Ziar Gratuit
Operaţiune
de salvare
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Şase turişti americani au
fost salvaţi de jandarmii
montani după ce s-au rătăcit în zona vf. Velicanu.
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Timiş – Triaj, primul
cartier iluminat inteligent
Braşovul este primul oraş din România care implementează
un asemenea sistem la nivelul întregului municipiu

Campionat cu
14 echipe!
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Membrii Adunării Generale a Ligii Profesioniste de
Fotbal au decis să fie doar
14 echipe în Liga I.

Pe brasovcity.ro
afli unde votezi
pag. 3

Braşovenii au o aplicaţie
prin care pot afla unde este
secţia de votare de care
aparţin.

VALUTĂ

Euro
4,4343
USD
3,2374
Gram Aur 134,5050

METEO

Soare
11°C /21°C

Reprezentanţii Primăriei au făcut
deja recepţia parţială a lucrărilor pe
zona 1, adică Timiş-Triaj, dar şi pe
zona Parcului Trandafirilor. Aceste
lucrări fac parte din proiectul de

„Modernizare integrată a sistemelor
de iluminat public şi creşterea siguranţei publice din Municipiul Braşov”. Tot oraşul va fi iluminat astfel
până la sfârşitul anului, promit re-

prezentanţii firmei care implementează sistemul de iluminat inteligent.
Cu alte cuvinte, corpurile de iluminat
din zonă sunt atent monitorizate, dar
şi controlate din dispeceratul care

Bani pentru infrastructură

Primărie nouă la Hârseni

42 din cele 58 de localităţi ale
judeţului au primit fonduri
pentru finalizarea proiectelor
de infrastructură. Este vorba
în total de suma de 22 de milioane de lei. Astfel, pentru
continuarea unor proiecte începute au fost alocate 13,325
de milioane de lei, iar pentru

Ieri a fost inaugurată noua
clădire a Primăriei din comuna Hârseni. Construcţia a început în 2005. Administraţia
comunei funcţiona într-un
imobil vechi, unde pe vremuri a avut birourile fosta
Cooperativă Agricolă de Producţie şi dispensarul medical.

obiective de investiţii noi,
8,675 milioane de lei. Şi Consiliul Judeţean a primit prin
Subprogramul „infrastructură
la nivel judeţean” 500.000 de
lei pentru a continua reabilitarea DJ 112 C Hălchiu –
Satul Nou – Dumbrăviţa.
pag. 4

se află în sediul primăriei. Becurile
se vor putea stinge sau aprinde de
la calculator, iar intensitatea luminii
arficiale va fi şi ea controlată în funcţie de cea naturală.
pag. 3

Tot la noua primărie va avea
sediul şi garajul pentru autospecială şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
„Banii au fost asiguraţi atât
de la bugetul local, cât şi de
la Consiliul Judeţean Braşov”, a precizat primarul Mihai Oltean.
pag. 5
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Cursuri pentru fermierii brașoveni
Având în vedere prevederile noii Politici Agricole Comune
privind ridicarea nivelului profesional al fermierilor care
doresc să-şi înfiinţeze sau dezvolte o afacere în agricultură, Camera Agricolă judeţeană Braşov continuă programul de instruire şi formare profesională a celor din
mediul rural. Astfel, se organizează în continuare cursuri
de pregătire a fermierilor, cursuri cu durata de 3 luni, de
calificare în meseriile: Lucrător în creşterea animalelor,
Lucrător în cultură plantelor, Lucrător în gospodăria agroturistică, Apicultor, Piscicultor şi Pomicultor. Camera
Agricolă Judeţeană Braşov precizează că certificatele
de calificare eliberate în urma absolvirii acestor cursuri
sunt avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului şi de cel al Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, şi sunt recunoscute în Uniunea Europeană. Înscrierile se pot face fie la sediul Camerei Agricole
Judeţene Braşov, din Calea Feldioarei nr.20B, Braşov,
tel. 0368/465033 fie la Centrele Locale care funcţionează
pe lângă primăriile comunelor Teliu, Hălchiu, Moieciu,
Şinca şi din oraşele Făgăraş şi Rupea. Pentru informaţii
suplimentare cei interesaţi de calendarul de desfăşurare
al cursurilor se pot adresa specialistului din centrul local
în cadrul căruia vor fi organizate acestea.

Ce se întâmplă dacă nu plătești amenzile de circulație?
Neplata cu rea-credinţă sau amânarea plăţii unei amenzi
de circulaţie, ori a altor taxe în contul administraţiilor publice locale, indiferent de valoarea acestora, poate avea
consecinţe nefavorabile pentru cei în cauză, scrie zf.ro.
Fie dezinteresul autorităţilor, fie lipsa unui sistem corelat
de informaţii şi date, au făcut ca multă vreme colectarea
veniturilor provenite din amenzi şi taxe neplătite să se
facă sporadic sau chiar deloc. Însă lucrurile nu mai stau
chiar aşa, de la un timp încoace. Autorităţile locale au
realizat că au la îndemână mijloacele prin care pot recupera sumele din amenzi prin popriri pe conturi bancare,
salarii, până la sechestrul pe maşină sau pe imobile.
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Turiști americani rătăciți
în Munții Bucegi
Operațiune de salvare
contra-cronometru în
Munții Bucegi. Zece jandarmi montani au pornit
ieri seară în căutarea a
șase turiști americani
rătăciți în zona vârfului
Velicanu.
Doi adultʼi și patru copii au
fost salvatʼi după o interventʼie
foarte dificilă care a durat
aproape 12 ore. Familia a fost
coborâtă în sigurantʼă, în timp
record de autoritătʼi.
Au venit special din Huston
Texas să urce pe muntʼii din România. Familia a pornit la drum
din zona Bran. Cei șase turiști
spun că au urmat drumul marcat, dar la un moment dat și-au
dat seama să s-au abătut de la
traseu și au cerul ajutorul
autoritătʼilor Române.
„În urma unui apel, Jandarmeria Montană Brașov şi Salvamontul Râşnov au format
două echipe de căutare-salvare,
totalizând un număr de 10 sal-

Familia cu copii a ajuns în siguranță la baza de salvare
vatori montani. Având cunoştiinţă că turiştii erau în afara oricărui pericol şi faptul că traseul
montan respectiv era extrem de
dificil, zonă stâncoasă din afara
traseului marcat, acţiunea de
căutare-salvare a acestora a durat pe parcursul întregii nopţi”
a declarat Ciprian Aldea - pur-

tător de cuvânt la
Jandarmeria Brașov.
Coordonatele GPS furnizate
de către turiști au fost de mare
ajutor pentru salvatorii montani.
„A fost o operațiune dificilă,
deoarece copiii au avut nevoie
de o atenție și grijă speciale, iar
doamna făcuse un atac de pa-

nică. Ne bucurăm că la final
toată lumea a ajuns cu bine la
baza de salvare” a adăugat Ion
Adănutʼă - salvamont Râșnov.
Turiștii se pot considera extrem de norocoși, având în vedere că pe timpul noptʼii au fost
vizitatʼi și de un urs.

Isărescu, despre efectele crizei
economice asupra României
Guvernatorul BNR, Mugur
Isărescu, a declarat că rezultatele ajustării economice sau făcut simţite în
performanţa economică din
2013, după ce criza declanşată în 2009 a afectat şi România.
„Criza declanşată în 2009
a afectat şi economia României, creând un mare dezechilibru în ceea ce s-a obţinut în
anii de boom economic. A fost
necesară o ajustare, dar rezultatul acestei ajustări s-a văzut
în performanţa economică din
2013”, a spus guvernatorul
BNR.
El a reamintit performanţele în îndeplinirea criteriilor
de la Maastricht şi măsurile
în vederea preconizatei treceri
la euro, în 2019.

„Deficitul a scăzut la 1%
din PIB, inflaţia a fost redusă
la un nivel în jurul a 3%, iar
datoria publică a scăzut la
40%. Stabilitatea preţurilor
este un element de referinţă în
menţinerea unui nivel al inflaţiei scăzut. România şi-a
propus să adere la zona euro
în 2019 şi mai are o perioadă
ce cinci ani să demonstreze
potenţialul său de convergenţă
reală. Uniunea Monetară nu
poate funcţiona coerent în absenţa unui parteneriat fiscal.
România sprijină iniţiativa
Uniunii Bancare, pentru consolidarea stabilităţii financiare. Banca Naţională va fi
activă în sprijinirea atingerii
convergenţei nominale, pregătirea pentru adoptarea euro şi
menţinerea stabilităţii finan-

ciare”, a spus Isărescu.
Guvernatorul BNR a reamintit că România mai are de
îndeplinit cerinţele privind
sustenabilitatea politicii fiscale, convergenţa pe termen
lung şi rata de schimb.

Joe Biden îi laudă pe militarii români
Vicepreședintele Statelor
Unite ale Americii, Joe Biden,
a adus cuvinte de laudă pentru
militarii români, în prima
declaratʼie pe care a făcut-o
după ce a călcat, ieri, pe pământ românesc.
„Este o onoare să-i văd pe
militarii noştri împreună în
acest loc de exerciţiu, ultima
oară când i-am văzut lucrând
împreună fiind în Afganistan

și este un beneficiu minunat
pentru ambele țări că noi luptăm împreună acolo unde este
necesar", a declarat vicepreşedintele SUA. Joe Biden a
adăugat că „Soldații români
sunt războinici extem de
curajoși„. „Apreciez România.
Am fost aici de mai multe ori.
M-am întâlnit cu toți liderii
țării. Am văzut cum ați evoluat
de la tiranie către libertate.

