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Vizită istorică
Moştenitorul coroanei regale britanice, prinţul Charles, a vizitat ieri,
pentru prima dată, oraşul de la poalele Tâmpei

Vicecampioanele
României!

Corona Braşov este vicecampioană la handbal după
ce a învins aseară pe Dunărea Brăila, cu 31–27.

Spectacol caritabil
la Reduta
pag. 10

Marţi, 3 iunie, de la ora
18.30 va avea loc un spectacol organizat în beneficiul
copiilor cu nevoi speciale.

VALUTĂ

Euro
4,3981
USD
3,2300
Gram Aur 131,3383

METEO

Parţial noros
11°C /20°C

Prinţul Charles a sosit marţi întro vizită privată în România. După
un scurt popas în localitatea Viscri,
unde deţine mai multe proprietăţi,
a plecat spre localitatea covăsneană

Micloşoara, de lângă Baraolt, unde
a petrecut prima noapte la prietenii
săi, familia contelui Kalnoky. Cea
de-a doua zi a vacanţei sale a fost
dedicată Braşovului. Prima oprire

a fost la Biserica Neagră, de unde a
plecat spre Biserica Sfântul Nicolae
şi Muzeul Primei Şcoli Româneşti.
Întrebat de reporteri despre vizita
în oraşul nostru, moştenitorul

Comemorări de Ziua Eroilor

Termen pentru blocul social

Garnizoana Braşov şi Prefectura Braşov vor organiza astăzi un ceremonial militar şi
religios dedicat Zilei Eroilor.
Acest eveniment se desfăşoară la Monumentul Eroilor –
Sprenghi începând cu ora
12.00. De asemenea, tot astăzi, Asociaţia Luptătorilor,

44 de familii aflate în situaţii
dificile, unele chiar dramatice,
se vor muta în casă nouă.
Blocul social de pe strada Zizinului trebuie să fie gata
până în noiembrie, conform
contractului semnat între firma care a câştigat licitaţia de
construire a imobilului şi ad-

Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor
„Braşov–Decembrie 1989”
invită toţi cetăţenii Braşovului
începând cu ora 11.00 la
Cimitirul Eroilor Revoluţiei
din Decembrie 1989 Braşov.
Aici se va desfăşura un Ceremonial religios şi depunere
de coroane.
pag. 2

Coroanei Britanice a declarat: „Îmi
place foarte mult şi mă bucur de
toate lucrurile pe care le văd în
jurul meu”.
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ministraţia locală braşoveană.
Direcţia de Servicii Sociale
din Primărie va alege din cele
200 de cereri depuse de
familii evacuate din casele
naţionalizate, de tineri sub
35 de ani cu probleme sociale
sau de persoane în vârstă
aflate în dificultate.
pag. 5
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Minoră fugită de acasă. În data de 24 mai 2014, Poliţia Municipiului Braşov a fost sesizată de unchiul unei minore
de 16 ani din municipiul Brașov cu privire la faptul că
nepoata sa a plecat de la domiciliu în urmă cu o zi şi
nu s-a mai întors acasă. În urma activităților desfășurate
de polițiștii Biroului Investigații Criminale Brașov, copila
a fost găsită trei zile mai târziu, pe strada Lungă din municipiul Brașov, în compania unui tânăr de 20 ani. Minora
a fost reîncredințată de polițiști familiei.
Prinși de polițiști la furat de cablu telefonic. În data de 27mai
2014, o patrulă a Postului de Politie Măieruş a depistat
pe un câmp, la ieşirea din comună, în zona D.N. 13, doi
localnici de 40 și 41 ani, care săpau pentru a fura cablu
subteran aparținând unei companii telefonice. Polițiștii
au constatat că au fost sustrași prin săpături și tăiere 11
metri cablu telefonic. Cercetările sunt continuate de
polițiști, cu suspecții în stare de libertate, sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de furt calificat.
Au furat aproape un milion de lei din conturile firmei la care
lucrau. Trei angajați ai unei firme sunt cercetați pentru

comiterea infracțiunilor de înşelăciune, folosirea cu reacredinţă a creditului societăţii, efectuarea de operaţiuni
financiare în mod fraudulos și spălare a banilor, întrucât
în perioada 2011-2013, prin intermediul unei aplicaţii
electronice, au efectuat mai multe transferuri bancare
ilegale din contul firmei în conturi personale, cauzând
un prejudiciu total de 980.000 lei.
A încercat să se sinucidă. Bărbatul care l-a scuipat pe preşedintele Traian Băsescu a fost externat şi transportat
la Spitalul de Psihiatrie, după ce a încercat să-şi ia viaţa
ieri dimineaţă. Adrian Zglobiu a încercat să se sinucidă
în momentul în care un echipaj de Poliţie urma să-l ia
de la locuinţa sa şi să-l ducă la spital pentru o expertiză
psihiatrică. Bărbatul s-a tăiat cu un cuţit pe mâini, gât şi
abdomen. Bărbatul a fost transportat la spitalul din Constanţa. Starea lui este stabilă, însă acesta va rămâne
sub supraveghere medicală.
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Depuneri de coroane
de Ziua Eroilor, la Brașov
Garnizoana Braşov și
Prefectura Brașov va organiza astăzi un ceremonial militar şi religios
dedicat Zilei Eroilor.
Acest eveniment se desfăşoară astăzi, la Monumentul
Eroilor – Sprenghi începând
cu ora 12.00, a declarat prefectul Romer Ambruş Sandor
Mihaly.
La ceremonie sunt așteptatʼi,
pe lângă reprezentanţi de instituţii publice, şi oameni
obișnuitʼi pentru a depune o
floare la mormântul eroilor neamului.
De asemenea, tot astăzi,
Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşii Eroilor „BraşovDecembrie 1989” invită toţi
cetăţenii Braşovului, începând
cu ora 11,00 la Cimitirul Eroilor Revoluţiei din Decembrie
1989 Braşov. Aici se va desfăşura un Ceremonial religios,
depunere de coroane, jerbe şi
buchete de flori în cinstea Eroi-

Brașovenii nu și-au uitat eroii
lor Martiri căzuţi în Revoluţia
Română din Decembrie 1989.
Omagierea eroilor patriei își
are punctul de origine în contextul creat după Primul Război Mondial când, prin
semnarea acordurilor de pace
de la Paris (1919-1920), tʼara
noastră reușea să obtʼină
recunoașterea internatʼională a

înfăptuirii unui deziderat
natʼional, făurirea României
Mari. Acest moment de împlinire natʼională nu ar fi fost
posibil fără jertfa a circa
330.000 militari români căzutʼi
la datorie pe câmpurile de luptă în bătăliile primei mari
conflagratʼii mondiale.
În semn de recunoștintʼă

pentru efortul și dăruirea militarilor s-a hotărât, prin Decretul-lege nr. 1.693 din 4 mai
1920, ca Ziua Eroilor să fie
decretată sărbătoare natʼională
și să fie celebrată, „cu mare
fast religios, școlar, militar și
natʼional”, în Ziua Înăltʼării
Domnului (a 40-a zi de la Sfintele Sărbători de Paște).

Dificultăți financiare pentru o firmă de
procesare a cărnii cu renume din județ

Insolvenţe peste insolvenţe
în curtea unuia dintre marii
procesatori de carne din judeţul Braşov.
Portalul instanţelor de judecată indică foarte clar societăţile pentru care s-a cerut
insolvenţa. O firmă cu renume

din Germania, Westfleisch
EG, a cerut chiar insolvenţa
societăţii CarmOlimp, dar cu
câteva săptămâni în urmă s-a
răzgândit.
Lucrurile stau, însă, cu totul
altfel în cazul multor altor
firme. Pentru Lux-Olymp

Lightning, Holstein
World, Golden
Cow ori Megatour,
chiar reprezentantʼii
Directʼiei Generale
a Finantʼelor Publice Brașov au cerut
insolvenţa. Doar
în cazul acestor
societătʼi datoriile
la bugetul de stat
depăşesc, susţin
surse oficiale, o jumătate de milion
de lei. Se cere insolvenţa şi în cazul
societăţii Carmobuc Tre.
CarmOlimp este o afacere
de familie, cu activitate în
sistem integrat care se ocupă
de agricultură, ferme, fabrici
de procesare, inclusiv lanţ de
distribuţie propriu al produselor.

