secundă, iar
de două ori a încheiat cursa al
treilea. Într-o altă competitʼie
alergată în Polonia, Szlakiew
Grodow Piastowskich – sau
mai pe scurt Turul Castelelor,
zărneșteanul a bifat un loc 5

într-una din cele patru etape
alergate. Eduard Grosu a adunat în total 76 de puncte în
clasamentul UCI, iar Olimpiada este din ce în ce mai aproape. Eduard Grosu se simte
foarte bine la echipa Vini Fantini, iar rezultatele obtʼinute în

ultima perioadă îi dau sperantʼe
la o participare într-un mare
tur! Pe lângă punctele
obtʼinute în clasamentul UCI,
Eduard Grosu a adunat și
4000 de euro pentru
performantʼele obtʼinute în ultimele curse.

Simona Halep va urca, începând de luni, de pe locul 5 pe locul
4 în ierahia jucătoarelor profesioniste de tenis, numai americanca Serena Williams, chinezoaica Na Li şi poloneza Agnieszka Radwanska fiind mai bine clasate ca sportiva din
România. Halep va obţine locul 4 indiferent de rezultatul pe
care îl va înregistra la turneul de categorie Premier 5 de la
Roma. Aceast situaţie a fost posibilă datorită eliminării Petrei
Kvitova din Cehia, în turul 2, şi neparticipării jucătoarei Victoria
Azarenka din Belarus, actuala ocupantă a locul 4 WTA, la
competiţia de la Foro Italico. Kvitova, cap de serie numărul 5
şi locul 6 WTA, a fost învinsă, marţi, de chinezoiaca Shuai
Zhang, locul 43 WTA, cu scorul de 7-6 (6), 5-7, 6-3. Locul 4
pe care îl va ocupa Halep de luni reprezintă cea mai bună poziţie pentru o jucătoare din România. La Roma, Simona Halep
este cap de serie numărul 4 şi a fost acceptată pe tabloul principal direct în turul doi.

Cîrstea, out de la Roma

Sorana Cîrstea a fost eliminată din primul tur în turneul de la
Roma, după ce a pierdut în trei seturi în faţa reprezentantei
Statelor Unite Christina McHale (nr. 63), scor 6-3, 4-6, 6-1.
Românca a pierdut după aproximativ două ore de joc, meci
pe care l-a prelungit în urma unei evoluţii mai aproape de
adevăr la sfârşitul setului secund, când a revenit de la 2-4. Şi
în această partidă Sorana a făcut multe greşeli neforţate, dar
a ratat şi foarte multe oportunităţi. Cîrstea a avut nu mai puţin
de 17 mingi de break, însă numai trei au fost convertite, ceea
ce înseamnă un procentaj de 17% pe întreaga durată a jocului.

Adio titlu!

Echipa de handbal feminin, Corona Brașov a pierdut cu scorul
de 30-35 (16-15) meciul cu HCM Baia Mare, primul din turneul
final al Ligii Naționale. Brașovencele au avut o primă repriză
bună și au condus și la trei goluri diferență, scor 16-13 în
minutul 28, dar au intrat la cabine în avantaj de un singur gol.
În partea secundă fetele de la Baia Mare au arătat mult mai
bine, contraatacul a funcționat iar Brădeanu și compania nu
au găsit răspuns. Astfel oaspetele au restabilit egalitate în
minutu 44, scor 22-22, după care s-au distanțat treptat și s-au
impus la final cu 35-30. Pentru Corona au marcat Brădeanu
10 goluri, Chiper 7, Zamfir 3, Manda, Apetrei, Hotea, Țăcălie
și Briscan câte două goluri fiecare. De partea cealaltă s-au remarcat Melinda Geiger cu 9 reușite, Elisei cu 8, Buceschi cu
7 și Nechita cu 6 goluri înscrise. Din păcate la finalul meciului
nimeni de la Corona nu a venit la conferința de presă.