Am luptat pentru intrarea României în NATO. Chiar și așa,
nu sunt sigur dacă am înțeles
curajul fizic și moral al românilor”, a mai spus vicepreședintele Americii. Joe Biden
efectuează o vizită oficială de
două zile, în România. El se
va întâlni cu Traian Băsescu,
dar și cu Victor Ponta. Tema
centrală a discutʼiilor va fi situaţia regională.
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Primul cartier al Braşovului
iluminat inteligent
Prima fază a proiectului
de iluminat inteligent a
municipiului Braşov a fost
implementată cu succes,
şi astfel zona Timiş - Triaj
devine primul cartier al
oraşului care face parte
din sistemul de telegestiune.
Cu alte cuvinte, corpurile de
iluminat din zonă sunt atent monitorizate, dar şi controlate din
dispeceratul care se află în sediul
primăriei. Becurile se vor putea
stinge sau aprinde de la calculator, iar intensitatea luminii arficiale va fi şi ea controlată în
funcţie de cea naturală. Tot oraşul
va fi iluminat astfel până la sfârşitul anului.
Proiectul derulat de municipalitate cu fonduri europene nerambursabile
urmăreşte
implementarea unui sistem integrat de telegestiune a ilumina-

tului public la nivelul
la nivelul unui întreg
Municipiului Braşov şi
oraş. Copenhaga are un
de supraveghere video
proeict similar, dar deîn zonele de risc de pe
ocamdată nu are finandomeniul public, preţare decât în proporţie
cum şi îmbunătăţirea cade 10%. La Braşov,
pacităţii de reacţie şi
până în decembrie se va
intervenţie a organelor
implementa întregul sispublice cu atribuţii în
tem de telegestiune, iar
domeniul siguranţei şi
până la sfârşitul anului
ordinii publice, prin creaviitor vor fi instalate carea unui dispecerat cenmerele de luat vederi şi
tralizat de monitorizare.
butoanele de panică.
„Este un proiect imporBraşovul este un pionier
tant pentru noi, deoarece
în Europa, pentru că a
prin implementarea lui
cuprins în proiect întrecreşte calitatea serviciului
gul sistem de iluminat,
de iluminat public, se Comunicaţia ajunge în serverele instalate la Primăria Brașov, au arătat reprezentanții firmei
de pe toată suprafaţa
reduc costurile de menmunicipiului”, a declarat
tenanţă şi se reduce consumul de defecţiunilor. De asemenea, cos- că se implementează în Braşov Dan Vătăjelu, director general al
energie electrică. Prin acest sistem turile vor fi reduse prin diminua- un acest sistem, pentru că este Flash Lighting Services SA.
se vor obţine informaţii în timp rea valorii facturilor de energie primul oraş din România care
Prima componentă, sistemul
real privind disfuncţionalităţile electrică, dar şi prin creşterea du- realizează un sistem de telege- de telegestiune, va oferi posibidin reţelele de iluminat public, şi ratei de funcţionare a corpurilor stiune la nivel de punct luminos, litatea controlului de la distanţă
astfel se va putea interveni în cel de iluminat.”, a declarat primarul care să acopere întregul oraş. a aprinderii/ stingerii punctelor
mai scurt timp pentru remedierea George Scripcaru. “Sunt mândru Mai există proiecte pilot, dar nu de iluminat, plasate pe 10.481

Bastionului Ţesătorilor va fi restaurat

Consiliul Judeţean a decis refacerea structurii exterioare din
lemn a obiectivului turistic,
structură care nu a mai fost
schimbată de mai bine de un
secol.
Se vor reface balcoanele pentru ca publicul să aibă acces, iar

în bastion să se poate organiza
evenimente. „Bastionul a fost
renovat cu ani în urmă la interior şi zidurile exterioare, însă
structura din lemn nu a mai fost
schimbată din 1910. Tocmai
pentru a avea public la evenimentele de acolo, la balcoanele

de la cele două niveluri din interior, dorim să facem o structură metalică îmbrăcată în lemn,
astfel încât să se poată organiza
şi altfel de evenimente”, a explicat Aristotel Căncescu. La bastion ar urma să evolueze şi o
trupă de teatru care să facă spectacole gen Dracula. O astfel de
trupă a fost văzută de edilii braşoveni la Viena şi s-a bucurat
de mare succes. „Am fost anul
trecut la Viena şi ne-am întâlnit
cu o trupă de teatru care face
spectacole gen Dracula, spectacole gustate de foarte mult public. Mitul Dracula este de fapt
un mit braşovean, transilvănean.
Atunci am discutat ca artiştii să
vină la Brașov şi să punem la
punct şi noi o astfel de trupă“,
a mai spus Căncescu.

Pe brasovcity.ro afli unde votezi
Primăria Braşov le-a pus
la dispoziţie braşovenilor cu
drept de vot o aplicaţie prin
care aceştia pot afla unde
este secţia de votare de care
aparţin, introducând doar
adresa de domiciliu. “Aplicaţia este funcţională de la
sfârşitul săptămânii trecute,
pe portalul Primăriei Municipiului Braşov, unde poate
fi accesată prin intermediul
unui buton special. Aplicaţia
le va fi utilă şi celor care locuiesc pe străzi care au fost

rearondate pe secţii de votare, ţinând cont că la o singură
secţie de votare nu pot fi mai
mult de 2000 de alegători.
Este cazul a opt străzi - Zizinului numere pare 54 – 88,
Gospodarilor, Egretei, Pelicanului, Iosif Şilimon, Ştefan
Baciu, Alexandru Ciurcu şi
Tablei. Am încercat totuşi să
păstrăm locaţiile cu care braşovenii sunt deja obişnuiţi şi
practic vor vota în aceeaşi
clădire, dar la o altă secţie.
De asemenea, există şi străzi

noi, care acum sunt prima
dată arondate la o secţie de
votare”, a declarat primarul
George Scripcaru, în cadrul
unei conferinţe de presă.
Adresa portalului Primăriei,
unde poate fi accesată şi aplicaţia pentru arondarea la secţiile de votare, este
www.brasovcity.ro. În municipul Braşov vor fi 177 de
secţii de votare şi 252.388
de braşoveni au drept de vot,
dintr-un număr de 518.483
de alegători în judeţ. A.P.

de stâlpi (pe 399 de străzi), precum şi reglarea intensităţii luminii prin programare automată
şi dimming (reducere a intensităţii luminoase).
A doua componentă a proiectului se referă la siguranţa
publică şi constă în montarea
pe stâlpii de iluminat stradal a
42 de camere video de supraveghere, împreună cu un subsistem de panică pentru apeluri
de urgenţă şi suport video live.
Proiectul “Modernizarea integrată a sistemelor de iluminat
public şi creşterea siguranţei
publice din Municipiul Braşov”,
este finanţat prin Programul
Operaţional Regional. Valoare
totală a proiectului, conform
contractului de finanţare, este
de 10.870.030,32 de lei cu
TVA inclus, iar contribuţia Municipiu Braşov e de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.
A.P.

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Prevenirea dispariţiilor de copii
Mulţi copii se deplasează singuri pe drumul spre şcoală ori
spre casă, sau rămân singuri acasă. Deşi este recomandabilă
supravegherea permanentă a copiilor de către adulţi, pentru
multe familii acest lucru este imposibil.
Regulile pe care părinţii trebuie să le stabilească sunt utile
şi necesare pentru copii. Totodată, cei mici trebuie să le
respecte pentru evitarea unor evenimente neplăcute.

Astfel, înainte să vă lăsaţi copilul acasă ar trebui:
◾ să-l întrebaţi cum se simte la ◾ să decideţi dacă copilul este
are nevoie de dumneavoastră
gândul că va sta singur. Îi este
capabil să urmeze instrucţiuşi nu vă găseşte în momentul
frică sau are maturitatea şi
nile şi să rezolve unele prorespectiv;
iniţiativa să-şi dorească asubleme de unul singur;
◾ să stabiliţi încă o persoană acmarea acestei responsabili- ◾ să-i spuneţi cum să vă caute
cesibilă în caz de urgenţă (poate
tăţi?
sau cum să procedeze dacă
fi şi un alt adult de încredere).

De asemenea trebuie să-i învăţaţi:
◾ să nu spună oricui numele, ◾ să nu deschidă uşa persoanevoie de ajutor;
adresa, numărul de telefon
nelor necunoscute;
◾ să vă spună dacă cineva l-a
şi numele părinţilor;
◾ să accepte un cadou sau dulfăcut să se simtă speriat, in◾ să vă spună întotdeauna
ciuri doar cu voia părinţilor;
comod sau confuz;
unde şi cu cine pleacă;
◾ să apeleze la un poliţist sau ◾ să nu se plimbe sau să se
◾ să vă ceară voie dacă vrea
la o altă persoană de încrejoace singur departe de
să plece undeva după ore;
dere dacă s-a pierdut şi are
casă.

Și pentru că majoritatea cazurilor de dispariţie înregistrate de Poliţie sunt
de fapt plecări voluntare, de regulă la vârsta adolescenţei, vă recomandăm:
◾ discutaţi permanent cu copilul
pe care le frecventează;
dumneavoastră despre prie- ◾ învăţaţi-l că fuga de acasă nu
tenii pe care îi are şi locurile
este soluţia pentru problemele
În cazul unor urgenţe, puteţi apela numărul de
telefon 112, iar în sprijinul dumneavoastră mai
există un număr de telefon, 116000 – număr
unic european pentru dispariţii de copii, număr

pe care le are. Vorbiţi cu el
despre riscurile la care se expune plecând de acasă.

care este apelabil gratuit din orice reţea de
telefonie fixă sau mobilă, iar în România este
operat de Centrul Român pentru Copiii dispăruţi
şi exploataţi sexual – Focus.

REŢINEŢI!

Şansele de a găsi un copil pierdut scad pe măsură ce trece mai mult timp de la dispariţie, din
acest motiv este foarte important ca Poliţia să fie anunţată imediat ce a fost constatată dispariţia.
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Flash
Drumul spre Cabana Trei Brazi va fi reparat cu fonduri de la
Consiliul Judeţean Braşov
Primăria Predeal şi Consiliul Judeţean Braşov au încheiat
un contract de asociere în vederea reabilitării Drumului
Judeţean 102 P, care leagă DN 1 de zona Cabanei Trei
Brazi. Acesta are o lungime de peste 5 km, iar autorităţile
locale au cerut sprijinul forului judeţean să finanţeze lucrările, ţinând cont că sunt destul de complexe, iar bugetul
oraşului nu permitea acest lucru. Astfel, în conformitate
cu contractul de asociere, autorităţile judeţene vor finanţa
lucrarea şi se vor ocupa de procedura de achiziţie, iar
edilii predeleni vor asigura asistenţă de specialitate pentru
a urmări execuţia lucrărilor.