Reducerea CAS la angajator se amână
Rectificarea bugetară, care
ar putea include scăderea
CAS, va fi discutată cu FMI
la vizita suplimentară din luna
iulie şi aprobată de Guvern la
finalul acelei luni sau la începutul lunii august, a declarat
ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea. În aceste
condiţii, reducerea CAS, preconizată de Guvern pentru 1

iulie, va fi amânată. O misiune
a FMI va veni la începutul
săptămânii viitoare la Bucureşti, pentru a treia evaluare
a acordului stand-by.
Execuţia bugetară pe primele
patru luni indică o performanţă
slabă a încasărilor bugetare, iar
deficitul de numai 0,28% din
PIB este rezultatul scăderii cheltuielilor bugetare cu 4% faţă de

perioada similară a anului trecut, inclusiv cele pe investiţii
publice, notează Mediafax. Guvernul mizează însă pe o îmbunătăţire a veniturilor bugetare
în mai şi iunie, atât din majorarea accizei la carburanţi, cât
şi din aplicarea taxei pe stâlp,
care se pare că va aduce venituri de cel puţin două ori mai
mari decât s-a estimat.
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O nouă promisiune
pentru autostradă
Contractul pentru construcţia în concesiune a
autostrăzii Comarnic Braşov va fi semnat în iunie, iar lucrările vor începe
în luna următoare, a declarat directorul general
al CNADNR, Narcis Neaga.
Directorul general al
CNADNR, Narcis Neaga, a refuzat să dea mai multe detalii,
precizând doar că în acest moment finanţarea proiectului este
stabilită „în mare parte”. Și a
infirmat zvonurile că Vinci Strabag - Aktor, câștigătorul
licitatʼiei pentru construcţia tronsonului de autostradă Comarnic-Braşov, s-ar retrage din
proiect.
Autostrada va fi realizată în
etape, iar lucrările vor debuta
după aproximativ o lună de la
semnarea contractului.
Neaga a precizat că termenul
de finalizare şi costul total de
realizare al proiectului vor putea
fi comunicate după semnarea
acordului cu constructorii selectaţi.
„Este prematur să avansez
nişte cifre”, a spus Neaga. Primul
termen avansat de autoritătʼi pentru demararea proiectului a fost
la începutul lunii aprilie, dar
acesta a fost deja depășit cu două
luni.
La începutul acestei luni,
însuși ministrul Transporturilor,

Cea mai aşteptată autostradă din România: Comarnic-Braşov
Dan Șova, recunoștea că
institutʼiile financiare internatʼionale nu au decis încă dacă și cu
cât finantʼează autostrada Comarnic - Brașov, hotărâre de
care depinde respectarea termenului fixat de Guvern pentru
această lucrar. „În acest moment,
CNADR (Compania Națională
de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România n.r), Guvernul
României, noi nu așteptăm decât
instituțiile financiare internaționale (...) să stabilească dacă

finanțează și cu cât, pentru a vedea exact care va fi ponderea
instituțiilor financiare internaționale și ponderea băncilor private.
Mai sunt unele discuții între
instituțiile financiare internaționale și constructori, tot cu privire
la finanțare, dar sunt chestiuni
care nu implică vreo decizie a
CNADR. CNADR și-a terminat
treaba, deci deocamdată
așteptăm”, a spus ministrul
Transporturilor, potrivit agerpres.ro.

Consiliul Concurenţei atacă
impozitul pe construcţii speciale
Deşi declaraţiile pentru plata impozitului pe construcţii speciale au
fost depuse pe 26 mai, activele supuse acestei taxări sunt încă o necunoscută pentru companii. Mai mult,
Consiliul Concurenţei consideră că
unele prevederi din Ordonanţa
102/2013 privind taxa pe stâlp pot
distorsiona piaţa. Bunurile aflate în
domeniul public al statului sunt exceptate de la plata impozitului pe
construcţiile speciale, potrivit Ordonanţei 102/2013, a precizat, marţi,
secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice, Dan Manolescu.
Preşedintele Consiliului Concurenţei,
Bogdan Chiriţoiu, este însă de altă
părere. „Cât timp se aplică o taxă tuturor companiilor care au un anumit
obiect de activitate, într-un domeniu
economic, noi spunem că este OK, nu
distorsionează concurenţa. Nu spunem că este bine sau rău să se pună
o taxă, dar pe noi ne interesează să

nu fie o companie dezavantajată faţă
de alta. Dar reacţia mea ar fi, la
cald, că dacă mă interesează să nu
distorsionez concurenţa între o companie şi alta, nu mă interesează foarte
tare că este în patrimoniul lui «x»
sau lui «y», ci mă interesează ca, în
activitatea ei, o companie să aibă
costuri, datorită acţiunii statului, similare cu alta. Pentru că dacă unul
îşi face investiţia lui şi plăteşte o taxă,
iar altul spune «activul este în patrimoniul statului, nu al meu, dar eu îl
folosesc de fapt», în termeni practici
tot aia e. Ar fi un avantaj pentru compania care nu plăteşte taxa”, a explicat Bogdan Chiriţoiu, citat de
Agerpres. Termenul de declarare a
impozitului pe construcţii datorat
pentru anul 2014 a fost 26 mai, zi în
care trebuia plătită şi prima rată în
contul acestui impozit, urmând ca a
doua rată să fie scadentă în 25 septembrie 2014.

Ministrul Transporturilor a
precizat că Banca Europeană de
Investitʼii (BEI), Banca Europeană de Reconstructʼie și Dezvoltare (BERD) și Banca Mondială
(BM) vor participa „consistent”
la finantʼarea acestui proiect.
Autostrada Comarnic-Braşov,
în lungime de 53 kilometri, ar
trebui finalizată în 2017, la un
cost estimat de 1,8 miliarde euro,
iar taxa de utilizare avută în vedere va fi de 5,7 lei plus TVA,
lucrările de construcţie.
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PNL şi PDL fuzionează. Crin Antonescu şi Vasile Blaga au
decis aseară ca PNL şi PDL să fuzioneze, rămânând în
discuţie doar momentul când acest lucru va fi să se întâmple, înainte sau după prezidenţiale. „Destul de greu
de crezut” că se va reuşi acest lucru până la alegeri, a
comentat liderul democrat-liberal, Vasile Blaga. În ce priveşte semnarea unui protocol între cele două partide,
Blaga a precizat că, cel puţin în primă fază, fuziunea se
va face pe bază de ”încredere”. Un document oficial ar
urma să fie elaborat în perioada următoare pe baza discuţiilor între liderii celor două partide. Până la fuziune
însă, liderii PDL şi PNL au stabilit să susţină un candidat
unic la prezidenţiale care va fi stabilit în urma unui sondaj
de opinie.
Congres extraordinar PNL în iunie. Congresul extraordinar
al PNL va avea loc pe 28 - 29 iunie, la București, urmând
să participe peste 1.500 de delegați, a anunțat ieri
președintele demisionar al partidului, Crin Antonescu.
Crin Antonescu a anunțat că nu va mai candida la șefia
partidului, în schimb îl va susține pe Klaus Iohannis pentru
președinția partidului. „De bună seamă că susțin candidatura lui Klaus Iohannis, de altfel noi suntem în acest
Congres extraordinar în urma demisiei lui Klaus Iohannis,
pentru că, așa cum am anunțat dinainte de alegeri, în
situația în care demisionam, Klaus Iohannis, ca primvicepreședinte în exercițiu al partidului, prelua oricum
prerogativele de președinte”, a spus Antonescu, la finalul
ședinței Delegației Permanente a PNL. Crin Antonescu
a precizat că Iohannis a cerut derogare statutară de la
vechime pentru a putea candida la o funcție în conducerea PNL, iar Ioan Ghișe și-a anunțat candidatura la
președinția partidului.
Nyiro Jozsef nu poate fi reînhumat la Odorheiul Secuiesc. Curtea
de Apel Târgu Mureș a decis ieri menținerea sentinței
Tribunalului Harghita, prin care a fost anulată autorizația
de reînhumare a scriitorului Nyiro Jozsef la Odorheiul
Secuiesc, emisă în urmă cu doi ani, precizează Agerpres.
Purtătorul de cuvânt al Curții de Apel Târgu Mureș, Viorela
Bejan, a precizat că sentința instanței este definitivă și
irevocabilă. Scriitorul Nyiro Jozsef a decedat la Madrid
în 1953, rămășițele pământești ale acestuia au fost aduse
inițial în Ungaria, la inițiativa Parlamentului de la Budapesta, iar în 2012, în plină campanie electorală,
președintele legislativului ungar, Laszlo Kover, a încercat
reînhumarea scriitorului la Odorheiul Secuiesc, în cadrul
unei ceremonii aprobate de edilul orașului. Acțiunea a
stârnit proteste vehemente. Scriitorul maghiar Nyiro Jozsef
a fost un militant al fascismului în Ungaria şi în baza legislaţiei din România, care interzice simbolurile şi promovarea unei asemenea ideologii pe spaţiul public, nu-şi
au locul manifestări oficiale la care se pot asocia semnificaţii ale ideologiilor extremiste, consideră Institutul
Naţional pentru Studierea Holocaustului din România.

ECONOMIC
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Flash economic
S-a deschis Expowood. Până sâmbătă după-amiază, cei interesaţi de domeniul prelucrării lemnului sunt aşteptaţi
la Sala Roman din cartierul Astra, la Expowood. 64 de
expozanţi din ţară şi străinătate sunt prezenţi aici şi vor
prezenta noutăţile şi tehnologiile din acest sector. La deschiderea expoziţiei au fost şi reprezentanţii mai multor
clustere din domeniul industriei lemnului din ţară, dar şi
din străinătate. Aceştia vor avea câteva întâlniri zilele
acestea, urmând să încheie şi un acord. La standurile
celei de a 14-a ediţii Expowood veţi găsi producători de
mobilă şi prelucrători de lemn, dar veţi putea descoperi
şi ultimele noutăţi şi tehnologii din domeniu.
Taxă mai mică pentru eliberarea pașaportului. Taxa consulară
pentru eliberarea unui nou pașaport simplu electronic/temporar a scăzut de la 32 lei la 22 lei. Prevederea apare
în Ordonanța de urgență nr. 28 pentru modificarea unor
acte normative privind taxele și tarifele nefiscale, care a
fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.
388/26.05.2014.
Au uitat să-şi declare veniturile. Fiscul va trimite somaţii de
plată, contribuabilii întârziaţi având la dispoziţie 15 zile
să intre în legalitate. În ciuda apelurilor făcute de reprezentanţii Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice (DGRFP) Braşov, destui contribuabili din judeţ nu
au respectat termenul-limită, 26 mai, până la care erau
obligaţi să-şi depună declaraţiile de venit.
Criza a mai redus chiriile la Braşov. Criza a mai limitat pretenţiile proprietarilor care doresc să îşi închirieze proprietăţile. Nu foarte mult, însă, având în vedere că
majoritatea celor care deţin o garsonieră sau un apartament le folosesc pentru a-şi mări substanţial veniturile.
Dacă acum şase ani o garsonieră se închiria în Braşov
cu cel puţin 200 de euro, acum, pe site-ul imobiliare.ro,
cea mai ieftină garsonieră oferită spre închiriere ajunge
la 120 de euro.