DIVERTISMENT

Show-ul „Bach în
ShowBiz”, la Patria
Sala Patria din Braşov
găzduieşte vineri,
23 mai 2014, de la ora
19.00, concertul „Bach
în ShowBiz” al artistului
percuţionist Zoli Tóth,
fondatorul trupei Sistem şi promotorul muzicii neconvenţionale de
percuţie din România.
publicului de azi sunt foarte mari”, afirmă
Zoli Tóth despre acest spectacol.
Zoli Tóth se află în turneu naţional cu
acest proiect fusion, în care combină muzica clasică şi experienţa sa acumulată
din showbiz.
Alături de cunoscutul instrumentist
care va cânta la vibrafon şi marimba, pe
scenă vor mai urca Amalia Gîscă – vioară, Flaminia Nastai – violoncel şi Bogdan
Pop – percuţie.
Biletele s-au pus în vânzare la sediul
Operei Braşov, str. Bisericii Române nr.
51, tel. 0268/419.380, iar preţul unuia
este de 20 de lei.

roluri importante, adulată de public şi
bărbaţi deopotrivă, trăieşte micile sale
drame de vedetă plictisită. Are o vârstă,
nu are familie, dar îl are pe Motănel al
ei, un amant care-i… satisfăcător. Cabiniera are o viaţă plină: e obişnuită cu capriciile divei, trăieşte în umbra acesteia,
ducând totuşi o viaţă palpitantă şi spectaculoasă, are familie şi copii, chiar şi un
soţ. Şocul care vine să disturbe viaţa celor

două e unul magistral: actriţa află că propria-i cabinieră e căsătorită cu Motănelul
ei, şi mai mult, copiii cabinierei sunt ai
lui. Urmează un mini-show al actriţei,
înainte de spectacolul său propriu-zis, în
care disperarea îşi va spune cuvântul.
Spectacolul are loc la pub-ul de pe
strada Republicii nr. 19. Rezervări:
0722.917.532
Diana Bjoza

GODZILLA -3D- -AVANPREMIERĂ(N-15), 123 minute, Acţiune, SF, Thriller
Ora: 21:00
VECINI DE COŞMAR -AVANPREMIERĂ(N-15), 96 minute, Comedie
Ora: 22:00
VIOLETTA ÎN CONCERT -PREMIERĂ(AG), 100 minute, Muzical
Ora: 16:15
SELFIE -PREMIERĂ(AP-12), 123 minute, Comedie
Orele: 16:30, 21:15,
CEALALTĂ FEMEIE -PREMIERĂ(AP-12), 123 minute, Comedie
Ora: 18:45
GIGOLO DE OCAZIE
(AP-12), 98 minute, Comedie
Orele: 16:00, 20:00
UIMITORUL OM-PĂIANJEN 2 -3D(AP-12), 142 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
Orele: 13:15, 18:15
ZONA DE PERICOL
(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
Ora: 18:00
TRANSCENDENCE: VIAŢĂ DUPĂ MOARTE
(AP-12), 119 minute, Acţiune, Mister, SF

Taur. Astăzi poţi primi absolut tot ce îţi doreşti, tot ce trebuie
să faci este să ceri înainte. Este momentul perfect pentru a
pune la cale câteva planuri de bătaie.
Gemeni. Trebuie să cauţi să îţi îmbogăţeşti cunoştinţele de
fiecare dată cum prinzi ocazia. Imediat cum vezi o persoană
care îţi atrage atenţia, nu ezita să o abordezi.

Ora: 14:15
RIO 2 -3D(AG), 101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, dublat
Ora: 13:30
Teatru la Sică Alexandrescu
Joi, 15 mai 2014
UN BILET SPRE FERICIRE – sala Studio, ora 19.00,
de Spiró György
Regia: Diana Lupescu
Scenografia: Luana Drăgoescu
Cu: Bianca Zurovski, Mihai Bica
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.
Concert la Sala Patria
Joi, 15 mai 2014, de la ora 19.00, Filarmonica
Brasov va susţine la Sala Patria un concert simfonic
extraodinar.
Dirijor: CONSTANTINO MARTINEZ ORTS (Spania)
Solist: ALEXEI NABIOULIN – pian
În program:
G. Gershwin – Uvertura „Cubana”
M. Ravel – Concertul pentru pian şi orchestră în Sol
major
L. Bernstein – Uvertura „Candide”
J. Turina – Simfonia „Sevillana”Preţul biletelor este
de 30 lei, redus 50% pentru elevi, studenţi şi
pensionari, respectiv 15 lei.Expoziţii