Reparaţia drumului spre Buzăiel costă 6,4 milioane de lei
Edilii din Vama Buzăului vor să înceapă în vara acestui
an lucrările de modernizare a Drumului Comunal 49, care
leagă satul Buzăiel de restul comunei. Şoseaua are o
lungime totală de 5 kilometri, iar costul investiţiei a fost
estimat la suma de 6,4 milioane de lei. 5% din această
sumă este procentul alocat în cazul în care apar cheltuieli
cu lucrări neprevăzute care pot fi incidente pe parcursul
derulării contractului. Investiţia a fost împărţită pe patru
tronsoane, urmând să fie finanţată cu bani de la bugetul
local şi să fie finalizată în cel mult doi ani.

Moaştele Sfântului Andrei Şaguna, la Victoria
Capul fostului mitropolit al Ardealului, Andrei Şaguna, a fost
adus ieri la Victoria. Au trecut două decenii de când credincioşii din oraş se pot închina în Biserica „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena”. Miercuri este hramul bisericii. Cu acest
prilej, moaştele Sfântului Andrei Şaguna rămân la Victoria
până miercuri, la ora 16.00. Pelerinajul credincioşilor poate
avea loc şi în timpul nopţii. Pe parcursul anului, moaştele
când în biserică se fac slujbe. Cu două decenii în urmă,
ÎPS Antonie Plămădeală a binecuvântat biserica de sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

DIN JUDEŢ

Miercuri

Bani pentru apă,
drumuri şi canalizare
Au venit banii de
la bugetul de stat
pentru 42 din
cele 58 de localităţi ale judeţului.
Este vorba de
suma de 22 de
milioane de lei.
Aceştia au fost aloca ţ i p r in d ife r it e
programe, pentru continuarea unor proiecte
de infrastructură demarate de mai mulţi
ani şi care au fost
abandonate, din cauza
faptului că nu au existat fondurile necesare pentru finalizarea lor, dar şi pentru o
serie de investiţii noi.
Astfel, pentru continuarea
unor proiecte începute au fost
alocate 13,325 de milioane
de lei, iar pentru obiective de
investiţii noi, 8,675 milioane
de lei. Şi Consiliul Judeţean

Braşov a primit prin Subprogramul „infrastructură la nivel
judeţean” 500.000 de lei pentru a continua reabilitarea şi
modernizarea DJ 112 C Hălchiu – Satul Nou – Dumbrăviţa, dar şi alte 100.000 de lei
pentru a demara o nouă investiţie, respectiv modernizarea DJ 104 L Buneşti – Viscri,

o zonă care a devenit extrem
de importantă pe harta turismului din întreaga lume, după
ce satul Viscri a devenit pentru Prinţul Charles o a doua
casă.
Râşnovul şi Zărneştiul au
fost oraşele care au primit cei
mai mulţi bani de la Ministerul Dezvoltării, pentru pro-

iecte începute, dar şi
pentru investiţii noi, în
cazul Zărneştiului.
Astfel, Zărneştiul a
primit 700.000 de lei
pentru reabilitare şi extinderea reţelelor de
apă, plus alte 600.000
de lei pentru un proiect
nou, respectiv reparaţii
la drumul spre Plaiul
Foii, iar Râşnovul 2 milioane lei pentru reabilitarea sistemului de
apă de la sursa Cheie
Râşnoavei şi extinderea
reţelei de canalizare.
Dintre comune, cei mai
mulţi bani au ajuns la Mândra,
1,15 milione de lei şi la Feldioara şi Moieciu, câte un milion de lei, atât pentru lucrări
la reţele de apă, cât şi pentru
modernizarea unor drumuri.
La polul opus, cei mai puţini
bani, au ajuns la Şinca Nouă
şi Părău, câte 50.000 de lei.

Şcoală de Vară în cadrul Festivalului
de Film Istoric de la Râşnov
Între 1 şi 10 august 2014,
în cadrul celei de-a şasea ediţii
a Festivalului de Film Istoric
de la Râşnov, 15 studenţi şi
masteranzi pasionaţi de istorie
vor putea participa gratuit la
Şcoala de Vară ASTRA.
Cei care vor trimite un
eseu pe tema comunismului
vor avea şansa să asiste la
toate evenimentele Festivalului şi vor beneficia de acoperirea costurilor de cazare
şi masă. Festivalul de Film
Istoric Râşnov a ajuns la cea
de-a şasea ediţie, fiind organizat în Cetatea Râşnov şi Cinematograful Amza Pellea.
Pe toată perioada acestui
eveniment, iniţiatorii festivalului vor organiza o şcoală de
vară pentru tinerii interesaţi
de istorie şi discuţii cu istoricii momentului.
Temele majore abordate în
cadrul Şcolii de Vară şi în
timpul Festivalului de Film
Istoric vor fi „Marele Război” şi „1989 – a fost sau na fost?”. Prin intermediul
dezbaterilor şi a proiecţiilor
de film vor fi analizate cauzele şi consecinţele Primului
Război Mondial şi ale Căderii Cortinei de Fier în anul
1989. Partenerii Şcolii de
Vară sunt Institutul de Investigare a Crimelor Comunis-

mului şi Memoria Exilului
Românesc, Institutul Român
de Istorie Recentă şi Fundaţia
Calea Victoriei.
Pentru a câştiga un loc la
Şcoala de Vară ASTRA, aplicanţii trebuie să trimită, până
la data de 30 iunie 2014, pe
adresa info@ ffir.ro, CV-ul
şi un scurt eseu (maximum
1 pagina A4, Times New Roman, 11) pe tema: „O zi din
viaţa mea în România anului
2014, condusă de Nicolae
Ceauşescu”. Mai mult, participanţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani
(împliniţi cel mai târziu la
data de 31 iulie 2014) şi 26
de ani şi să cunoască limba
engleză, la nivel mediu sau
avansat. Organizatorii îşi rezervă dreptul de face selecţia
aplicanţilor înscrişi în limita
celor 15 locuri disponibile.

Programul final al prelegerilor va fi publicat la finalul lunii
mai. Mai multe detalii despre
temele şi lectorii prezenţi în
2013 sunt disponibile la Şcoala
de Vară ASTRA 2013.
Râşnovul se identifică cu
istoria cinematografiei româneşti, aici fiind locul în care
s-au filmat o mare parte din
filmele cu temă istorică ale cinematografiei româneşti.
Acest festival de film contribuie an de an la impunerea
oraşului Râşnov drept capitală
a filmului istoric în România.
Festivalul include proiecţii
de filme şi documentare inedite, dezbateri cu istorici şi
martori ai evenimentelor istorice, discuţii cu actori şi regizori, prezentări de carte,
concerte şi expoziţii. Mai multe detalii sunt disponibile la
www.ffir.ro.

DIN JUDEŢ

21 mai 2014

5

577 de ani de la prima atestare
a satului Mărgineni (Hârseni)
Satul Mărgineni (Margina, în vechime) din
Hârseni împlineşte anul
acesta 577 de ani, originea lui fiind foarte
veche, de el amintinduse în anul 1437.
Satul Mărgineni este
atestat prima dată într-un hrisov al voievodului Vlad al IIlea Dracul din 18 iulie 1437
prin care domnitorul muntean donează boierilor „Stan
Sin Tatul şi Ursul şi Radul
Stan Sin Băra şi Godea” satul
Мърџиненй. De-a lungul
secolelor, privilegiile boiereşti
au fost confirmate de principii Transilvaniei.
Din registrul recensământului (conscripţiunii) organizat(e) în Ardeal, în anul
1733, de episcopul greco-catolic Inocenţiu Micu-Klein,
aflăm că în localitatea Mărgineni, din Ţara Făgăraşului

trăiau 61 de familii, altfel
spus, vreo 305 persoane. Erau
recenzaţi doi preoţi: Nikula
(Nicula) şi Komsa (Comşa),
ambii ortodocşi, ale căror
nume de familie nu ne sunt
cunoscute. În Mărgineniul
anului 1733 funcţiona o biserică. Denumirea localităţii:
Mardsina, precum şi numele
preoţilor erau redate cu ortografie maghiară, deoarece rezultatele conscripţiunii urmau
să fie date unei comisii formate din neromâni, în majoritate maghiari.
Între anii 1630-1648, Ţara
Făgăraşului este dată ca zestre
de către Gheorghe Racoczi
soţiei sale, Suzana Larantfy,
fiind numită „Doamnă a Făgăraşului”, după cum confirmă boiernatul din Margina
prin diploma emisă în Făgăraş, la 26 mai 1658.
În anul 1762, satul a fost
militarizat, aşezându-se aici

Compania a X-a din Regimentul I de grăniceri români,
iar în 1871 a devenit şcoală
grănicerească şi funcţiona în
cazarma de grăniceri, actuala
clădire a Căminului Cultural,
colonelul baron David Urs
din Mărgineni fiind unul dintre cei care s-a ocupat în mod
deosebit de această şcoală.
Drept recunoştinţă, i s-a făcut
un bust, amplasat la intrare în
sat, la iniţiativa oamenilor locului, cu ajutorul Primăriei
Hârseni, în anul 2010.
Şcoala şi biserica de atunci
erau aşezate în afara satului.
Din ordinul lui Bucov, mănăstirea a fost arsă în 1761.
Oaltă biserică a fost zidită în
1791, ortodoxă, dar Imperiul
Habsburgic de atunci i-a obligat pe credincioşi să treacă la
catolicism. Fiind multe frământări în rândul sătenilor, în
25 mai 1875 a fost trimis George Pop Grămoiu, preot ti-

tular ortodox în satul Mărgini,
de către Miron, mitropolitul
Sibiului, pentur a avea grijă
de parohia satului său natal.
În anii 1891-1893 este zidită o nouă biserică ortodoxă,
de către George Pap Grămoiu
împreună cu fratele lui şi
ortodocşii din sat. În 1970,
biserica a fost pictată pe cheltuiala preotului Gheorghe Pop
Grămoiu şi a fratelui său
Ioan. Pentru marele lor efort
financiar, mitropolitul Miron
i-a numit ctitori şi au fost pictaţi pe peeretele din dreapta,
în interiorul bisericii. Pentru
acest fapt, eu, Elena Trifu,
stră-stră-strănepoata lor, născută Marhau, din satul Mărgineni, sunt mândră de aşa
înaintaşi.
În anul 1888 a fost zidită din
piatră, cărămidă şi grinzi din
stejar casa lor părintească.
Elena Trifu,
educatoare din satul Mărgineni