Joi

Investiţii în unităţile de
învăţământ din Brașov
Alte şase proiecte pentru
investiţii în şcolile din
Braşov vor fi propuse
aprobării Consiliului Local în şedinţa de vineri,
30 mai.
Patru dintre proiecte vizează
lucrări de reabilitare termică,
energetică sau a sistemului de
încălzire la corpul A al Colegiului „N. Titulescu”, corpul B
al Colegiului Naţional Economic „Andrei Bârseanu”, corpul
A al Colegiului Tehnic „Remus Răduleţ” şi a corpului B
al Şcolii Generale Nr 9. Cel
de-al cincilea proiect vizează
efectuarea reparaţiilor capitale
la Şcoala Generală Nr.12 (Corp
A), iar ultimul, reamenajarea
atelierelor Şcolii Profesionale
Germane „Kronstadt”.
Lucrările cuprind, în funcţie
de proiect, reparaţii sau înlocuiri ale instalaţiilor de încălzire
şi centralelor, anveloparea clădirilor şi izolarea termică a fa-

ţadei şi terasei, schimbarea
tâmplăriei vechi cu tâmplărie
termopan. Corpul A al Colegiului „N. Titulescu” va fi branşat la sistemul centralizat de
încălzire. Reparaţiile capitale
de la Şcoala nr 12 includ şi consolidarea clădirii, şi dotarea cu
o centrală nouă.
Valoarea totală a lucrărilor
a fost estimată la aproape 12
milioane de lei, inclusiv rea-

menajarea atelierelor Şcolii
Profesionale Germane „Kronstadt”.
„Dorim să începem lucrările
la toate până la sfârşitul anului.
Lor li se adaugă alte două unităţi de învăţământ pentru care
am depus cererea de finanţare
din fonduri elveţiene nerambursabile, cu cofinanţare locală”,
a explicat primarul George
Scripcaru.

Reamintim că municipalitatea
doreşte să acceseze 7,8 milioane
lei, fonduri nerambursabile
acordate prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român, pentru reabilitarea energetică
utilizând soluţii inteligente a Colegiului de Informatică „Grigore
Moisil” şi a Şcolii Generale nr.
4. Valoarea proiectului este de
11,18 milioane lei. Proiectul
propune soluţii mai ieftine şi
mai eficiente decât în variantele
clasice şi urmăreşte reducerea
la minimum a consumului de
energie, în condiţiile îmbunătăţirii parametrilor clădirilor.
A.P.

neral al Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
(CNADNR), a anuntʼat, ieri, la
conferinţa „ZF Construction &
Infrastructure Summit 2014” că
șoferii vor plăti taxă pentru autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti şi
A2 Bucureşti-Constanţa.
„Acum se lucrează la infrastructura staţiilor de taxare şi
vom avea un partener privat în
activitatea de taxare. Cred că
în toamnă va fi totul gata sau
cel mai târziu la începutul anului viitor, astfel că de la anul
vom plăti taxă de autostradă pe
A1 şi pe A2”, a spus Neaga.

Acesta nu a precizat ce valoare
va avea taxa de autostradă.
Totuși, după dezvăluirea lui Neaga, CNA DNR a revenit cu un
comunicat: „După reabilitarea
autostrăzilor A1 şi A2, proces
care va dura 12 luni, concesionarul sau statul român pot opta,
sau nu, pentru introducerea sistemului de taxare, în funcţie de

preluarea riscului de trafic.
Având în vedere că durata de
reabilitare a celor două autostrăzi este estimată la un an, în
niciun caz opţiunea privind introducerea sau nu a sistemului
de taxare nu se va lua în discuţie
în acest an, și nici în anul 2015.
Aşadar, autostrăzile nu vor fi
taxate în anul 2015”.

Investițiile în infrastructură sunt necesare

nouă taxă anunțată pentru șoferi
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV ONarcis
Neaga, directorul ge-

COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

CAMPANIE DE PREVENIRE A FURTURILOR ŞI TÂLHĂRIILOR

„Infractorii te pot cunoaşte mai
bine decât crezi !”
În scopul prevenirii furturilor din locuinţe:
Uşa de acces în locuinţă trebuie să fie confecţionată dintr-un material rezistent la solicitări
mecanice şi termice iar tocul, în zona sistemelor
de asigurare, să fie consolidat cu o armătură metalică, şi bine ancorat în perete;
Montaţi o încuietoare de înaltă siguranţă la uşa
de acces în locuinţă. Încuietoarea trebuie montată
corect, în aşa fel încât accesul din exterior la şuruburile de prindere să fie imposibil, iar cilindrul
să fie complet acoperit de şilduri pentru a evita
ruperea lui.
Montaţi un sistem de alarmă antiefracţie în locuinţă; ţineţi cont de faptul că într-o
locuinţă trebuie supravegheate cu detectoare de prezenţă toate încăperile care au
geamuri sau uşi care au acces direct în exterior, pe terase sau alte locuri facile
escaladării din afara locuinţei;
Dacă locuiţi la parter sau etajul I, nu lăsaţi geamurile deschise sau întredeschise,
chiar dacă părăsiţi pentru puţin timp locuinţa.
Nu permiteţi accesul în imobil persoanelor care nu îşi pot justifica prezenţa.
Dacă la uşa dumneavoastră se prezintă persoane care vând produse sau invocă
diferite motive, nu le permiteţi să intre în casă.

Constantin Niță: Lucrăm la un proiect de
sprijinire a marilor consumatori de gaze
Statul analizează posibilitatea acordării unor ajutoare
marilor consumatori de gaze
naturale, fie sub forma unor
măsuri fiscale, fie prin măsuri
administrative sau ajutoare de
stat, având în vedere că cei
doi producători locali de gaze
naturale tʼin pretʼurile ridicate
pentru a-și maximiza profiturile, a declarat ministrul
Economiei, Constantin Nitʼă.
„Lucrăm la un asemenea
proiect. Fie găsim o măsură
fiscală de sprijinire, fie o măsură administrativă sau de
ajutor de stat, împreună cu

Consiliul Concurenței și cu
Comisia Europeană. Nu sunt
foarte multe căi prin care poți
să sprijini industria cu gazele
naturale”, a explicat Constantin Nitʼă.
El a spus că este interesat,
în primul rând, ca industria
românească să aibă un pretʼ
acceptabil la energie, la gaze
naturale, să existe conditʼii de
piatʼă egale pentru totʼi jucătorii, așa cum este în toată Uniunea Europeană. „La gaze
naturale nu mai este niciun
șoc pentru consumul industrial. În timp, prețul gazelor

trebuie stabilit pe Bursă. Dar
cei doi producători, din
dorința de a-și maximiza profiturile, țin prețul ridicat, și
asta nu este în ordine. Și
atunci trebuie să găsim o formulă în care marii consumatori industriali să poată
beneficia de acest produs care
să îi facă eficienți pe piață, că
altfel îi omorâm. Deci, energia
și gazele naturale constituie
elemente de cost extrem de importante în prețul produselor.
Și atunci trebuie să avem grijă
ca acesta să fie acceptabil”, a
explicat Nitʼă.
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44 de locuințe sociale trebuie
finalizate în noiembrie
44 de familii aflate în situaţii dificile, unele chiar
dramatice, se vor muta în
casă nouă.
Blocul social de pe strada Zizinului trebuie să fie gata până
în noiembrie, conform contractului semnat între firma care a
câştigat licitaţia de construire a
imobilului, şi administraţia lo-

probleme sociale sau
de persoane în vârstă
aflate în dificultate financiară.
Din luna noiembrie
a anului trecut, au fost
întrerupte lucrările de
construcţie a blocului
social de pe Zizinului.
Şantierul a fost reluat abia din această
săptămână, după ce
au fost finalizate toate
procedurile ce au implicat licitaţia, contestaţia şi, într-un final,
decizia instanţei cu
privire la câştigătorul
contractului de construire.
Firma respectivă
44 de familii aflate în situații dificile ar trebui să se mute la iarnă în noile locuințe
trebuie să execute
cală braşoveană. Este vorba din Primărie va alege din cele până în noiembrie hidroizolaţia,
despre 44 de apartamente cu 200 de cereri depuse de familii consolidările celor trei etaje sudouă și trei camere.
evacuate din casele naţionaliza- perioare rămase nelucrate, inDirecţia de Servicii Sociale te, de tineri sub 35 de ani cu stalaţiile şi interioarele.

Proiectul este în valoare de
patru milioane de lei, din care
98% provin din fonduri europene.
Valoarea totală a lucrărilor
este de 3,7 milioane de lei, iar
cele executate până în prezent
sunt de 467.000 de lei. Dacă se
depășește termenul de
finalizare - luna noiembrie, termen maximal, se pierde
finantʼarea de la ADR 7 Centru,
adică cei 98% finantʼare asigurată de la Uniunea Europeană.
Familiile care vor locui în
noile apartamente de două şi
trei camere vor fi selectate pe
baza unor criterii stabilite de
Consiliul Local. La Direcţia de
Servicii Sociale din Primărie
sunt în jur de 200 de cereri venite din partea celor ce solicită
un acoperiş deasupra capului.
De aici vor fi alese familiile care
vor ocupa cele 44 de locuinţe
sociale.