Fecioară. Este timpul să încerci să fii mai onestă cu tine şi
să îţi oferi dreptul de a spune ce simţi. Spune atunci când
eşti îngrijorat/ă, supărat/ă sau fericit/ă.
Balanţă. Astăzi este ziua perfectă pentru a începe să îţi
distrezi un bun prieten care a avut parte numai de ghinioane
în ultimul timp. Datorită ţie, acea persoană îşi va reveni.
Scorpion. Astăzi, dacă eşti introvertit/ă şi nu laşi pe nimeni
să se apropie de tine, atunci vei avea destul de multe de
pierdut. Cineva la care ţii foarte mult are nevoie de tine.
Săgetător. Astăzi este momentul perfect pentru a începe să
îţi faci puţină curăţenie în casă. Este posibil să dureze mai
mult decât te-ai fi aşteptat, aşa că înarmează-te cu răbdare.
Capricorn. Oricine mai face greşeli o dată la ceva timp, aşa
că nu trebuie să fii prea sever/ă cu tine. Nu poţi tot timpul
să te situezi în topul celor mai buni.
Vărsător. Astăzi, tu şi partenera ta/partenerul tău nu sunteţi
pe aceeaşi lungime de undă. Când de abia începusei să ai
energie, atunci ea/el se simte obosită/obosit.
Peşti. Mai multe forţe unite pot da rezultate uimitoare. Împreună cu alte persoane poţi face mult mai multe decât singur/ă. Chiar dacă, în acest fel, sunt şanse să apară conflicte.

Bancuri

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

Berbec. Chiar dacă îţi doreşti să îţi iei concediu şi să nu mai
auzi de muncă, este important modul în care o faci. Trebuie
să ai grijă să nu spui cuvinte pe care să le regreţi.

Leu. Vei fi prins/ă într-un proiect care îţi da bătăi de cap şi
îţi mănâncă foarte mult timp. Nu te agita şi lasă lucrurile
să vină natural.

Spectacol de teatru: „Love me, Motănel”

Cinema
Cityplex Braşov

Horoscopul zilei

Rac. Astăzi, foloseşte-te de încrederea pe care o au superiorii
tăi în tine şi ocupă-te de cei care ţi-au pus beţe în roate până
acum. Eşti în acea fază în care poţi profita de statutul tău.

Spectacolul este construit
pe muzica lui Adrian Enescu,
având teme de Johann Sebastian Bach şi completat cu un
show unic de proiecţii 3D
marca „Les Ateliers Nomad”.
„Deşi în facultate l-am cam
urât pe domnul Bach, astăzi
mă bucur mult să pot «profita»
de genialitatea lui. Alături de
echipa mea, am reuşit să-l
reinventăm Marele Bach, o
provocare deloc uşoară, mai
ales atunci când aşteptările

Luni, 19 mai, la ora 20.00 Teatrul Particular Brasov îi invită pe braşoveni la
comedia „Love me, Motănel”, cu
actriţele Dorina Roman Mona Codreanu,
regia Elvira Platon (Teatrul Regina Maria
din Oradea).
Preţ de câteva ore, actorii promit un
spectacol de teatru, muzică live şi costume
spectaculoase. Spectatorii vor fi martorii
dramei unei dive. O actriţă faimoasă, cu

Joi

◾ 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 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.
◾ Epoziţia De la căruţă la zborul cu motor la
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. Expoziţia este
găzduită la Casa Sfatului din Braşov, Piaţa
Sfatului nr. 30.
◾ Epoziţia Marile cărţi mici la Casa „Ştefan
Baciu” (Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt
invitaţi să descopere o colecţie de 38 de cărţi în
miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.
◾ Epoziţia „Mărturii din vechiul Schei” la
Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A).
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă vechiul
Schei prin fotografii inedite cu valoare
documentară.

în copac îşi face nevoile în capul lui
◾ Ion stă întins sub un pom... Priveşte – Doamne, cât eşti tu de înţelept!
o pasăre care zboară deasupra lui şi Dacă era vaca în copac…
◾ Întrebare la Radio Erevan: – Ce
o vacă ce paşte în apropierea sa.
– Nu-i bine orânduită lumea asta, se înseamnă „sentimente amestecate”?
gândeşte el... Acestei păsări i s-a dat Răspuns: – „Sentimentele amesteo libertate prea mare, pe când vaca cate” apar atunci când îţi zboară soacra în prăpastie, aflată în maşina ta
stă legată cu o sfoară.
La un moment dat, pasărea aşezată cea nouă...