Comuna Hârseni se mândreşte
cu un sediu nou şi modern la Primărie
Ieri a fost inaugurată noua
clădire a Primăriei din comuna Hârseni. Construcţia
a început din 2005.
Administraţia locală a
comunei funcţiona într-un
imobil vechi, unde pe vremuri a avut birourile fosta
Cooperativă Agricolă de
Producţie (CAP) şi dispensarul medical. Tot la noua
primărie va avea sediul şi
garajul pentru autospecială
şi Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă.
„Investiţia a fost de
1,1 milioane de lei noi,
(11 miliarde de lei vechi).
Banii au fost asiguraţi atât
de la bugetul local, cât şi de
la Consiliul Judeţean Bra-

şov, de unde am avut un
sprijin consistent, aproximativ 80% din sumă fiind alocată de la judeţ. Vechile
spaţii unde lucrau funcţionarii erau foarte mici, stăteau câte cinci angajaţi în-

ghesuiţi într-un birou. Noua
clădire are 13 încăperi şi
deserveşte o populaţie de
2.150 de locuitori”, a precizat primarul comunei Hârseni, Mihai Oltean.
Sebastian Dan

Ce declaraţii trebuie să depună fermierii
Persoanele fizice care realizează individual sau într-o
formă de asociere venituri
din activităţi agricole din
România, au obligaţia declarării acestora la organul fiscal de domiciliu, în vederea
stabilirii impozitului anual
datorat. Declaraţia 221 se
depune până pe 26 mai.
Potrivit finanţiştilor, veniturile din activităţi agricole
sunt cele obţinute din cultivarea produselor agricole ve-

getale, din exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele
asemenea sau din creşterea
şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală,
în stare naturală.
Declaraţia 221 nu se depune pentru: suprafeţele de
teren destinate producţiei
agricole necultivate, cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru

producţia de masă verde,
precum şi păşunile şi fâneţele naturale, destinate furajării animalelor deţinute de
contribuabilii respectivi pentru care venitul se determină
pe baza normelor de venit şi
a animalelor pentru care nu
se datorează impozit; veniturile din arendă realizate
de contribuabilii arendatori,
care se impozitează ca venituri din cedarea folosinţei
bunurilor.
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Povestea unei străzi:
Strada Nicolae Iorga (IX)

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu

LOCAL

21 mai 2014

Spitalul militar „Regina
Maria”, la ceas aniversar
Întotdeauna braşovenii,
şi nu numai ei, l-au considerat un spital de elită! Doctori excepţionali,
personal medical profesionist şi de cel puţin patru ani dotat cu tehnică
de ultimă generaţie.
Vorbim despre Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria” – instituţie aflată la ceas
aniversar: 92 de ani de când
unitatea de referinţă pentru
sistemul sanitar românesc
poartă numele ilustrei regine.
În Primul Război Mondial,
Spitalul Militar braşovean a
deţinut cea mai mare capacitate de internare: aproape 500
de locuri de cazare pentru
bolnavi, iar numele de „Regina Maria” îl primeşte în anul
1938, când Spitalul Militar
devine, prin Înaltul decret 38,
proprietatea Ministerului Apărării Naţionale.
1791, Cazarma Neagră de
pe strada Porţii 53 – prima

adresa a Spitalului Militar
Braşov – un edificiu de cinci
pavilioane. Este locul unde istoria medicală şi cea cazonă
s-au regăsit întotdeauna, în
fiecare cărămidă. Aici, maladiile vremii au fost tratate de
cei mai buni doctori. Clădirile
îşi menţin aura arhitecturală
a timpurilor trecute, dar şi spiritul veacurilor apuse. Saloanele cu bolnavi, dar şi sălile

de operaţie, poartă acum amprenta contemporaneităţii şi
tehnologiei de înaltă clasă. Rămâne totuşi în atmosferă o
aromă de vechi şi nou, de tradiţie şi actualitate, un spaţiu
destinat elitei medicale.
Managerii spitalului au făcut eforturi şi în privinţa asigurării securizării deosebite
a pacienţilor. Astfel, nu există
niciun spaţiu medical care să

Euroscepticismul, în creştere în rândul
românilor
O descreştere constantă a
încrederii românilor în Uniunea Europeană. Aceasta este
concluzia la care au ajuns, în
urma unei cercetări, reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare
Durabilă a Judeţului Braşov
(ADDJB), împreună cu profesori de la Şcoala Naţională
de Ştiinţe Politice şi Administrative (SNSPA). Faţă de anul
2007, românii şi-au dat seama
şi de obligaţiile, nu doar de
drepturile pe care le au în calitate de cetăţeni ai Uniunii
Europene.
Cercetarea cu privire la
europopulismul şi euroscepticismul românilor are la bază
atât eurobarometrele din perioada 2007-2013, cât şi interviuri şi discuţii cu
personalităţi locale, studenţi
şi locuitori din zone rurale,
realizate în Capitală şi judeţul
Braşov. Cele două instituţii
care au elaborat cercetarea au
dorit să afle către ce se orien-

tează percepţia românilor faţă
de Uniunea Europeană.
„Consider foarte important
ca acest material să fie un instrument de lucru pentru viitorii europarlamentari români,
indiferent cine vor fi. Aceştia
trebuie să ştie exact ce aşteptări au românii de la UE, ce
îi supără la UE, pentru că e
clar că în 2007, anul aderării
ţării noastre la UE, drepturile,
dar mai ales obligaţiile nu erau
cunoscute în detaliu” a declarat Mihai Pascu, preşedinte
ADDJ Braşov.
„Concluziile acestui studiu
la nivel naţional şi la nivelul
judeţului Braşov ar fi faptul
că la nivelul opiniei publice

avem de-a face cu o descreştere constantă a euroentuziasmului privind UE. Acesta a
scăzut de la 68% în 2007, la
43% în 2014.”, a precizat
prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu, rector SNSPA.
Cauzele acestui euroscepticism sunt atât măsurile de
austeritate din ultimii ani, cât
şi lipsa solidarităţii europene
şi neîncrederea în clasa politică. Rezultatele cercetării au
indicat şi o prezenţă redusă la
vot pentru alegerile europarlamentare care urmează, fiind
considerate de importanţă secundară şi doar o formă de
antrenament pentru alegerile
prezidenţiale din toamnă.

Peste 3.800 de locuri la liceele braşovene
În anul şcolar 2014-2015 vor fi 136 de clase
a IX-a în învăţământul la zi şi câteva clase de
seral sau învăţământ cu frecvenţă redusă. În
plus, vor mai fi 30 de clase la şcolile profesionale.
În învăţământul teoretic, cele mai multe clase
vor fi cele cu profil real, 45 la număr în tot judeţul. Numărul claselor cu profil umanist va fi

de 21, în timp ce în tot judeţul vor fi organizate
26 de clase cu profil de servicii. În judeţ, elevii
vor mai avea la dispoziţie 11 clase cu profil de
ştiinţe naturale, 21 de clase de profil tehnic,
patru cu profil artistic, două pedagogice, două
cu profil teologic, două cu profil sportiv şi două
cu profil muzică.

nu fie dotat cu alimentare de oxigen,
cu alarmă tip narcing call, pe care
orice pacient să o
poată acţiona atunci
când are nevoie,
precizează comandantul unităţii medicale, colonel dr.
Georgian Tudose.
Cum poate supravieţui în România
un spital de elită?
Reţeta este simplă:
disciplină militară,
o echipă tânără şi
unită, profesionişti şi performanţe medicale excepţionale.
Cu ocazia aniversării, şeful
Direcţiei medicale din Ministerul Apărării, general maior
prof. univ. dr. Ioan Sârbu, a
decorat unitatea medicală braşoveană cu ”Emblema de
Onoare a Medicinei Militare”,
iar toţi membrii colectivului
sanitar au primit ediţia aniversară a insignei spitalului.
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Peste 130 de bilete de
tratament disponibile
A şaptea serie de bilete de
tratament repartizată judeţului Braşov de către Casa
Naţională de Pensii Publice
Braşov a avut un număr total
de 307 tichete, dintre care
27 au fost gratuite. Nu toate
sejururile au fost însă acontate de către pensionarii braşoveni până la data de 15
mai, astfel că în acest moment mai sunt libere încă
131 de locuri. Cei care doresc un bilet de tratament
într-una din staţiunile Amara,

1 Mai, Bala, Buziaş, Călimăneşti, Căciulata, Felix, Govora,
Lacul
Sărat,
Herculane, Olăneşti, Pucioasa, Sărata Monteoru, Saturn, Slănic Prahova,
Sovata, Techirghiol, Tuşnad
sau Vatra Dornei, se pot prezenta la sediul Casei Judeţene de Pensii Braşov cu
numărul de înregistrare al
cererii, cuponul de pensie
aferent lunii aprilie şi recomandarea medicală.