Evaluări anuale la medic pentru copiii cu
vârste cuprinse între 2 şi 18 ani
Copiii vor fi supuşi unor
consultaţii preventive periodice pentru identificarea
tulburărilor de creştere şi
dezvoltare şi a riscurilor
specifice pe grupe de vârstă
şi sex, potrivit unui proiect
de ordin comun al Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Consultaţiile vor fi
realizate la externarea din
maternitate şi la o lună - la
domiciliul copilului. Apoi,
consultaţiile vor fi realizate
la două, patru, şase, nouă,
12, 15, 18 şi 24 de luni, iar

ulterior, până la 18 ani, vor
fi făcute anual. Consultaţia
preventivă a copiilor la vârsta de 2 ani, 3 ani, 4 ani şi
5 ani cuprinde, printre altele, evaluarea practicilor nutriţionale (anamneza nutriţională adresată părinţilor)
şi consiliere pentru o alimentaţie sănătoasă şi comportament alimentar sănătos al întregii familii, profilaxia rahitismului numai în
perioadele reci ale anului,
evaluarea dentiţiei şi igiena
orală, administrarea de
fluor pentru profilaxia ca-

riei dentare, evaluare şi consiliere pentru activitatea fizică, evaluare şi consiliere
pentru dezvoltarea neuropsiho-emoţională, identificarea eventualelor deficienţe ale dezvoltării psiho-motorii ale copilului prin aplicarea unui chestionar care
vizează arii de dezvoltare
psiho-motorii care ar putea
fi afectate în tulburarea de
spectru autist. Pentru un
scor care indică un risc mediu şi sever se recomandă
trimiterea către medicul de
psihiatrie pediatrică.

Obiceiuri de Înălţarea Domnului
Azi e Înăltʼarea Domnului.
Aceasta este o sărbătoare
creştină anuală care comemorează înălţarea la cer a Mântuitorului, la 40 de zile după
Înviere (Paştele). Tradiţia religioasă spune că, timp de 40
de zile după Paşte,
credincioşii trebuie să se salute cu mesajele „Hristos a înviat”, respectiv „Adevărat a
înviat”. În ziua de Înălţarea
Domnului, mesajele sunt
„Hristos S-a înălţat!”, respectiv „Adevărat S-a înălţat!”.
Sărbătoarea „Înălţarea Domnului” face trimitere la înălţarea lui Hristos de pe Mun-

tele Măslinilor, în faţa apostolilor. Potrivit Bibliei, îngerii
le-au vorbit ucenicilor despre
revenirea lui Hristos pe pământ. Înălţarea Domnului
este şi Ziua Eroilor. În 1999,
s-a hotărât ca Înălţarea Domnului să fie şi o zi dedicată
eroilor români căzuţi de-a
lungul veacurilor.
Obiceiuri de Înălţarea Domnului:
- de Înălţarea Domnului,
casele şi mormintele sunt împodobite cu crengi de paltin,
scrie crestinortodox.ro;
- la ferestre se pun frunze
de leuştean;

- se fac pomeni pentru
morţi, împărţindu-se mai ales
pâine caldă, brânză, ceapă
verde şi rachiu;
- sunt marcate vitele şi se
taie mieii;
- este ultima zi în care se
mai pot roşi ouă.
În primele secole de după
Hristos, comunităţile creştine
sărbătoreau Înălţarea Domnului odată cu Rusaliile, la 50
de zile după Paşte. Însă, din
secolul al IV-lea, Înălţarea
Domnului a fost sărbătorită
la 40 de zile după Paşte, iar
Rusaliile (Înălţarea Sfântului
Duh) - la 50 de zile.
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BRAȘOVUL ISTORIC

Povestea unei străzi:
Strada Nicolae Iorga (XV)

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu
Imobilul de la nr. 30 este casa parohială a bisericii
Buna Vestire. Construcţie modernă, funcţională
realizată între anii 1934–1937, preia parţial câteva
elemente decorative din arhitectura bisericii.

Joi
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Vizită istorică la Braşov!
Biserica Neagră, Prima Şcoală Românească şi Biserica Sântul Nicolae au fost
obiectivele turistice unde prinţul de Wales a poposit preţ de câteva ore
Prinţul Charles a sosit
marţi într-o vizită privată în România. După un
scurt popas în localitatea Viscri, unde deţine
mai multe proprietăţi, a
plecat spre localitatea
covăsneană Micloşoara,
de lângă Baraolt, unde
a petrecut prima noapte
la prietenii săi, familia
contelui
Kalnoky.
Aceasta fiind una dintre
destinaţiile favorite.
„Cred că ceea ce îl atrage
pe prinţul Charles este stilul
de viaţă al românilor, moştenirea naturii care încă supravieţuieşte în România, natura,
dar şi modul în care oamenii
interacționează cu natura”, a
declarat contele Tibor Kalnoky
Cea de-a doua zi a vacanţei sale a fost dedicată Bra-

Prinţul Charles la Prima şcoală românească
şovului. Prima oprire a fost
la Biserica Neagră. Înainte
de a vizita Biserica Neagră,
Prinţul Charles s-a întâlnit
la Parohia Bisericii Evanghelice cu reprezentanţii acesteia. Vizita la Biserica
Neagră a durat aproape o
oră, iar la ieşire, moştenitorul

tronului Marii Britanii nu a
făcut nici o declaraţie. Peste
o sută de persoane, dintre
care o mare parte elevi ai Liceului Johannes Honterus,
dar şi turişti, l-au întâmpinat
la ieşire. De la Biserica Neagră, Prinţul Charles a vizitat
Biserica Sf. Nicolae şi Mu-

Concurs de orientare turistică
pentru elevii braşoveni
A patra ediţie a Concursului
de orientare turistică – organizat de Şcoala Generală nr. 9
din Braşov şi Regia Publică
Locală a Pădurilor (RPLP)
„Kronstadt” în parteneriat cuPrimăria Municipiului Braşov
– va avea loc sâmbătă, în zona
lacului Noua.
„Concursul se desfăşoară
pe echipe formate din patru
membri şi o rezervă şi constă
în parcurgerea cât mai rapidă
a unui traseu prin pădure,
participanţii trebuind să treacă prin aproximativ zece puncte de validare. Fiecare echipă
va primi o hartă pe care este
marcat nordul şi punctele de
validare şi o busolă omologată. Traseul are aproximativ
doi kilometri, este conceput de
domnul profesor Eugen Chicoş
împreună cu reprezentanţiiSalvamont Braşov şi va fi fă-

cut cunoscut doar în
dimineaţa
concursului.
Sperăm
într-o participare cât
mai mare,
mai ales că
avem deja
înscrise şi
echipe din
localităţi din judeţ – Feldioara
şi Vama Buzăului”, a declarat
Dan Olteanu, directorul
RPLP Kronstadt.
Concursul este destinat elevilor din clasele IV-VIII, fete
şi băieţi, fără ca echipajele să
fie diferenţiate pe grupe de
vârstă, iar înscrierile se fac la
Şcoala generală nr. 9. Fiecare
participant va primi tricouri,
diplome, iar echipajele de pe
podium vor fi premiate şi cu

articole pentru drumeţie, oferite de un magazin specializat
din Braşov.
Plecarea echipelor participante va avea loc începând de
la ora 9.00, de la Lacul Noua,
cu un interval de 10-15 minute între fiecare. Pe perioada
desfăşurării concursului, în
Parcul Noua va exista o scenă
pe care copii din fiecare şcoală participantă vor prezenta
un moment artistic.
A.P.

Centru de excelenţă pentru elevii de top
Săptămâna trecută a avut
loc o întâlnire cu ministrul
Educaţiei şi inspectorul general şcolar şi reprezentanţii Primăriei Braşov, în vederea
construirii unui centru de excelenţă, având în vedere că
Braşovul are rezultate foarte
bune la olimpiadele şcolare.
Variante pentru amenajarea

centrului sunt la Liceul Economic şi la Liceul Nicolae
Titulescu. Ministerul Educaţiei
este dispus să finanţeze partea
de asigurare a salariilor profesorilor şi ce ţine de partea
educativă, iar infrastructura
trebuie asigurată de Primărie.
Centrul se va adresa elevilor
cu rezultate foarte bune şi care

să se pregătească suplimentar
şi după orele de curs. Proiectul
ar putea fi pus în operă cel
mai devreme anul şcolar viitor,
la această oră neexistând bani
prevăzuţi în bugetul local şi
mai trebuie pregătită documentaţia şi obţinute aprobările
de la Bucureşti.
Sebastian Dan

zeul Primei Şcoli Româneşti
din Şcheii Braşovului.
Prim-preotul Bisericii
Evanghelice, Christian Plajer,
a declarat după vizită: „Prinţul Charles ne-a onorat cu vizita particulară fiind un lucru
deosebit pentru noi. S-a interesat de istoria comunităţii
evanghelice, de istoria şi arhiva bisericii evanghelice. Iam arătat nişte lucruri, dar
destul de puţine, pentru că timpul a fost foarte scurt. Sperăm
să revină, deoarece mai are
multe de văzut. Este un om
modest, foarte atent şi receptiv
la tot ce este de valoare şi la
tot ce i se prezintă, este un spirit universal”, a spus primpreotul Bisericii Evanghelice,
citat de agerpres.ro. Acesta a
adăugat că prinţului Charles
i s-a arătat orga istorică de la
Rupea, care a fost reparată şi
momentan se află în Biserica