Sudoku
2 6
3
2
3 1 9
8
5
4
6
8
7
5
9
9
7
5
1
2
7 8 6
6
4
3 4

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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„Cum trebue combătut şomajul”
„Sunt probleme astăzi, de
a căror deslegare depinde nu
numai soarta unor singure categorii de cetăţeni ci starea
generală a ţării şi totuşi nu se
osteneşte nimeni pentru aflarea soluţiunilor cela mai eficace. Intre acestea este şi
problema şomajului. Fabricile
şi diversele întreprinderi industriale şi comerciale fiind
silite de criza generală a-şi reduce producţiunea sau activitatea, au ales drept soluţiune
congedierea lucrătorilor şi a
personalului. Iar statul priveşte
cu mânile încrucişate la această măsură ce sporeşte efectele
crizei prin panica ce o produce în sânul societăţii prezenţa
atâtor muritori de foame.
Adică nu. Statul a avut şi el
o iniţiativă. Să ajute, pe cât
poate şi el, pe şomeri, dintr’un
budget în care veniturile nu
pot să facă faţă cheltuelilor şi
apoi să îndemne comunele şi
judeţele să facă la fel. Nu şia dat însă seama că golul pe
care’l produce în economia
ţărei braţele ce stau inactive
n’are să poată permite mult
timp această ajutorare şi că
atunci când se va face trista
constatare, cei ameninţaţi de

foame nu se vor mulţumi să
moară privind la cei cari au
ce să mănânce.
Prima soluţie a statului nu
este deci cea eficace. De altfel
n’avem decât să privim protestele ce le fac judeţele, oraşele, comunele şi instituţiile
la cari face apel Statul ca să
vină în ajutorul şomerilor şi
vom vedea că şi acestea nu
mai au, la fel cu statul, de
unde ajuta.
De ce dar statul sau chiar
fabricanţii nu iau exemple din
alte părţi? Fiind-că şomajul
este astăzi o problemă care s’a

lor cari lucrează?
Căci vor veni în curând şi reducerile
budgetare.
In America, Ford
şi alţi mari fabricanţi
aflaţi şi ei în faţa crizei şi a problemei
şomajului, au găsit
altă soluţie: n’au procedat la nici o congediere de lucrători
sau de personal ci au
făcut o dreaptă împărţire a mizeriei în
care împrejurările de
astăzi ne obligă pe
Uzinele Ford, 1927
toţi să trăim. Proporpus în toată lumea şi toată lu- ţional deci cu numărul conmea se află în căutarea de so- gedierilor ce ar fi trebuit să le
luţii pentru rezolvarea ei.
facă, aceşti fabricanţi au micAm auzit zilele trecute şorat numărul orelor de munaceastă întrebare la prefec- că la toţi, pentru ca toţi să
tura judeţului, preocupată şi simtă deopotrivă greul zilelor
ea cu ocazia budgetului de de astăzi dar nici unul să nu
problema şomajului şi se pu- piară de foame.
nea de către însuşi preşedinDe ce nu s’ar adopta şi la
tele consiliului judeţean, d. noi această soluţie ameridr. N. Ioanes.
cană?
Şi cu bună dreptate d-sa,
Nu e bună?
vorbind de ajutoare, răspunEste imposibil să nu fie
dea: cât timp vom da ajutoare bună fiind-că este singura
şi de unde vom mai da când echitabilă”.
Carpaţii – Anul X, nr. 551;
numărul celor cari n’au de lucru vor întrece pe acela al ce- Duminecă , 30 Novembre 1930

„Cum se învaţă în mod practic higiena”
„În Statele Unite ale Americei de Nord, copiii din şcoli
sunt întrebaţi de învăţătorii
lor, în toate dimineţile, la începutul clasei:
1. Câte ceasuri ai dormit
astă-noapte?
2. Ţi-ai spălat dinţii şi gura,
aseară şi azi de dimineatʼă?
3. Ţi-ai spălat mâinile, eri
la prânz, aseară şi azi de dimineaţă înainte de a te duce
la masă? Ţi-ai adus azi o batistă curată la şcoală?
4. Ai avut azi eşire afară?
5. Ai băut aseară şi azi dimineaţă un pahar cu lapte?
6. Ai căpătat aseară la masă
şi azi dimineaţă fructe? Le-ai
mâncat?