Reţea integrată de piste
pentru biciclete în Braşov
În perioada următoare, edilii
braşoveni vor remedia deficienţele pe care le au pistele de biciclişti din Braşov,
iar apoi, împreună cu reprezentanţii acestora, vor face
planul pentru o reţea integrată de piste de biciclete,
ţinând cont că actualele trasee nu au continuitate. Asociaţia pentru Integrare
Socială şi Protecţia Mediului „Feed-Back” Braşov şi
Centrul de Voluntariat Braşov au organizat, săptămâ-

na trecută, o întâlnire cu autorităţile braşovene în vederea identificării unor soluţii
tehnice pentru realizarea
pistelor de biciclete în oraş,
întâlnire la care şi reprezentanţii Poliţiei Rutiere au susţinut că este necesară şi o
scădere a limitei de viteză
de pe principalele artere ale
Braşovului, astfel ca bicicliştii şi pietonii să fie mai în
siguranţă, având în vedere
că numărul accidentelor a
crescut.
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„De la Gutenberg
la Mureșianu”
Reprezentanţii Muzeului „Casa Mureşenilor” vor să
reconstituie o tipografie funcţională
din secolul al XIXlea, ce va rămâne
apoi în instituţia de
cultură pentru a putea fi admirată de vizitatori.
Documentarea pentru
realizarea tipografiei se va
face la muzeul Gutenberg
din Germania.
Proiectul de reconstituire a unei tipografii istorice
intitulat „De la Gutenberg Tipografia istorică va fi expusă la Muzeul ”Casa Mureșenilor ”, a declarat Valer Rus
la Mureşianu” este implementat de reprezentanţii Mu- stituirea unei tipografii Într-o primă etapă a documenzeului „Casa Mureşenilor” cu funcționale care a existat în se- tării se vor face două study visits
finanţare din partea Adminis- colul al XIX-lea în clădirea în la Muzeul Tiparului și al Cărții
traţiei Fondului Cultural Naţio- care astăzi activează Muzeul Vechi Românești din Târgoviște
nal şi a Consiliului Judeţean „Casa Mureșenilor” Brașov. Vor și la Gutenberg Museum Mainz,
Braşov.
fi desemnați doi specialiști care Germania. Studiul istoric reali„Proiectul își propune recon- vor face documentarea istorică. zat de specialiști va fi folosit în

vederea
reconstituirii instrumentarului tipografic. Se
vor face replici ale zețăriei,
ale rotativei tipografice și
a unei matrițe tipografice.
Acestea vor fi integrate întrun concept expozițional
care va întregi expoziția
permanentă a muzeului.
Vor fi instruiți 6 angajați
ai muzeului – facilitatori,
care vor face demonstrații
vizitatorilor și anume tipărirea unei foi de ziar.” a
declarat Valer Rus, directorul
Muzeului „Casa Mureşenilor”
Brașov.
Specialiştii Muzeului „Casa
Mureşenilor” spun că vizitatorii
vor putea admira tipografia istorică din toamnă.
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Pe scurt
Telefon mobil pentru nevăzători
Compania britanică OwnFone a anunţat lansarea primului
telefon mobil din lume cu limbajul Braille, prin care comunică nevăzătorii. Au mai fost şi alte tentative, însă OwnFone este primul care ajunge în magazine. Principala
diferenţă faţă de telefoanele obişnuite o reprezintă tastele
acestuia, construite la o imprimantă 3D, ce respectă regulile limbajului Braille, relatează GadgetReport.ro. „Designul telefonului a fost gândit de aşa natură încât să îi
ajute pe nevăzători să se descurce cu o singură mână”,
a declarat Tom Sunderland, inventatorul telefonului, citat
de BBC News. „OwnFone poate fi personalizat cu două
sau patru butoane Braille, care pot fi programate pentru
a apela prietenii, familia sau serviciile de urgenţă”, a mai
spus acesta.

Evoluţia speciei umane nu s-a încheiat!
Antropologul Briana Pobiner, de la Muzeul Naţional de
Istorie Naturală Smithsonian, a prezentat în cadrul unei
conferinţe publice motivele pentru care ea consideră că
evoluţia speciei umane continuă şi în prezent. Potrivit
lui Pobiner, Homo Sapiens a supravieţuit datorită creierului
său, în timp ce alte specii umane au dispărut. Creierul
nostru reprezintă doar 2% din greutatea corpului, în timp
ce el consumă 20% din energie.
Creierul uman continuă să evolueze, iar până acum dimensiunea lui a fost limitată din cauza naşterilor vaginale.
Un copil cu capul prea mare nu s-ar putea naşte, din
cauza pelvisului îngust al femeilor. Selecţia naturală a
rezolvat problema limitând dimensiunea creierului, dar
ce se va întâmpla pe viitor, datorită naşterilor prin cezariana, care sunt tot mai numeroase? În China, 46% dintre
copii se nasc prin operaţie cezariană. Medicina a evoluat
foarte mult, iar aceste procese pot afecta selecţia naturală, în timp ce populaţia planetei devine tot mai numeroasă.

Zimbrii s-au întors după 200 de ani în Carpați
Șaptesprezece zimbri din
Europa, o specie amenintʼată cu disparitʼia, au fost
aduși într-o zonă sălbatică
din Carpatʼii României,
după mai bine de 200 de
ani de la disparitʼia lor pe
aceste teritorii. Este vorba
de una dintre cele mai importante repopulări cu
zimbri din Europa.
Donatʼi de rezervatʼii naturale din Suedia, Germania, Elvetʼia și Italia, acești
zimbri au fost binecuvântatʼi de un preot creștin ortodox. „Mă rog pentru ca
aceste animale să reziste în
mediul sălbatic”, a declarat
preotul Matei Cristian
Vulpeș, care s-a declarat
emotʼionat de sosirea acestor
animale sălbatice, cele mai
mari ierbivore din Europa.
„Este o zi importantă, întrucât
de obicei noi pierdem specii,
dar astăzi am câștigat una”,
a declarat pentru AFP Magor
Csibi, șeful Fondului Mondial
pentru natură (WWF) în România.
Zimbrii sunt lăsatʼi într-o
zonă de întoarcere la viatʼa săbatică „pentru a încerca să
supraviețuiască în natură și
să formeze structura unei turme” , înainte de a fi lăsate total
în libertate într-o zonă unde
cresc cerbi, urși sau lupi, au
precizat initʼiatorii acestei
campanii, WWF și Fundatʼia

Rewilding Europe.
Scopul este obtʼinerea reconstituirii unei turme de cel
putʼin 500 de zimbri care să
trăiască în sălbăticie, până în
anul 2025, a indicat WWF.
Cercetările arată că, în realitate, efectivul minim pentru
ca grupul să își poată asigura
perenitatea pe termen lung
trebuie să fie între 500 și
1.000 de capete.
„Creșterea numărului de
zimbri este important nu numai pentru supraviețuire, ci și
pentru menținerea biodiversității”, au subliniat WWF
și Rewilding Europe.
Decimatʼi de vânătoare și
defrișările forestiere, zimbrul
din Europa n-a dispărut gratʼie

unui program de reproducere
a ultimelor exemplare conservate în captivitate.
Astăzi sunt în jur de 5.000
de exmplare în toată Europa,
conform Centrului de conservare a bizonului european, cu
sediul la Varșovia. Dar numai
3.400 dintre aceștia trăiesc în
libertate sau în regim de semilibertate.
Cea mai mare populatʼie de
zimbri se găsește în Polonia
(aproximativ 1.400 de capete), în special în pădurea primară din Bialowieza.
România se situează mult
mai în urmă, având în prezent
102 zimbri în alte zone ale
Carpatʼilor, în afară de Muntʼii
Tʼarcu.
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S-a votat...,
s-a schimbat!

Vom avea campionat cu 14 echipe !
Membrii Adunării Generale a Ligii Profesioniste de
Fotbal au votat, marţi, în unanimitate, propunerea schimbării sistemului competiţional
al Ligii I. Astfel, din sezonul
2015-2016, vom avea campionat cu 14 echipe şi cu sistem play-off şi play-out!
Propunerea urmează să fie
analizată de Comitetul Executiv al FRF. LPF va propune
Comitetului Executiv al FRF
şi schimbarea sistemelor competiţionale din eşaloanele inferioare: Liga a II-a cu o serie
de 20 de echipe din care promovează 2 şi retrogradează
4, iar Liga a III-a cu patru serii a câte 18 echipe, din care
promovează 4 şi retrogradează 16.
Sezonul viitor, infernal… la
retrogradare! Pentru a se ajunge la 14 echipe în Liga 1, din
sezonul care va începe în vară
vor retrograda 6 echipe, adică
locurile 13-18. În sezonul regulat se vor disputa 26 de etape. La finalul acestuia,
primele 7 echipe vor disputa
play-off-ul, unde se va decide
campioana şi formaţiile care
ne vor reprezenta în Europa.
Ultimele 7 clasate se vor bate
la retrogradare. Concret, ultimele două poziţii, locurile
6 şi 7, vor lua drumul ligii secunde, iar locul 5 va juca baraj pentru rămânerea pe
prima scenă. Sistemul cu 14
echipe în primul eşalon, este
adoptat în acest moment de
trei ţări din Europa: Bulgaria,
Cipru şi Israel.
Păreri pro… Preşedintele

Astra, antrenament bun la Vaslui!
Echipa Astra Giurgiu a învins, luni, în deplasare, cu
scorul de 4-1 (1-0), formaţia FC Vaslui, în primul meci
al etapei a 34-a, ultima a Ligii I. Golurile învingătorilor
au fost marcate de Cristescu '43, Seto '48 şi Alibec
'53, '62, în timp ce gazdele au punctat prin autogolul
lui Andrei Mureşan, în minutul 78. În urma acestui rezultat Astra încheie campionatul pe poziția secundă
în Liga I. Ieri, U Cluj – Pandurii Târgu Jiu s-a încheiat
0-3.Partidele Corona Brașov – Petrolul Ploiești și
Steaua București – Oțelul Galați s-au terminat după
închiderea ediției. Ultima etapă a Ligii I se va încheia
astăzi, când sunt programate întâlnirile: FC Botoșani
– Dinamo București, ora 18.00, Dolce Sport; Gaz Metan Mediaș - FC Brașov, ora 21.00, Digi Sport; Săgeata Năvodari – CFR Cluj, ora 21.00, Digi Sport;
Poli Timișoara – Concordia Chiajna, ora 21.00, Digi
Sport și FC Viitorul Constanța – Ceahlăul Piatra
Neamț, ora 21.00, Digi Sport

A semnat şi Pique!
După prelungirea contractului lui Leo Messi, catalanii
au mai scăpat de o emoție. Unul dintre stâlpii defensivei de pe Camp Nou, Gerard Pique, va semna o
nouă înțelegere cu trupa azulgrana. Cu toate că nu a
făcut publice detaliile contractului și clauza de reziliere,
FC Barcelona a anunțat pe site-ul oficial că a ajuns
la un acord cu Pique, iar apărătorul iberic a semnat
până în 2019. Actualul contract al lui Pique expira la
30 iunie 2015. "Noul contract îl leagă de FC Barcelona
până în sezonul 2018-2019 şi va fi semnat în următoarele zile", a precizat clubul catalan. La FC Barcelona din 2008, Gerard Pique a disputat 266 de meciuri
şi a marcat 20 de goluri.

Campioane mondiale la CSU!