Neagră, dar şi orga Buchholz,
construită în perioada romantismului timpuriu.
Ulterior, prinţul a plecat spre
Biserica Sfântul Nicolae şi muzeul Primei Şcoli Româneşti.
Directorul Muzeului Primei
Şcoli Româneşti, Vasile Oltean, a rămas impresionat de
vizită şi de modul în care Prinţul Charles s-a arătat interesat
de tot ce i s-a prezentat.
„Este o persoană deosebită.
Am purtat tot timpul un dialog,
s-a arătat foarte interesat şi
uimit de tezaurul care se află
în acest muzeu, documente
foarte vechi, cărţile, tiparniţa,
sala de clasă cu bănci foarte
vechi, în care s-a aşezat şi
Prinţul Charles, dar în ultima
bancă, nu în prima, despre
care a spus că stau cei care
nu sunt cuminţi. A spus că o
să revină pentru că vizita a
fost scurtă. A vizitat tot Mu-

zeul, dar prezentarea documentelor s-a făcut în grabă.
Este pentru prima dată când
ne vizitează, dar impresia este
deosebită, este un om interesat
de istorie, de tradiţii, iar noi
avem ce arăta”, a spus directorul Muzeului Primei Şcoli
Româneşti, Vasile Oltean, potrivit agerpres.ro.
De la Braşov, moştenitorul
coroanei britanice a plecat pe
Valea Zălanului. În ultimii ani
Prinţul Charles a venit în fiecare primăvară în România.
Preocupat de conservarea
monumentelor istorice, îndeosebi a celor din Transilvania,
el s-a implicat în programul
de reabilitare a mai multor
sate săseşti întemeiate în secolul al XII-lea, dintre care o
parte figurează în patrimoniul
UNESCO. Potrivit unor surse,
prinţul va părăsi ţara noastră,
în cursul zilei de vineri.
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Google construiește
mașina fără șofer
Google a dezvoltat primele prototipuri ale maşinii
"fără şofer" la care lucrează
de mai mulţi ani şi intenţionează să construiască în parteneriat cu companii auto
100-200 de automobile pentru teste, complet autonome
şi lipsite de elemente precum volan, pedale de acceleraţie şi frână.
„Maşina cu două locuri
seamănă cu o gondolă pe
roţi. Nu are volan, pedală
de acceleraţie sau pedală de
frână. În schimb, maşina se
foloseşte de proprii senzori
şi de programe pentru a-şi
face treaba”, scrie cotidianul american Wall Street
Journal.
Compania a lucrat până Americanii vor crea mașina fără volan, fără pedala de accelerație și fără frâne
în prezent la maşini fără şofer echipând autovehicule exis- tonome pot contribui la redu- fost limitată la 25 de mile (40
tente pe piaţă cu tehnologia pe cerea numărului de accidente de kilometri) pe oră.
care a dezvoltat-o în acest scop. rutiere.
„Vrem să construim circa
Google afirmă că maşinile auViteza primului prototip a 100 de maşini prototip, iar mai

târziu, pe parcursul verii, şoferii noştri vor începe să testeze versiuni iniţiale ale
acestor maşini cu control
manual. Dacă totul merge
bine, am vrea să derulăm un
mic proiect pilot în California în următorii ani”, a declarat Chris Urmson,
directorul proiectului maşinii
autonome la Google.
Prototipurile vor avea elemente de siguranţă suplimentare, precum parbrize
din material plastic, scrie
Bloomberg.
Maşinile autonome permit utilizatorului să transmită adresa unei destinaţii,
iar maşina îl transportă în
acel loc, a spus Brin.
Google testează de mai
mult timp pe drumurile din
SUA maşini autonome, inclusiv
versiuni modificate de Prius şi
Lexus, echipate cu camere, senzori radar şi laser.

Joi

Pe scurt
Un american lansează o vânătoare de comori pe Twitter
Un american care a făcut avere în sectorul imobiliar sa transformat într-un donator generos, postând cu regularitate pe Twitter indicii care să conducă la banii pe
care îi distribuie, relatează miercuri AFP. Peste cinci
mii de dolari au fost donate astfel în San Francisco de
o persoană anonimă care se ascunde în spatele hashtag-ului @HiddenCash. Indiciile din tweet-uri conduc
la bilete de bancă ascunse în locuri precum Palatul Artelor Frumoase din San Francisco, sau în apropierea
podului Golden Gate.

Pescarul și statueta antică
Un bărbat din Siberia a făcut recent o descoperire care
i-a uimit pe arheologi. Nikolai Tarasov se afla la pescuit
pe un râu din apropierea casei lui, în Tisul, când a simţit
că plasa de peşte atârnă mai greu decât de obicei.
Spre surprinderea sa, nu era vorba despre un peşte mai
mare, ci despre o statuetă din bronz , veche de peste
4.000 de ani, relatează Huffington Post.
„Eram cu un prieten, mergeam prin apă trăgând după noi
plasele când, deodată, am simţit că ceva greu s-a agăţat.
Am găsit obiectul respectiv, l-am descurcat din plasă şi
iniţial am vrut să-l arunc înapoi în apă. Însă în ultima clipă
m-am uitat mai de aproape şi am văzut un chip”, a povestit
Tarasov. „Am spălat obiectul respectiv în apa râului şi
aşa am realizat că nu este doar o piatră cu o formă specială, aşa cum crezusem iniţial, ci o statuetă”, a adăugat
el. Convins fiind că statueta este valoroasă, pescarul a
cerut ajutorul specialiştilor de la Muzeul de Istorie din
Tisul. Aceştia i-au confirmat bănuiala: statueta din bronz
reprezintă un zeu păgân şi datează din Epoca Bronzului.
„Singurele obiecte cu aceeaşi vechime pe care le aveam
până acum erau un colier din piatră şi două talismane,
unul ce reprezintă un urs, iar altul, o pasăre”, a precizat
Marina Banschikova, directorul Muzeului.

Medicii încep experimentele pe oameni
pentru a testa „animaţia suspendată”
Medicii de la Spitalul Presbyterian din Pittsburgh vor începe un experiment care pare
desprins din filmele sciencefiction. Ei vor răci trupurile
pacienţilor aflaţi în stare foarte gravă, astfel încât celulele
lor vor avea nevoie de mult
mai puţin oxigen.
Această stare se numeşte
„animaţie suspendată”, iar pacientul se află practic între viaţă şi moarte. Răcirea corpului
le va da medicilor mai mult
timp pentru a opera victimele
cu răni grave, provocate de
gloanţe sau prin înjunghiere.
În cadrul intervenţiei, sângele

pacientului va fi înlocuit cu o
soluţie salină rece, temperatura
corpului va scădea la 10 grade
Celsius şi orice activitate celulară va înceta.
Medicul Samuel Tisherman
spune că doctorii preferă să
numească această stare resuscitare sau conservare de urgenţă, nu animaţie suspendată,
pentru că termenul pare science-fiction.
Avantajele răcirii persoanelor aflate în stare gravă
sunt cunoscute mai de mult.
La o temperatură normală a
corpului, celulele au nevoie
de mult oxigen, iar dacă ini-

ma nu mai bate, acestea vor
muri foarte repede. Când
temperatura corpului scade,
celulele au nevoie de foarte
puţin oxigen şi atunci medicii au timp să intervină, înainte de distrugerea celulelor.
Metodele anterioare de răcire a unui corp presupuneau
recircularea sângelui pacientului printr-un aparat care îl
răcea. Dar în acest caz instalarea hipotermiei dura foarte
mult timp. După terminarea
operaţiei, pacienţii îşi vor reveni singuri sau vor fi ajutaţi
prin tehnicile clasice de resuscitare cardiacă.

Ce riscă persoanele care se diagnostichează
folosind informaţii de pe Wikipedia?
Autodiagnosticarea cu ajutorul site-ului Wikipedia este
o idee neinspirată, afirmă cercetătorii de la Universitatea
Campbell din Statele Unite,
potrivit cărora 90% dintre termenii medicali publicaţi în
celebra enciclopedie online
sunt lipsiţi de acurateţe.
Căutările efectuate de internauţi pe acest site cu scopul de a găsi de unii singuri,
fără să consulte un medic, explicaţii pentru simptomele lor
reprezintă o idee neinspirată,

spun savanţii americani, întrucât 90% din explicaţiile
termenilor medicali conţin
erori, informează dailymail.
co.uk.
Robert Hasty, coordonatorul acestui studiu, a declarat:
„Persoanele care caută un
diagnostic pe internet nu ar
trebui să folosească Wikipedia drept sursă principală de
informaţii, pentru că articolele
de pe acest site nu parcurg
acelaşi proces de vizualizare
de către comunitatea medici-

lor, aşa cum se întâmplă cu
revistele medicale”.
„Cea mai bună sursă pentru o diagnosticare corectă
este consultarea unui medic,
care poate să ţină cont de istoricul medical al pacientului
şi de alţi factori pentru a determina cel mai bun tratament”, a adăugat el.
De lansarea sa din 2001,
Wikipedia a devenit cel mai
popular site în privinţa căutărilor de referinţe efectuate
de internauţi.
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Gardoș, aproape de Roma.
Fundaşul
echipei
Steaua Bucureşti, Florin
Gardoş, se află în atenţia clubului AS Roma,
care doreşte achiziţionarea unui fundaş central
în cazul în care marocanul Mehdi Benatia nu va
mai rămâne la vicecampioana Italiei, a anunţat
cotidianul Il Messaggero. Pe lângă Gardoş, pe lista Romei se mai află croatul
Dejan Lovren (Southampton), muntenegreanul Marko
Basa (OSC Lille), italianul Davide Astori (Cagliari), belgienii Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur) şi Thomas
Vermaelen (Arsenal Londra), italo-argentinianul Gabriel
Alejandro Paletta (FC Parma) şi francezul Eliaquim Managal (FC Porto). Conform presei italiene, Mehdi Benatia,
în vârstă de 27 de ani, care mai are contract cu AS Roma
până în vara lui 2018, se află în tratative cu FC Barcelona.
La AS Roma mai sunt legitimaţi patru jucători români,
portarul Bogdan Lobonţ şi fundaşii Deian Boldor, Mihai
Bălaşa şi Vlad Marin.