7. Eri ai căpătat la prânz şi
aseară, legume verzi la masă?
8. Te-ai jucat eri în aer liber? Ai dormit astă noapte cu
ferestrele deschise?
9. Ai băut apă? Ţi s’a dat
zaharicale sau alte dulciuri între mese?
10. Te-ai spălat azi bine pe
faţă pe gât şi pe urechi? Câte
băi generale ai luat săptămâna
asta?
11. Ai dormit fără perne?
Prin aceste întrebări, copilul
vede ce e dator să facă şi aduce acasă noţiuni de higienă.
Nu e întrebat dacă a mâncat
carne şi dacă a băut băuturi
alcoolice, pentru că în America fiecare copil ştie că atât

carnea cât şi băuturile alcoolice sunt primejdioase pentru
sănătatea omului”.
Cotidianul „Carpaţii”,
anul X nr. 519; Duminecă,
19 Octombre 1930, pag. 1

Sunt sigură că acest articol a
adus pe buzele dumneavoastră
şi un mic zâmbet... Aşa a fost şi
în cazul meu. Dar, dacă stăm să
ne gândim la importanţa igienei
în viaţa noastră, ne dăm seamă
că aceste întrebări nu făceau altceva decât să îi ajute pe cei în
cauză să-şi amintească şi să înveţe ce au de făcut zilnic pentru
a-şi menţine sănătatea. Mai ales
că regulile de igienă se învaţă
încă din primii ani de viaţă...

Copiii, până la 7 ani (chiar şi
mai mari), sunt asemenea unor
bureţi care absorb tot ce se „lansează" în jurul lor: cuvinte, energia care însoţeşte un gest sau un
anumit comportament. De aceea,
orice comportament pe care îl
are un copil a fost văzut în prealabil la un adult, foarte posibil
la unul dintre părinţi.
Igiena personală reprezintă un
set de comportamente specifice
pe care un copil are nevoie să le
înveţe de la părinţi, pentru că,
singur, nu are de unde să le ştie.
Şi, cel mai bun mod de a învăţa
un copil un lucru, este prin propriul exemplu…
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„Lumea văzută de copii”

Cea mai spectaculoasă manifestare expoziţională din
programul de primăvară al simezelor braşovene era, fără
îndoială, „tradiţionala expoziţie a copiilor”, zicea criticul
literar Ion Itu. Efortul organizatoric a fost concentrat, de
data aceasta, în principal, spre marea expoziţie de la
galeriile „Victoria”, în care s-au reunit, mai cuprinzător ca
în alţi ani, rezultatele activităţii cercurilor de artă plastică
din aşezămintele şcolare ale judeţului.
Examinarea făcută de juriu şi de foarte numerosul public
vizitator a înclinat spre concluzia că potenţialul artistic
al copiilor era bine folosit şi acordat cu „nevoile formative
care călăuzesc întreaga politică şcolară a partidului nostrum”, mai scria Ion Itu. „Cultul muncii, aspiraţia spre pace
şi spre fericire, mândria patriotică faţă de istoria neamului
şi de prezentul ei robust au jalonat şi de data aceasta
axele expoziţiei”, preciza Itu. Fantezia creatoare şi
imagismul iscoditor, specifice vârste, au desfăşurat un
adevărat spectacol împrejurul acestor idei.
Paralel, în holul Teatrului Dramatic Braşov, sub egida organizaţiilor judeţene de Cruce Roşie şi de pionier, s-a deschis în aprilie 1979 o frumoasă expoziţie cu tematică
medico-sanitară, constituind încă o posibilitate de manifestare, de data aceasta în funcţie de o tematică mai strâns
definită, dar circumscrisă regimului valoric pe care arta
plastică a copiilor îl cunoştea la Braşov. Itu se întreba dacă
toate aceste determinări şi toate condiţiile au fost asumate
la grad maximal. Nu au fost, zicea Ion Itu. Geografia şcolară
a judeţului Braşov era încă sub posibilităţi prezentă.
Erau, în continuare, de remarcat preocupările din câteva centre, cum ar fi
Codlea sau Casa pionierilor
din Braşov, în timp ce zone
întinse rămâneau mai departe în anonimat. Era, de
asemenea, deficitară „exprimarea copiilor în toată
varietatea genurilor plastice, preferinţa pentru desenul colorat fiind încă exagerată în raport cu alte forme,
dintre care unele cu adânci
tradiţii în istoria meşteşugurilor şi artelor din această
parte de ţară”. Lipsea de-a dreptul inexplicabil, inexorabil
şi incredibil, feroneria în această zonă „cu vestite performanţe în civilizarea metalului”, lipseau ţesătura şi cusătura, lipseau pielea şi lemnul, şi Ion Itu nu dădea decât
două-trei exemple dintr-o serie lăsată la o parte, de izbelişte, „am putea pentru ca să spunem”, fără nicio justificare. Lumea poate fi văzută de copii mai variat,
începând cu „nivelul de varietate al limbajelor”. Era frumoasă speranţa că din aceste expoziţii ar putea răsări
într-o bună zi „colorişti”. Dar nu era cuminte ca Itu să fi
crezut atunci că acest ţel ar fi fost suficient.
Un accent mai avizat pe cultivarea îndemânărilor artistice
era actual atunci, în 1979. Ion Itu spera că programul
cercurilor de artă din şcoli va fi luat în atenţie asemenea
cerinţe şi că „Lumea văzută de copii” le va fi promovat
încă din primăvara ce va fi venit.