S-a decis! Vom avea play-off şi play-out!
FC Dinamo, Constantin Anghelache, consideră că acest
sistem ar reprezenta o concentrare a valorilor. „Am votat
să avem un campionat cu 14
echipe, sistem play-off, playout. Va fi mai interesant pentru că sunt tot 36 de partide
şi rezultă tot aceiaşi bani şi
fiind mai puţine echipe va fi
o resursă financiară în plus
din drepturile TV. 14 echipe
înseamnă o concentrare de
valori şi repetarea unor jocuri
atractive, cum e Dinamo Steaua sau Astra - Petrolul.
Cu această propunere a fost
toată lumea de acord”, a declarat Anghelache. Şi cei de

la Steaua sunt pentru noul sistem! Preşedintele Consiliului
de Administraţie al FC
Steaua, Valeriu Argăseală, a
declarat la finalul Adunării
Generale Extraordinare de
marţi, că Liga I va creşte valoric ca urmare a schimbării
sistemului competiţional. „Cu
14 echipe, Liga I va arăta mai
bine. E o concentrare a valorilor, un număr mai mare de
meciuri decât în prezent şi
bani mai mulţi din televizare”,
a spus Argăseală.
...păreri contra! Decizia de
ieri a Adunării Generale a
LPF, de a reduce numărul
echipelor din Liga 1, la 14,

începînd cu sezonul 20152016 a provocat şi reacţii negative. Florin Prunea,
preşedintele celor de la
CSMS Iaşi, nu e de acord cu
noul sistem. „La o populaţie
de 22 de milioane de locuitori,
să ai prima ligă cu doar 14
echipe nu este normal. În condiţiile acestea, vor fi şi mai
multe echipe care vor dispărea. Liga 1 cu 14 echipe este
în defavoarea fotbalului românesc. Vor fi din ce în ce
mai puţini jucători români şi
de pierdut va avea şi echipa
naţională. Vă daţi seama câţi
jucători vor rămâne fără serviciu?”, a spus Prunea.

Cine merge în liga a doua ?
Ultima etapă a ligii 1 de fotbal, va decide astăzi ultimele
echipe care vor lua drumul
eşalonului secund. Nu mai puţin de cinci formaţii se află în
luptă directă pentru evitarea
retrogradării: Gaz Metan Mediaş, FC Braşov, Viitorul Constanţa, ACS Poli Timişoara şi
Săgeata Năvodari! În contex-
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tul în care SC Vaslui nu a primit licenţă pentru sezonul viitor de Liga I, vor retrograda
Corona Braşov şi ocupantele
locurilor 16, respectiv 17, poziţii ocupate în acest moment
de ACS Poli şi Săgeata. Un
egal între Gaz Metan şi FC
Braşov ar putea salva ambele
formaţii, dar jocul rezultatelor

poate da peste cap acest scenari! Stegarii sunt 100% salvaţi dacă vor câştiga în această
seară la Mediaş, dar şi cu o
înfrângere pot continua în primul eşalon! Galben negrii au
la îndemână următoarele variante, pentru a evita retrogradarea:
1. Victorie cu Gaz Metan

2.Egal cu Gaz Metan, corelat cu o victorie pentru Săgeata sau Viitorul, dar nu dacă
înving ambele.
3. Înfrângere cu Gaz Metan, corelată cu egal sau înfrângere pentru două echipe
din grupul Viitorul Constanţa-ACS Timişoara-Săgeata
Năvodari.

Pagină realizată de Marian Botezatu

Două sportive de la CSU Brașov, Cristina Ștefan și
Ana Barbara Gheorghe, au devenit campioane mondiale de patinaj artistic pe role. Concursul s-a
desfășurat în perioada 15-18 mai, în localitatea Panticosa din Spania și a aliniat la start sportive din 15
țări. Cristina Ștefan s-a impus la categoria 9-10 ani,
în timp ce Ana Barbara Gheorghe a câștigat concursul
junoarelor de 14-15 ani. Sportivele de la CSU Brașov
sunt pregătite de profesoara Delia Luminița Ancuța.

Ungur out, Copil mai departe!
Marius Copil a acces marți, în turul doi al calificărilor
la Roalnd Garros. Din păcate, Adrian Ungur și Victor
Crivoi au fost eliminați încă din primul tur. Marius Copil
a reușit să-l învingă marți, în primul tur al calificărilor
la turneul de Grand Slam de la Roland Garros pe Victor
Crivoi. Copil s-a impus în fața compatriotului său, în
două seturi, scor 6-4, 7-6 (7-4), după o oră și 45 de
minute de joc. În turul doi al calificărilor, Marius Copil
va juca cu învingătorul partidei disputate de croatul
Ante Pavic și japonezul Go Soeda, favoritul cinci al
calificărilor. Adrian Ungur, cap de serie numărul 24 la
turneul de calificare de la Roland Garros, a fost eliminat
în mod surprinzător, în trei seturi, de belgianul Ruben
Bemelmans, locul 164 ATP. Ungur a câștigat primul
set cu 6-1, dar l-a pierdut pe al doilea cu 3-6, iar pe
al treilea cu 4-6, deși condusese cu 3-1 şi 4-2.

„Didi” ţinteşte scaunul lui Burleanu!
Cu un termen la Tribunal programat pe 3 iunie şi cu
voci care susţin că alegerile pentru preşedinţia FRF
s-ar putea repeta, Răzvan Burleanu, actualul şef de
la Casa Fotbalului, are un prim contracandidat la funcţia sa: Daniel Prodan. Fostul internaţional, mazilit de
Burleanu din structurile FRF şi aflat în conflict deschis
cu acesta, intenţionează să se înscrie în cursa pentru
conducerea federaţiei, dacă Tribunalul Bucureşti va
declara nule alegerile din 5 martie. „Dacă se vor organiza din nou alegeri, voi candida. Îi lansez public
această provocare lui Răzvan Burleanu, cel care a
spus că va câştiga şi a doua oară dacă alegerile se
vor repeta. Sau să demisioneze şi să vină să candideze împotriva mea, unu contra unu”, a declarat Daniel
Prodan.

DIVERTISMENT
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Filme clasice
la Sala Patria
Filmele programate în
această săptămână la Cinemateca de la Sala Patria sunt urmatoarele:
Miercuri 21 mai
◾ 20.00
Seara filmului european
Cuţitul în apă / Nóz w wodzie (Polonia, 1962)
Regia: Roman Polanski
Gen: dramă, psihologic
Joi 22 mai
◾ 20:00
Seara filmului asiatic
Zatoichi (Japonia, 2003)
Regia: Takeshi Kitano
Acţiune, istoric
Vineri 23 mai
◾ 19:00
Doc and Roll
God Bless Ozzy Osbourne
(2011)
Regia: Mike Fleiss, Mike
Piscitelli
Documentar, biografic
◾ 21:00
Dracula Film Festival
Godzilla (SUA, 1998)

Regia: Roland Emmerich
SF, horror
Sâmbătă 24 mai
◾ 11:00
Matineu copii
Cars / Masini (SUA, 2006)
Dublat în limba română
Animaţie
◾ 17:00
Golden classics
Romancing the Stone / Idilă pentru o piatră preţioasă
(SUA, 1984)

Regia: Robert Zemeckis
Aventuri, comedie
◾ 19.00
Mari regizori
Vertigo (SUA, 1958)
Regia: Alfred Hitchcock
Drama, thriller
◾ 21.30
Film Cult (NOU)
Body Double (1984)
Regia: Brian De Palma
Thriller
Interzis minorilor

Duminică 25 mai
◾ 11.00
Matineu copii
O poveste încâlcită / Tangled (SUA, 2010) Animaţie
◾ 17.00
Golden Classics
Paris When It Sizzles / Parisul zgomotos ( SUA, 1964)
Regia: Richard Quine
Romantic, comedie
◾ 19.30
Seara de Oscar
Ordinary People/Oameni
obişnuiţi (SUA,1980)
Regia: Robert Redford
Dramă
Intrarea la toate filmele se face
pe bază de vouchere:
◾ 7 lei preţ întreg
◾ 5 lei preţ redus (copii, elevi,
studenţi, pensionari)
Voucherele se pot achiziţiona de la intrarea în Cinemateca
Patria. Cu aceste vouchere se
pot cumpăra diverse produse
(apa, suc, dulciuri etc) de la
minibarul amplasat la intrarea
în Cinemateca Patria.

Miercuri

Horoscopul zilei
Berbec. Trebuie să ai încredere în tine, pentru că astăzi eşti
capabil/ă de multe. Eşti inventiv/ă şi spontan/ă, iar acest
lucru poate stârni invidiile multora. Nu îi bagă în seamă!
Taur. Încearcă să îţi vezi de treburile tale şi să nu te mai implici în alte altora. Fiecare are personalitatea lui şi îşi conduce
viaţa după propriile dorinţe.
Gemeni. Concentrează-te pe serviciu, în acest moment ar
trebui să fie prioritatea ta. Ai destulă inspiraţie şi ar trebui
să profiţi de asta pentru a scoate tot ce e mai bun din tine.
Rac. Muncă în echipa aduce cu ea inevitabil şi discuţii în
contradictoriu, dar asta nu înseamnă că se vor răci relaţiile.
E normal să se întâmple asta, mai ales în condiţii de stres.
Leu. Nu trebuie să leneveşti deloc astăzi, ci să fii productiv/ă.
Dacă nu ai niciun rezultat vizibil la finalul acestei zile, vei
fi taxat/ă de către superiori, indiferent cine sunt ei.
Fecioară. Fii mai îndrăzneaţ/ă şi schimbă puţin cursul firesc
al lucrurilor, chiar dacă o să fie mai greu apoi. Trăieşte clipa
fără să te gândeşti la consecinţe.
Balanţă. Astăzi te vei înţelege de minune cu cineva din anturajul tău şi sunteţi amândoi surprinşi de compatibilitatea
dintre voi. Sunteţi pe aceeaşi lungime de undă.
Scorpion. Astăzi o să apară ceva care te va deranja destul de
mult, aşa că trebuie să iei măsuri. Nu accepta, altfel situaţia
va degenera şi vei deveni destul de încordat/ă.
Săgetător. Trebuie să asculţi şi părerea celor din jurul tău,
nu poate fi atât de greu precum pare. Chiar dacă ştii că tu
ai dreptate, e important să le dai şansa de a se exprima.
Capricorn. Se întâmplă multe în jurul tău şi te simţi depăşit/ă
de situaţie. Cere-le sfatul celor dragi şi alege cea mai bună
variantă de a-ţi trăi viaţa. O schimbare e binevenită.
Vărsător. Astăzi primeşti o şansă pe care nu o poţi refuza,
mai ales că tu adori schimbările şi eşti mai mult decât încântat/ă. Transformă ceva simplu în ceva valoros.
Peşti. Trebuie să fii mai ambiţios/oasă şi să lupţi mai mult
pentru ţelurile tale. Ai încredere în tine şi lasă să se vadă
acest lucru. O schimbare este cea mai bună soluţie.