Echipa națională de fotbal a României va juca
împotriva Albaniei și Algeriei două partide amicale în cadrul turneului
din Elveția.
Acum, când toată lumea
joacă partide de verificare înainte de debutul Campionatului Mondial din Brazilia,
natʼionala României dispută și
ea două teste în cadrul turneului din Elvetʼia. Tricolorii
vor juca împotriva Albaniei
pe 31 mai, de la ora 20:00 și
contra Algeriei pe patru iunie,
de la ora 21:30. Aceste două
jocuri vor fi ultimele teste înaintea debutului în preliminariile pentru Campionatul
European din 2016. Piţurcă
încearcă să împrospăteze naţionala cu jucători tineri şi a
convocat pentru meciurile
amicale cu Albania şi Algeria
câţiva fotbalişti noi. Selectʼionerul a surprins atunci când
i-a convocat pe Alexandru
Mateiu de la FC Brașov, Bogdan Vătăjelu de la CSU Craiova sau pe Florin Tănase,
Cristian Manea și Bogdan Mitrea de la Viitorul. Cu toate
acestea, jucătorii consacratʼi
de la echipa natʼională au avut
numai cuvinte de laudă la
adresa noilor venitʼi.
Rusescu s-ar putea întoarce la
Steaua. Unul dintre cei mai
buni atacantʼi ai României în
sezonul recent încheiat a fost
Raul Rusescu. Fostul vârf al
Stelei a impresionat după trecerea de la Sevilla la Braga și
acum trage tare la antrenamente să-l impresioneze și pe
Pitʼurcă. Rusescu consideră că
jocurile cu Albania și Algeria
sunt extrem de utile înainte de
startul în campania pentru
Campionatul European din
2016. „Jocurile cu Albania și
Algeria sunt foarte folositoare,

Reghe și-a luat staff-ul la Al Hilal

Alexandru Mateiu face parte din „aripa tânără” a echipei naționale
mai ales că putem sta mai mult
împreună, ne putem antrena.
Sunt două jocuri care ne ajută
foarte mult”, a spus Raul Rusescu. Fostul golgheter din
Ghencea nu spune nu unei reveniri la Steaua. „Nu este exclus să mă întorc la Steaua,
dar acum nu se pune problema”, a spus Rusescu. El a jucat
pentru Steaua în perioada
2011-2013 și are trei selectʼii
la natʼionala României. În
schimb, un alt fost stelist, Bănel Nicolitʼă, spune că, deși
Steaua va rămâne mereu în
inima sa, exclude momentan
o reîntoarecere în tʼară. „Aceste
meciuri sunt foarte importante
pentru moral. Trebuie să
câștigăm, ca să ne dea încredere pentru preliminariile

Campionatului European. La
națională ajung cei mai buni
și mă bucur că sunt și eu aici.
Florin Tănase m-a impresionat. Deși este foarte tânăr, este
extrem de matur în joc și ar
putea evolua la o echipă bună
a campionatului românesc. Eu
am ofertă de la Nantes, dar
sper să mai apară câteva oferte. Sincer, nu vreau să mă întorc în România, nici la
Steaua”, a spus Bănel Nicolitʼă.
Regretul lui Chivu. Fostul
internatʼional Cristi Chivu, în
vârstă de 33 de ani, a vorbit
despre momentele pe care lea trăit la echipa natʼională. „Regretul meu este că nu am reuşit
să ne calificăm la un Campionat Mondial. E cel mai mare
regret al carierei mele, probabil

şi colegii mei de generaţie au
acest of. Ar mai fi calificări ratate şi la Campionatele Europene. O singură calificare, în
2008, e puţin, pentru că suntem o generaţie care puteam
face mai mult”, a spus Cristi
Chivu la TVR. Cristian Chivu
şi-a anunţat, la 31 martie, retragerea din activitate, întrun mesaj postat pe Facebook,
la câteva ore după ce Internazionale Milano a anunţat
rezilierea contractului de comun acord cu fostul internaţional. Chivu a câştigat tripla
cu Internazionale Milano în
2010, campionat - Cupa Italia
- Liga Campionilor, atunci
când pe banca tehnică a italienilor se afla portughezul
Jose Mourinho.

Tărlungeniul mai tremură
Echipa de fotbal Unirea
Tărlungeni a pierdut jocul disputat la Galatʼi cu Dunărea,
scor 1-0 (1-0). Partida a contat pentru antepenultima etapă
a grupei de play-out a Seriei
I din Liga a doua. Unicul gol
al partidei a fost marcat de
Sfrijan în minutul 28. În urma
acestui rezultat, Unirea Tărlungeni rămâne, cu 30 de
puncte acumulate în 18 jocuri,
pe prima pozitʼie a grupei de

play-out. Pe pozitʼia secundă se află Gloria Buzău,
echipă ce are un joc mai
putʼin disputat. Locul trei
este ocupat de Rapid CFR
Suceava cu 26 de puncte
din 17 meciuri, pe patru
este CF Brăila cu 25 de
puncte din 17 meciuri, pe
cinci este Dunărea Galatʼi
cu 23 de puncte din 18 partide disputate, iar ultima
pozitʼie este ocupată de Fa-

rul Constantʼa care are 10
puncte în 17 meciuri. Ultimele trei echipe retrogradează în Liga a treia, astfel
că Tărlungeniul nu a scăpat
încă de emotʼiile retrogradării. În ultimele două runde, trupa condusă de
Laszlo Balint va juca pe teren propriu cu Gloria Buzău, după care se va
deplasa la Suceava pentru
disputa cu Rapid CFR.

Laurenţiu Reghecampf îşi va începe de astăzi aventura
în Arabia Saudită, când va fi prezentat la Al Hilal. Publicaţia Al-Jazirah scrie că Reghecampf a insistat să ia cu
el aproape întreg staff-ul de la Steaua. Cristian Ţermure
şi Anton Petrea (secunzi), Florin Tene (antrenor cu portarii) și Thomas Neubert (preparator fizic), vor merge alături de Reghecampf la Riad. În privinţa achiziţiilor de
jucători, situaţia este mai dificilă. Chiar dacă Reghe spera
să poată lua fotbalişti de la Steaua, primii vizaţi fiind Szukala şi Pintilii, şefii de la Al Hilal i-au transmis că în această
vară va fi transferat un singur străin. Aceştia l-au anunţat
deja pe antrenor că sunt aproape de o înţelegere cu brazilianul Paulinho, de la Flamengo. Potrivit jurnaliştilor
arabi, cei de la Al Hilal au cerut informaţii despre Reghecampf de la Olăroiu, Rădoi şi Iordănescu, toţi trei
având în trecut experienţe la clubul saudit.

Mergea continuă
la Roland Garros

Perechea Florin Mergea (foto)/Marin
Dra ganja (România/Croaţia)
s-a calificat în
turul secund al
probei de dublu
masculin la Roland Garros, al
doilea turneu
de Grand Slam
al anului. Mergea şi Draganja
au învins în runda inaugurală, cu scorul de 7-6 (7/5), 63, după o oră şi 12 minute, cuplul polonez Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski, cap de serie numărul 8,
finalist la US Open în 2011. În turul doi, Florin Mergea
şi Marin Draganja vor întâlni perechea Teimuraz Gabaşvili/Mihail Kukuşkin (Rusia/Kazahstan), care a trecut, cu
scorul de 7-6 (7/5), 6-4, de cuplul Bradley Klahn/Neal
Skupski (SUA/Marea Britanie). Pentru calificarea în turul
doi la Roland Garros, Mergea şi Draganja vor primi un
cec în valoare de 17.000 de euro.

Turneul surprizelor
Ediția din acest an a turneului de Grand Slam Roland
Garros, este una plină de surprize. După ce în primele
două zile au ieșit din competiție foarte mulți dintre favoriți,
printre aceștia numărându-se Stanislas Wawrinka, Kei
Nishikori, Nicolas Almagro, Gligor Dimitrov, Tomy Haas,
Na Li sau Caroline Wozniacki, ieri o nouă „bombă” a explodat pe zgura de la Paris. Principala favorită la
câștigarea turneului francez și numărul unu mondial WTA,
americanca Serena Williams a părăsit competiția. Williams a fost învinsă în două seturi, scor 6-2, 6-2, de Gabrine Blanco Muguruza, din Spania.

DIVERTISMENT

Spectacol pentru
Copiii de Cristal
Asociaţia Copiii de Cristal are o invitație specială pentru braşoveni.
Marţi, 3 iunie, de la ora
18.30, va avea loc pe
scena Centrului Cultural
Reduta un spectacol organizat în beneficiul copiilor şi tinerilor cu
autism, sindrom Down,
sindrom Asperger şi alte
tulburări asociate.
Nişte oameni minunati şi
talentaţi, actorii Teatrului Particular Braşov sunt prietenii
Copiilor de Cristal. Biletele sau pus în vânzare la Centrul
Cultural Reduta, Librăria Șt.
O. Iosif şi la sediul Asociatʼiei
Copiii de Cristal. Puteţi face
rezervări la adresa de mail
contact@copiiidecristal.ro
(preţul unui bilet este de 30

de lei). Toate fondurile obţinute în urma vânzării biletelor
la spectacolul caritabil vor fi
directʼionate pentru susţinerea
plăţii terapiilor copiilor cu tulburări din spectrul autist.
„Stă în puterea noastră să
facem bine şi să schimbăm societatea în care trăim. Ne dorim ca pe 3 iunie sala

Concert simfonic la Patria
În această seară, de la ora
19.00, Filarmonica Braşov va
susţine un concert simfonic.
Dirijor: Leonard Dumitriu
Solist: Anton Niculescu –
violoncel
În program:
◾ C. M. von Weber – Uvertura „Freischütz”
◾ D. Şostakovici – Concer-

tul nr. 1 pentru violoncel şi
orchestră
◾ L. van Beethoven – Simfonia a V-a
Preţul biletelor este de
20 lei, redus 50% pentru elevi,
studenţi şi pensionari, respectiv 10 lei.
Programul agenţiei de bilete
de la sala „Patria”: joi 16-18.