„Drum Nou” – 9 aprilie 1979
Iulian Cătălui

Cristina Baciu

Unde găsiţi ziarul nostru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Casa Judeţeană de Pensii
Consiliul Judeţean Braşov
AJOFM Braşov
Spitalul Judeţean Braşov
Direcţia Finanţelor Publice Braşov
Casa de Asigurări de Sănătate
Maternitatea Braşov
Spitalul CFR
Magazinele
◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp
10. Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Capsulele timpului
Americanii au îngropat două recipiente cu obiecte
din zilele noastre care vor fi redeschise în anul 6939
Cu ocazia Târgurilor Mondiale desfăşurate la New
York, în 1939 şi 1964,
compania Westinghouse
Electric a pregătit două
capsule ale timpului, programate să fie desigilate
în anul 6939.
Capsula I conţine 35 de
obiecte de zi cu zi, 75 de feluri
de textile şi materiale, documente înregistrate pe microfilm şi un jurnal de ştiri de
15 minute.
Printre obiectele sigilate în
prima capsulă se află un pachet de ţigări Camel, o pereche de ochelari, un ceas
deşteptător sau monede şi
bancnote americane. Printre
documentele înregistrate pe
microfilm se regăsesc un dicţionar, un almanah, tablouri
celebre şi alte imagini reprezentând arta contemporană şi
mesaje redactate de perso-

nalităţile vremii, ca
Albert Einstein sau
Thomas Mann.
Capsula II conţine
obiecte grupate în
cinci mari categorii:
produse de uz comun,
energie atomică, dezvoltări ştiinţifice, spaţiul cosmic şi diverse.
Ultima categorie include înregistrări ale unor
voci, sunete şi melodii
lentile de contact,
detergent, o periuţă
de dinţi electrică,
un pachet de ţigări
cu filtru, lentile de
contact sau o cameră de fotografiat automată. În categoria
descoperirilor ştiinţifice se
regăsesc antibiotice, fibre sintetice, apă de mare desalinizată, un magnet permanent şi

Restaurantul lui Jamie Oliver,
închis din cauza mizeriei
Barbecoa, faimosul
restaurant-măcelarie pe
care Jamie Oliver îl deţine în centrul Capitalei
britanice, a avut activitatea sistată pentru 24 de
ore, măsura fiind impusă
de inspectorii sanitari,
transmite The Guardian,
citat de ziare.com.
În urma controlului
efectuat în luna ianuarie
a acestui an, inspectorii
au acordat localului calificativul 1 pe o scară de
la 1 la 5 în ceea ce priveşte respectarea normelor igienico-sanitare.

Inspectorii au descoperit acolo o „prezenţa masivă” de excremente de
şoareci, carcase cu urme
de mucegai pe ele, carne
de vită wagyu expirată
sau instrumente de gătit
şi frigidere murdare.
Jamie Oliver s-a născut
pe 27 mai 1975, în Clavering, Essex. Este cunoscut sub numele de
Bucătarul dezbrăcat. A
scris o serie de cărţi de bucate şi este protagonistul
seriilor de emisiuni de televiziune The Naked Chef
(Bucătarul dezbrăcat).