Bancuri

Soţia răspunde:
– Vorbeşti tu sau berea?
Bărbatul:
– Eu vorbesc. Cu berea.
◾ – Ai o mulţime de tablouri frumoase. Din ce
epocă sunt?
– Din epoca când aveam bani.

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

UIMITORUL OM-PĂIANJEN 2 -3D(AP-12) 142 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
ora: 18:00

BORGMAN
-PREMIERĂtarif unic: 10 lei/bilet
(N-15) 113 minute, Thriller
ora: 14:00

RIO 2 -3D(AG) 101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, dublat
ora: 13:00

VECINI DE COŞMAR
-PREMIERĂ(N-15) 96 minute, Comedie
orele: 15:00, 19:00, 21:00
GODZILLA -3D- -PREMIERĂ(AP-12) 123 minute, Acţiune,
orele: 15:30, 20:45
VIOLETTA ÎN CONCERT
(AG) 100 minute, Muzical
ora: 13:15
SELFIE
(AP-12) 123
ora: 17:00

minute,

CEALALTĂ FEMEIE
(AP-12) 123 minute,
orele: 19:15, 21:30

GIGOLO DE OCAZIE
(AP-12) 98 minute, Comedie
ora: 16:45

SF,

Recital la Muzeul „Casa Mureşenilor”
Opera Braşov şi Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov vă invită miercuri, 21 mai , ora 17.00, la
Thriller„Recitalul de la ora cinci” – O SOLE MIO.
Interpretează:
Ibolya Kosa – soprană
Claudiu Bugnar – tenor
Nora Vlad – actriţă
La pian: Simona Patriche
Intrarea se face pe bază de bilete: 2 lei elevi şi
studenţi; 3 lei pensionari; 5 lei adulţi

Comedie

Comedie

Teatru la Dramatic
Miercuri, 21 mai
OLENKA – sala Studio, ora 19.00
de Vasili Sigarev
Regia: Sânziana Stoican

Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei
Expoziţii
◾ Expoziţia Fotograful braşovean Carl
Muschalek – 110 ani (1857–1904), donaţia
Gheorghe Corcodel din Germania, la Muzeul
Civilizaţiei Urbane, situat în Piaţa Sfatului nr. 15.
◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româneşti.
Colecţia Lucian Pop la Muzeul de Artă Braşov, din
B-dul. Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol).
◾Expoziţia 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, 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.

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

Sudoku
◾ Şeful închisorii se adresează deţinutului de pe
scaunul electric:
◾ O tipă întreabă un vânzător cât costa un palton – Care este ultima dorinţă?
de blană.
– Vă rog, ţineţi-mă de mână. Mi-e frică!
– O noapte de amor!
◾ Un bărbat stătea pe verandă cu soţia sa. La un
Tipa se întoarce către bodyguard-ul ei:
moment dat, spune:
– Achită-i te rog!
– Te iubesc!”

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

2
5
1
44
33
88
77
6
9

33
44
7
5
6
9
2
8
11

99
6
8
22
1
7
4
33
5

55
1
3
8
99
2
6
7
4

66
2
4
33
7
11
9
5
88

7
8
9
6
55
4
3
1
22

4
77
6
1
2
55
8
9
33

11
9
2
7
8
3
5
44
66

8
3
55
99
44
66
1
2
7
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Prometeu – Revistă de luptă pentru propăşire, frumos şi adevăr

Din presa maghiară

„Noi avem ceva de spus”

„Marţi, 24 mai, va debuta seria de spectacole susţinute
de Ansamblul de operetă Thalia din Cluj”

„Iată unicul motiv al apariţiei noastre. Azi, în haosul
desorientării generale, în vremea frazelor sforăitoare, a
„beţiei de cuvinte” şi a demagogiei; azi, când formele şi
forma, înşelătoare şi ipocrite,
au ucis în germene ideea şi
sentimentul; când ea învălue,
strălucind efemer, golul şi
minciuna; azi când farii luminători ai adevărului, binelui
şi frumosului sunt întunecaţi
de fumul ieşit din craterul tuturor corupţiilor şi abuzurilor;
când sentimentalismul a devenit din floare, prin gâtuire,
o boală psihică; când se consideră de ridicol a se aminti
chiar de virtuţi; azi, când năzuinţele, în aparenţă ideale,
au la bază în majoritatea cazurilor, meschine interese
personale; azi când indolenţa
şi nepriceperea, inerţia şi cinismul de sus, al celor mari,
a creiat crima de jos, a celor
mici, sub înfiorătoarele ei aspecte; în sfârşit, azi, când
aproape nimeni nu mai cutează să spună adevărul, noi
cei câţiva grupaţi în jurul
acestei reviste, ne-am fixat ca
supremă ţântă:
Să scriem numai când avem
ceva de spus;

Cuvintele noastre să zbucnească din adâncuri, din clocot de sânge:
Să respectăm cu curaj adevărul etic şi psihic în tot scrisul nostru. (...)
Vom lupta cu dârzenie în
contra corupţiei din viaţa
noastră publică, căutând a întrona principiul moral în toate
domeniile şi actele de ordin
public. Vom fi duşmani înverşunaţi ai politicianismului, oriunde şi-ar etala el cangrena.
Nu vom lăsa să moară poesia şi nici să se ucidă adevărul,
unicul adevăr. Indiferenţi faţă
de curente şi maniere literare,
noi nu cunoaştem decât literatură bună şi literatură proastă, sau: literatură şi pleavă. (...)
Noutate? Originalitate? În
definitiv ce este nou? Senti-

„Arghezi şi Braşovul”
Legăturile constante şi de
durată pe care „cel mai mare
poet al nostru de la Eminescu
încoace” – cum îl numea Mihai Ralea pe Arghezi – le-a
stabilit cu Braşovul, se cereau
descifrate în semnificaţia sa
înaltă, situată deasupra detaliului biografic imediat, scria
poetul Nicolae Stoie.
Desigur, nu exista îndoială
că Arghezi, ca orice bucureştean deprins să-şi petreacă o
parte din vacanţă la munte,
trebuie să fi căutat de timpuriu
Braşovul şi împrejurimile sale,
de vreme ce avea să mărturi-

sească: „Îl cunosc din copilărie. L-am văzut, revăzut şi
simţit cu oamenii şi cu bisericile lui aproape în fiecare
an şi întotdeauna m-am întors
cu o emoţie nouă”, („Astra”,
an I, nr. 1 / iunie 1966).
Pentru Arghezi, Braşovul a
constituit „simbolul unităţii
noastre naţionale, o importantă vatră de cultură şi civilizaţie” a poporului român:
„Braşovul, cu expresia lui medievală, a fost pentru noi locul
unui început de cultură românească... Te iubim, Braşovule!
Ne-ai fost întotdeauna scump.

mentele mari sunt aceleaşi;
ideile de bază, călăuzitoare,
sunt aceleaşi; noi respingem
snobismul poetic şi produsele
născute din hermafroditismul
cotidian mecanic-literar.
Considerăm original numai
ceeace este sincer personal,
ţâşnit din adâncuri de trăiri
subiective sau cosmice. Astfel
înţelegem forţa de creaţiune;
astfel noutatea. Indemnul puternic, interior, fondul de muzicalitate, de vibraţiuni, iată
sursa de originalitate a scriitorului.
Acest ritm sufletesc, da,
este totul! Vrem lumină şi
căldură, claritate şi sinceritate! (...)
De ce Prometeu? Pentrucă şi noi suntem răzvrătiţi,
dar nu împotriva DumnezeiTu ne-ai trimis pe cei
mai buni cărturari
ai tăi să ne înveţe
o românească
mai adâncită”,
scria poetul.
Şi e posibil ca dintro asemenea
conştiinţă să
fi izvorât şi
acea mereu
neabandonată
(dar rămasă
doar la stadiul de
intenţie) dorinţă de
stabilire definitivă la
Braşov a autorului Cuvintelor
potrivite. Cert era însă că le-

rii, ci împotriva întunerecului,
a caracatiţei sinistre din jurul
nostru, care ne ameninţă cu
otrava minciunii, a corupţiei
şi a nedreptăţii. Pentrucă, cu
forţe unite şi cu concursul tuturor oamenilor de bine, vom
fi titanul care se va hrăni cu
sămânţa divină picată din
văzduh şi o vom sămâna,
grăunte cu grăunte, fără să ne
pese de vulturul care ne va
mânca ficatul, ce va creşte la
loc peste noapte, căci Hercule
– entusiasmul şi conştiinţa
noastră – îl va răspune şi obstacolele înlăturate, ne vom
găsi pe planul cel mare, pe linia cea dreaptă a unui imperativ etic de esenţă şi de forţă
unică, universală. (...)
Vom scrie fără duşmănie,
dar vom fi necruţători, căci
condeele noastre se vor înmuia în sângele suferinţelor
colective.
Nu avem alte mijloace decât conştiinţa noastră şi viziunea clară a unei stele.
Ajutaţi-ne! Inchiegaţi-ne
rândurile!”
„Prometeu”

Ansamblul de operetă a Teatrului Naţional din Cluj revine
la Braşov cu o serie nouă de spectacole din 24 mai. În
sala Reduta vor fi prezentate reprezentaţiile de succes
din acest sezon, printre care enumerăm: „Soldatul cu
nasturii galbeni”, „Iulia”, „3:1 în favoarea dragostei”, „Sonja”, „Háry János”, „Pentru o singură noapte”, „Femeia romantică”, „Sanatoriul de berze”, „Răţuşca cea urâtă”,
„Floare de nu-mă-uita”, „Domnişoara caută cazare” etc.
Vor fi prezentate pe scena braşoveană şi piese dramatice,
care implică participarea întregului colectiv al teatrului
clujean: „Omul care-l sculptează pe Isus”, „Comoara roninilor”, „Doamnele”, „Vinul” etc.
Se eliberează abonamente pentru 10 premiere, cu loc
stabilit pentru seara premierei.