Centrului Cultural Reduta să
fie neîncăpătoare. Să avem
alături cât mai mulţi braşoveni, iubitori de teatru şi frumos, dar şi prieteni ai familiei
Copiilor de Cristal! Vă aşteptăm să pătrundeţi şi voi în universul copiilor cu autism
pentru a le descoperi frumuseţea şi iubirea”, au declarat

Bancuri

◾ Dacă vă este frică să nu vă îngrăşaţi, încercaţi să beţi înainte de fiecare masă 50 g de coniac.
Coniacul, precum se ştie din bătrâni,
atenuează teama.
◾ O familie de tineri merge în vizită
la nişte prieteni mai în vârstă. Se
aşează la masă. Bătrânul îi zice soţiei:

reprezentanţii Asociaţiei Copiii de Cristal.
Asociaţia Copiii de Cristal,
precum şi primul Centrul de
zi pentru copiii cu dizabilităţi
din judeţul Braşov, au luat
naştere în anul 2006, din iniţiativa părinţilor care au copii
cu nevoi speciale.
Diana Bjoza

– Luceafărul meu, adu felul întâi.
După ce terminară, bătrânul zise:
– Frumoasa mea, adu felul doi.
Iar mai târziu:
– Iubirea mea, adu desertul.
După masă, bărbaţii rămân singuri.
Tânărul îl întreabă pe bătrân:
– Cum de reuşeşti după atâţia ani
să-i mai spui cuvinte aşa frumoase?
– Păi, dacă nu mai ştiu cum o
cheamă...

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

X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT
-3D- -PREMIERĂ(AP-12) 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
orele: 13:30, 18:00, 21:30, 22:30
BORGMAN
tarif unic: 10 lei/bilet
(N-15) 113 minute, Thriller
orele: 13:15, 22:15
VECINI DE COŞMAR
(N-15) 96 minute, Comedie
orele: 16:00, 20:30
GODZILLA -3D(AP-12) 123 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 14:00, 16:30, 19:00
SELFIE
(AP-12) 123 minute, Comedie
ora: 17:45
CEALALTĂ FEMEIE
(AP-12) 123 minute, Comedie
orele: 15:30, 20:00
Seara de carte la Mansarda Baiulescu
Joi, 29 mai 2014, Mansarda Casei Baiulescu, la ora
18,00 – Seara de carte
„Seara de carte” este un loc unde oamenii se cunosc
şi creează oportunităţi pentru interacţiuni sincere.

E un spaţiu cald, primitor, care aşteaptă să vă
primească. Iniţiativa voluntarilor iubitori de carte
este găzduită de Biblioteca Judeţeană Braşov, care
pune la dispoziţie mansarda Casei Baiulescu, un loc
potrivit pentru asemenea întâlniri.
Gala cântecelor de munte
Joi, 29 mai, la Gala Cântecelor de Munte, la Deanes
Irish Pub – Braşov, vor cânta : Tica Lumânare, Tituş
Constantin, Ionica Eremia , Cornel Pochiu, Iulia
Caraiman, Carmen Silva (Ciocolata) şi Cezara Creţu.
După eveniment, urmează Open Stage, unde
oricine poate să interpreteze melodiile sale de
suflet. Preţul unui bilet este 15 lei.
Concert Aura în Club Subsol
Aura, cel mai de succes proiect rock cu voce
feminină din România, dă startul promovării
albumului The Rock Chick în această seară, în Club
Subsol. „Mă întorc cu drag pe scenă, am muncit
mult şi tot ce îmi doresc este să ne distrăm, să
cântăm şi să ne bucurăm împreună de albumul The
Rock Chick, lansat pe 20 martie.„
Expoziţii
◾ Muzeul Casa Mureşenilor găzduieşte expoziţia

„Universul familiei”. Vizitatorii sunt invitaţi să
descopere obiecte utilizate frecvent, intrate în
ritualul cotidian, supuse schimbărilor de gust şi
preferinţe. Fotografiile fac parte din arhiva av.

Constantin Hiott şi a boierilor Poenari (Oltenia) –
ramura Bălănoi, şi au fost donate muzeului de către
moştenitori. Expoziţia poate fi vizitată până în
20 iunie 2014.

◾ 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.

Joi

Horoscopul zilei
Berbec. Munca e muncă, viaţa personală e viaţa personală
şi nu ar trebui să le amesteci pe cele două. Orice implicare
exterioară nu va face altceva decât să îţi îngreuneze situaţia.
Taur. Astăzi vei impresiona plăcut pe cineva drag ţie, şi este
tot ceea ce lipsea în relaţia respectivă. Cel mai probabil e
vorba de iubita ta/iubitul tău care va fi plăcut surprins.
Gemeni. Este ziua perfectă pentru a-ţi spune punctul de vedere, cei din jurul tău vor fi de acord cu tine şi vei primi
susţinerea lor. Chiar dacă nu eşti obişnuită să vorbeşti mult.
Rac. Trebuie să fii mai ambiţios/oasă şi să nu dai înapoi dacă
lucrurile nu merg aşa cum ai vrea tu. Pe parcurs, e posibil
ca situaţia să se schimbe, iar tu să regreţi că nu ai continuat.
Leu. Cineva apropiat îţi acordă astăzi toată încrederea şi îţi
spune micile lui secrete. Nu eşti obligat să îl asculţi, dar ar
fi bine să îi oferi şansa de a se descărca.
Fecioară. Detaliile sunt parte din viaţa ta, însă astăzi devin
mai importante decât de obicei. Preferi să fii pus/ă la punct
cu toate informaţiile, decât să fii dezamăgit/ă că ai un eşec.
Balanţă. Este o zi bună pentru planuri noi, dar şi pentru a
le împărtăşi cu cei dragi. Chiar dacă sunt uşor îndrăzneţe,
asta nu înseamnă că nu pot deveni realizabile.
Scorpion. Trebuie să îţi rotunjeşti veniturile şi astăzi încerci
să găseşti soluţii în acest sens. Chiar dacă ai un plan, e posibil
să nu aibă rezultatele pe care le aştepţi.
Săgetător. Vrei să fii activ/ă astăzi pentru a scăpa de monotonia care a pus stăpânire pe tine în ultima perioadă. Poţi
să fii mai îndrăzneţ/eaţă şi să încerci lucruri noi.
Capricorn. Astăzi munca în echipă o să se transforme într-o
corvoadă pentru tine. Dacă vezi că partenerii tăi nu se pot
concentra, sugerează-le să te lase singur/ă.
Vărsător. Trebuie să dai o veste astăzi şi nu este una prea
bună. Fă-ţi un plan şi alege-ţi bine cuvintele pentru a nu
face persoana respectivă să sufere.
Peşti. Te adaptezi foarte uşor schimbărilor, în primul rând
pentru că îţi place diversitatea şi în al doilea rând pentru că
îţi dai seama că se va produce şi vei fi pregătit/ă.
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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
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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„Poienile cu narcise –
o avuţie naţională”
În mai 1980, Şt. Banaru a
stat de vorbă cu tov. prof.
univ. dr. Pantelimon Ularu, responsabil al colectivului monumente ale
naturii din Comisia judeţeană pentru protecţia
mediului, prima întrebare fiind legată de imposibilitatea vizitării în
primăvara anului menţionat a poienilor cu narcise de la Vad-Şercaia.
P. Ularu a spus că poienile
cu narcise de la Dumbrava
Vadului-Şercaia reprezintă, în
primul rând, un „obiectiv
ştiinţific”, şi apoi unul turistic,
„deosebit de interesant”. Deşi
existau şi în alte staţiuni astfel
de ecosisteme – în munţii
Apuseni şi Harghitei, în judeţul Gorj etc., ele nu prezintă
însă „particularităţile celui de
la Şercaia”. În context, acest
„colţ încântător al naturii făgărăşene” a fost declarat „rezervaţie ştiinţifică” prin
Decret al Consiliului de Stat.
Obiceiul mai vechi al vadoşercăienilor şi apoi al turiştilor
de a vizita în mai 1980 aceste
„păduri de narcise” şi îndeosebi maniera „necivilizată” de
a pătrunde, călca şi rupe florile, au făcut ca în decurs de

câţiva ani, ele să se rărească,
crescând tot mai plăpânde. În
aceste condiţii, au fost alocate
importante fonduri pentru împrejmuirea unei suprafeţe de
87 ha ca rezervaţie pentru cercetări comparative, iar restul
poienilor au fost vizitate în
continuare.
Cu toate eforturile depuse
de organele locale, împreună
cu colectivul judeţean de protecţie a monumentelor naturii,
„zona neîngrădită” a continuat
să fie devastată barbaric-vandalos de vizitatorii zilelor de
duminică. În acestă situaţiune,
Consiliul popular judeţean, un
fel de Consiliul Judeţean de
după 1989, a fost nevoit să
interzică vizitarea acestor poieni, sublinia tov. Pantilimon.