Andrei Plăcintă, despre viaţa din spatele gratiilor
Andrei Plăcintă, fiul fostei
senatoare Sorina Plăcintă,
condamnat la patru ani şi jumătate de închisoare cu executare, a participat la un
eveniment studenţesc, unde
a vorbit despre viaţa lui dinainte de arestare şi cea de
acum, din spatele gratiilor.
„M-am născut într-o familie unde am avut parte de libertate şi am avut ocazia să
o iau pe multe căi. Ca individ
sunt raţional, dar îmi e greu
să mă hotărăsc. Sunt indecis.
Ba vreau, ba nu vreau. Şi
atunci m-am gândit să hotă-

răsc totul pe loc”, a început
Andrei Plăcintă discuţia cu
tinerii prezenţi. Pressalert.ro
scrie că tânărul vorbea şi râdea mult, dar şi că „era fericit
că are un ceas nou pentru
care a fost nevoit să dea cinci
pachete de ţigări, dar e mândru că s-a lăsat de fumat”.
„La un moment dat, m-am
îndrăgostit, dar eram ca lipitoarea”, a spus Andrei. Relaţia de cuplu a adus cu ea
certuri, frustrări şi tensiuni
care s-au acumulat de-a lungul vremii. „Ne-am certat pe
stradă şi a venit unul să se

Cătălin Botezatu trece printr-o perioadă dificilă. În urma
unui control de rutină, a descoperit că se confruntă cu
o problemă gravă, intervenţia chirurgicală fiind singura
soluţie. Designerul a mers la o clinică din Turcia, iar
medicii de acolo nu i-au dat deloc veşti bune. El urmează să fie operat la inimă. Intervenţia chirurgicală
trebuie făcută de urgenţă, altfel riscurile sunt mari.
„Vă mulţumesc că sunteţi alături de mine în aceste momente de cumpănă, fapt care mă ajută să iau decizia
potrivită în privinţa acestei operaţii grele. Mulţumesc
profesorilor de la Spitalul LIV pentru promptitudinea,
profesionalismul şi implicarea de care au dat dovadă
în soluţionarea cât mai rapidă a problemei mele medicale, oameni fără de care nu aş fi aflat niciodată la
timp cât de gravă este situaţia mea”, a scris Botezatu
pe pagina de Facebook.

Ruşii s-au supărat şi îşi fac propriul Eurovision

Foto: Wikipedia

celebre şi peste 50.000 de pagini de informaţii, pe microfilm de 16 mm. Printre
obiectele de zi cu zi se află

Botezatu, operat de urgenţă

bage. M-a întrebat ce am cu
fata. Eu l-am jignit, dar după
scurt timp a venit cu alţi 10.
M-am urcat în maşină şi am
vrut să plec, dar din greşeală
l-am lovit pe unul dintre ei”,
a povestit Andrei momentul
care l-a trimis în spatele gratiilor.
„În închisoare există civilizaţie, dar eşti ca într-o colivie. Nici de cer nu poţi să
te bucuri, pentru că nu îl vezi
din plin. Sper şi sunt sigur
că din asta voi învăţa să
apreciez simplitatea vieţii”, a
conchis el.

pastile anticoncepţionale.
Ambele recipiente conţin
seminţe ale diferitelor plante
folosite în agricultură.
Cele două capsule sunt îngropate la o distanţă de trei
metri una de cealaltă, în parcul Flushing Meadows, din
New York, la o adâncime de
15 metri. Poziţia acestora este
marcată de un monument de
granit de şapte tone.

Deputatul comunist Valeri Raşkin a îndemnat Rusia să
părăsească Eurovision pentru a organiza o competiţie
paralelă, care ar urma să se numească „Vocea Eurasiei”
„Rezultatul ultimului Eurovision a fost picătura care a
umplut paharul”, a declarat el în Parlamentul rus.
„Trebuie să părăsim acest concurs, nu mai putem suporta această nebunie”, a adăugat deputatul, citat de
agenţia Interfax. „Ei nu le plac pe fetele noastre pentru
că ele nu au barbă”, a declarat un alt deputat, Oleg
Lilov, din partidul Rusia Dreaptă. Biserica ortodoxă
rusă a declarat la rândul ei că victoria travestitului austriac la Eurovision „a fost încă un pas către refuzarea
identităţii creştine a culturii europene”, potrivit purtătorului ei de cuvânt, Vladimir Legoida. Piesa „Rise Like
A Phoenix”, interpretată de Conchita Wurst din Austria,
a câştigat concursul cântecului european Eurovision
desfăşurat la Copenhaga.