Reduta

Prima piesă în premieră pe scena Redutei este scrisă
de Erdélyi Mihály, „Soldatul cu nasturii galbeni”, care s-a
bucurat de mai mult de 100 de prezentări, având în rolurile
principale artiştii: Solymosán Magda, Sándor Stefi, Ürmössy Magda, Jenei János, Tompa Sándor, Csóka József, Fülöp Sándor.
Ansamblul vine la Braşov cu 4 vagoane pline cu decoruri.

Anul I, nr. 1, 15 Mai 1934

Május 24-én, kedden kezdődik Brassóban a Thália
operettegyüttesének vendégjátéka.
În: Brassói Lapok, nr. 110, 16 mai 1938

Cristina Baciu

Dinu Eva

găturile scriitorului cu
Braşovul au avut în
permanenţă un
pronunţat caracter cultural, fiind alimentate
de prietenia
cărturărească
pe care Arghezi a întreţinut-o de-a
lungul anilor
în mod constant cu Domniţa şi Gherghinescu
Vania, cu alţi cărturari şi literaţi braşoveni.
Chiar şi o legătură cu totul întâmplătoare, cum a fost aceea

cu familia Bizdideanu din
Şchei a fost transformată de
Arghezi (prin afecţiunea – ea
însăşi de un exemplar umanism, cu care obişnuia să-i învăluie pe cei din preajma sa)
– într-un adevărat episod de
istorie literară, mai informa
N. Stoie.
Într-o scrisoare adresată lui
Adolf Hetman, profesor la un
liceu din Braşov, care desfăşura o susţinută activitate de
popularizare a valorilor culturale româneşti în publicaţii
ca: „Klingsor”, „Korespondanzblatt”, „Schulle und Leben” şi altele, Tudor Arghezi
se confesa: „De mai bine de

40 de ani pipăi cu palma piciorului singurătăţile dimprejurul Bisericii Negre, am
trecut şi anul trecut pe lângă
catifeaua ei de piatră... Vă pizmuiesc că staţi la Braşov,
unde am căutat de mai multe
ori şi fără succes să mă stabilesc pentru tihna de lucru şi
imaginile pe care oraşul le
evocă”.
Aşadar, conchidea Nicolae
Stoie, Braşovul a fost pentru
cel de-al doilea „Luceafăr” al
poeziei româneşti, o realitate
a propriului său suflet.
„Drum Nou” – 21 mai 1980
Iulian Cătălui

Unde găsiţi ziarul nostru
1. Casa Judeţeană de Pensii
2. Consiliul Judeţean Braşov
3. AJOFM Braşov
4. Spitalul Judeţean Braşov
5. Direcţia Finanţelor Publice Braşov
6. Casa de Asigurări de Sănătate
7. Maternitatea Braşov
8. Spitalul CFR
9. Magazinele
◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp
10. Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Filme de Oscar la festivalul
de animaţie de la Braşov
Prima ediţie a Festi valului Internaţional
de Film de Animaţie
Anim’est la Braşov va
avea loc în acest sfârşit
de săptămână în Piaţa
Sfatului şi la Sala Patria.
De joi până duminică, braşovenii se vor putea bucura
de o selecţie a celor mai
bune şi mai recente animaţii
prezentate în ediţiile de la
Bucureşti.
Printre titlurile hit programate pentru Braşov fac parte
„Ernest et Célestine” (r. Stéphane Aubier, Vincent Patar
şi Benjamin Renner), nominalizat la Oscar în 2014 și
câstigătorul Marelui Premiu
la Annecy anul trecut. Din
selecţie mai fac parte „Mary
and Max”, povestea savuroasa a doi prieteni prin corespondenţă, semnată de Adam
Eliotsau „Spirited Away”,
una dintre cele mai aclamate
animaţii ale lui Hayao Miyazaki, care a spart toate re-

cordurile de încasări în Japonia.
Nici cinefilii tineri nu sunt
neglijaţi, secţiunea Minimest

le-a pregătit o serie de surprize.
Nominalizată la Oscar pentru Cea mai bună animaţie în

Românii? au talent... Brio Sonores
ar putea pierde marele premiu
Brio Sonores a câştigat, vineri seară, finala emisiunii
„Românii au talent”, însă ar
putea pierde marele premiu.
Grupul de tenori din Republica Moldova Brio Sonores
a avut iniţial nouă membri şi
a fost înfiinţat de Ion Brătescu, Prim Maestru de Cor la
Teatrul Naţional de Operă şi
Balet Chişinău. Vara trecută,
la preselecţii, tenorii au venit
în echipa completă, de nouă.
Problemele au început să apa-

ră însă la începutul acestui an,
când presa din Republica
Moldova a relatat pe larg faptul că grupul este la un pas să
se desfiinţeze după ce Brătescu s-a certat cu colegii lui,
scrie wowbiz.ro.
Cu toate astea, formaţia a
continuat să apară la „Românii au talent” fără liderul şi
dirijorul ei şi chiar a reuşit să
ia marele premiu. Ion Brătescu a părăsit grupul, însă susţine că numele încă îi aparţine.

Problema este că cei opt tenori rămaşi în trupă nu au
acordul lui Brătescu să activeze sub numele de Brio Sonores, cu atât mai mult să
participe la un show de televiziune de unde să plece acasă
cu 120.000 de euro. Cel puţin
asta susţine Ion Brătescu. Pe
de altă parte, băieţii se apără,
spunând că în semifinală şi
finală ei nu s-au bucurat de
aportul fostului lor coleg, deci
premiul li se cuvine pe drept.

Loţiunea solară care se bea, pe piaţă
O companie americană a
lansat loţiunea de protecţie
solară potabilă. Produsul este
disponibil în două variante –
bronzantă şi non-bronzantă,
iar loţiunea bronzantă permite
utilizatorilor să se bronzeze
fiind protejaţi în acelaşi timp
de razele solare. Trei linguriţe
ingerate din acest produs oferă o protecţie de trei ore, informează dailymail.co.uk.

Loţiunea Harmonised H20
UV asigură un factor de protecţie de 30 şi neutralizează
97% din radiaţiile solare
UVA şi UVB, potrivit companiei producătoare Osmosis
Skincare din Statele Unite.
Pe site-ul companiei americane, producătorii recomandă ingerarea a 2 mililitri de
loţiune, o dată la patru ore, de
preferat amestecată cu 60 de
mililitri de apă, cu o oră înainte de expunerea la soare. Utilizatorii trebuie să
administreze altă doză după
trei ore, dacă expunerea la
soare se prelungeşte. Persoanele care fac sport în aer
liber şi iau medicamente fotosensibilizante trebuie să

folosească o protecţie suplimentară, după 30 – 40 de minute.
Această loţiune conţine
molecule care vibrează la suprafaţa pielii şi neutralizează
radiaţiile UVA şi UVB în
proporţie de 97%, înainte ca
acestea să atingă pielea.
„Produsul are un efect de
reflectare a razelor ultraviolete
asemănător cu acela creat de
loţiunile solare pe bază de titan şi zinc, cu factor de protecţie 30, dar cu rezultate mult
mai bune decât acestea, împiedicând reacţia de inflamare vizibilă şi dureroasă pe
care o definim ca arsuri solare”, a declarat fondatorul
Osmosis Skincare.

2010 şi premiată la Annecy
în 2009, „Coraline”, în regia
lui Henry Selick va cuceri cu
siguranţă inimile spectatorilor,
indiferent de vârstă. Câştigătoarea Trofeului Anim’est
2013, producţia franceză „Le
jour des corneilles/The Day of
the Crows” este al treilea lung
metraj animat al lui JeanChristophe Dessaint. O altă
animaţie plină de farmec este
„Jean, băiatul de pe Lună/
Jean de la Lune”, coproducţie
Franţa-Germania, în regia lui
Stephan Schesch..
„The Gruffalo”, o adevărată
bijuterie animată plină de candoare, Ponyo, regizat de
maestrul animaţiei japoneze
Hayao Miyazaki, autorul celebrului Spirited Away, şi el
inclus în programul Anim’est
Braşov. Accesul la proiecţiile
din cadrul Minimest este gratuit pentru copii.
Anim’est Braşov este organizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi
Primăriei Municipiului Braşov.

Programul complet:
Joi 22 mai
– Piaţa Sfatului
◾ 21.00 ERNEST şi CELESTINE – deschidere în
prezenţa regizorului Benjamin Renner

Vineri 23 mai
– Patria
◾ 10:00 Program MINIMEST 1 (6-10 ani)
◾ 12.00 Kérity, la maison des contes / Kérity, casa poveştilor (6 ani +)
◾ 14.00 Program MINIMEST 2 (10-14 ani)
◾ 17:00 Jean de la Lune / Jean, băiatul de pe Lună
(6 ani +)
◾ 19:00 Alois Nebel

– Piaţa Sfatului

◾ 21.00 Waltz with Bashir / Vals cu Başir
◾ 23:00 Animated Music Video

Sâmbătă 24 mai
– Patria
◾ 10:00 Ponyo (6 ani +)
◾ 17:00 Prezentare Animation Worksheep (exclusiv pentru copii peste 18 ani, in clasele XI sau XII, de preferat
la școlile de artă, sau cu preocupări în domeniu)
◾ 19:00 Crulic

– Piaţa Sfatului

◾ 21:00 Mary and Max / Mary şi Max
◾ 23:00 Aachi & Ssipak / Aachi şi Ssipak

Duminică 25 mai
– Patria
◾ 10:00 Program Gruffalo (6 ani +)
◾ 17:00 Le Jour des corneilles / Ziua ciorilor (10 ani +)
◾ 19:00 Coraline (10 ani +)

– Piaţa Sfatului

◾ 21:00 Frankenweenie
◾ 23:00 Spirited Away / Călătoria lui Chihir