Apoi, Banaru l-a întrebat
pe Ularu despre înmulţirea
narciselor prin „ceapa” din
pământ şi ca atare ruperea
florilor n-ar avea efect negativ
asupra plantei, profesorul răpunzând că la prima vedere,
aşa ar părea, dar că realitatea
este alta, atunci când se calcă
frunzele, se întrerupe circulaţia sevei şi „ceapa” din care
se vor forma florile în anul
viitor rămâne mică şi astfel
florile vor fi şi mai firave. Totodată, atunci când se rupe
tulpina – adeseori ea se smulge din „ceapă”, se distruge
mugurele viitoarei flori.
Ultima întrebare banariană
se referea la posbilitatea vizitării acestui obiectiv, desigur, într-un mod civilizat,

Ularu zicând că numai dacă
în 1980 covorul de narcise
se va fi dovedit refăcut, în
1981 se va fi putut vizita poiana cu narcise de la Vad.
Ularu spera că perioada de
interdicţie să fi fost un sfetnic
bun şi pentru localnici, şi
pentru turişti. Din cele constatate atunci, rezulta că, din
păcate, refacerea narciselor
nu s-a realizat conform aşteptărilor. Cauza ar fi fost
vremea rece din primăvara
anului 1980.
În altă ordine de idei, Ularu
a semnalat faptul că dacă „organele de miliţie” din Şercaia
au fost şi vor fi prompte în a
nu admite penetrarea poienii
narciselor de către turişti,
Consiliul popular al comunei
dovedea mai puţină atenţie
faţă de rezervaţie. Chiar ocolul
silvic era necesar să întărească
paza şi să dea indicaţii persoanelor din subordine să fie
„cât mai intransigente cu răufăcătorii”. În acelaşi timp, era
necesară depistarea, de către
organele în drept, a originii
narciselor ce se vindeau prin
pieţe sau pe străzi, conchidea
Pantilimon Ularu.
„Drum Nou” – 29 mai 1980

„Grădinile Braşovului”
Un oraş fără grădini, fără
spaţii verzi, este parcă lipsit
de viaţă, considera R. Pleşa.
Braşovul se bucura, în acest
sens, de un privilegiu oferit
de cadrul natural, „deosebit
de pitoresc şi de bogat în vegetaţie”. Dar braşoveanul nu
s-a mulţumit doar cu ceea ce
i-a oferit natura.
Prin tradiţie, grădinile Braşovului erau admirate de toţi
străinii care îl vizitau. Mai

erau şi în 1979 astfel de grădini „bine îngrijite, aranjate
artistic, adevărate expoziţii de
flori şi aranjamente florale”.
Una dintre aceste grădini era
grădina din strada Mircea cel
Bătrân nr. 1, colţ cu str. 13
Decembrie, aparţinând ceferistului Aurel A. Mateescu.
Amenajată pe un spaţiu mic,
care putea rămâne, fără pasiunea gospodarului o banală
curte, mai mult sau mai puţin
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Din presa maghiară
Fabrica de teracotă Schmidt

Fabrica a fost înfiinţată în condiţii modeste în anul 1883.
De-a lungul anilor această ramură a industriei s-a dezvoltat, firma braşoveană fiind din ce în ce mai căutată,
ajungând să deschidă o a doua locaţie în Tărlungeni.
Afacerea era condusă de cei trei fraţi Schmidt şi oferea
loc de muncă pentru 150 – 200 de muncitori. Fabrica
era dotată cu maşini cu aburi şi motoare puternice şi producea ţigle, plăci canelate franţuzeşti, cărămidă refractară,
tuburi de drenaj şi sobe de teracotă moderne, smălţuite.
Modele sunt concepute şi pictate de un artist, astfel că
aceste produse sunt la mare căutare şi în străinătate, nu
numai în Ungaria, dar şi în ţările balcanice.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914

Iulian Cătălui

curată, grădina constituia „obiectul admiraţiei trecătorilor”.
Covoarele multicolore de „arabis, iberis,
flox-pitic, rondurile
de primule, lalele,
bujori, trandafiri” şi
multe alte soiuri de
flori, dădeau grădinii
cheferistului A.A.
Mateescu prospeţime şi parfum pe întreaga perioadă de
vegetaţie. Aranja-

Dinu Eva

mentele florale din ceramică,
imitaţiile de insecte, păsări,
dispuse discret lângă potecile
pavate şi ele multicolore din
deşeuri de piatră şi marmură,
făceau din ea o „adevărată
creaţie artistică”, ce s-ar fi putut înscrie în manifestările prilejuite de ediţia a II-a a
Festivalului naţional „Cântarea României”, zicea ghiduş,
sau poate că nu, R. Pleşa.
El se gândea că dacă şi ceilalţi cetăţeni ai Braşovului, asociaţiile de locatari din noile

cartiere ale oraşului şi chiar
secţia zone verzi din cadrul
G.I.G.C.L. sau „GIGEL”, cum
îl numeam noi ironic, pe timpul
comunismului vremelnic triumfător, ar amenaja în spaţiile
de care dispuneau, în parcurile
şi zonele verzi, astfel de grădini
mirifice, care să se ridice la nivelul unor creaţii artistice, Braşovul ar deveni cu mult mai
frumos şi mai pitoresc.
„Drum Nou” – 28 mai 1979
Iulian Cătălui

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii
◾ AJOFM Braşov
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate
◾ Spitalul Judeţean Braşov
◾ Maternitatea Braşov
◾ Spitalul CFR
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid,
Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Ţara în care apa plată este
mai scumpă decât benzina
Un american stabilit în
Qatar a povestit experienţa sa din această
tară. El a scos în evidenţă beneficiile, dar şi argumentele contra unei
vieţi în bogatul stat din
Orientul Mijlociu.
Preţul unei sticle de benzină este mult mai mic decât
al unei sticle de apă plată,
spune americanul. Viaţa celor mai mulţi locuitori din
Qatar este mai mult decât comodă. Nimeni nu-şi spală
singur rufele sau maşina, nici
nu-şi face curat în casă. Oamenii au menajere, bone pentru copii şi nici gătitul nu este
o necesitate. Prânzul în oraş
este ocupaţia preferată a celor
din Qatar.
Femeile se bucură de mai
multă libertate decât în alte
ţări musulmane. Au voie să
conducă o maşină şi să iasă
din casă neînsoţite, pot avea
funcţii importante şi chiar candida la consiliul municipal.

La capitolul dezavantaje,
americanul subliniază căldura sufocantă (peste 40 de
grade Celsius la umbră vara)
şi praful care acoperă întregul oraş Doha (capitala ţării).
Mai mult, nu sunt suficiente
locuri în şcoli, fapt care îi
determină pe străini să-şi

educe copiii acasă. Totodată,
emisiile de dioxid de carbon
depăşesc cu mult limita considerată a fi sigură pentru sănătatea oamenilor.
Nu în ultimul rând, în Qatar prăpastia dintre bogaţi şi
săraci este uriaşă. Mulţi
imigranţi ajung aici datori

astfel că ea le poate cânta în continuare.
„Da, am dreptul să
îmi cânt toate piesele şi
sunt fericită!”, a spus vedeta pentru ziarulring.ro,
după aflarea verdictului.
După ce s-a refăcut în
urma bătăilor primite de
la Marcel Prodan, Alexandra Stan a lansat
două noi piese, „Thanks
for Leaving” şi „Cherry
Pop”.

Delia Matache şi soţul ei, Răzvan
Munteanu, milionari în euro

Delia Matache şi soţul ei,
Răzvan Munteanu sunt milionari în euro. Vedeta a câştigat
anul trecut numai din cântări
suma de 700.000 euro. Nici
soţul ei nu se lasă mai prejos,
Răzvan fiind un prosper om
de afaceri şi impresarul cântăreţei.

Cântăreaţa Tina Turner, în vârstă de 74 de ani, se află
în stare gravă, în urma unui atac cerebral. Informaţia a
fost dată publicităţii de ziarul german „Bild”, citat de realitatea.net. Încă de acum câteva săptămâni au apărut
zvonuri legate de starea de sănătate a artistei. Cu toate
acestea, reprezentanţii cântăreţei au negat aceste informaţii. Potrivit sursei citate, Tina Turner nu a mai fost văzută în public de atunci. De asemenea, nici soţul artistei,
Erwin Bach, nu a putut fi contactat
Potrivit sursei citate, mai multe publicaţii din Germania
şi din Elveţia susţin că Tina Turner a suferit un atac cerebral, iar în prezent este îngrijită la domiciliu. Jurnaliştii
de la ziarul „Bild” precizează că starea ei de sănătate a
artistei este destul de gravă.

Mariah Carey şi Axl Rose sunt cântăreţii cu cea mai mare
amplitudine vocală

Alexandra Stan l-a învins în instanţă pe
impresarul bătăuş: poate cânta piesele lui!
Cântăreaţa a primit pe
15 mai verdictul în procesul pentru drepturi de
autor intentat de fostul
ei impresar, Marcel Prodan. Judecătorii i-au dat
câştig Alexandrei.
Marcel Prodan a încercat să-i interzică artistei să mai cânte
piesele pe care el le-a
compus, dar nu a reuşit
să obţină drepturile de
autor asupra cântecelor,

Tina Turner, în stare gravă, după ce ar fi suferit un atac cerebral

Delia Matache este o
artistă cu state vechi în
showbizul autohton, iar
organizatorii de spectacole se înghesuie să o
pună cap de afiş. De
când soţul său i-a devenit şi impresar, treburile
merg şi mai bine.
Cu un tarif cuprins
între 2.500 şi 3.500 de euro,
în funcţie de evenimentul şi
de ora show-ului, onorariu
care în noaptea de Revelion
a atins suma de 5.000 euro,
Delia Matache a câştigat anul
trecut în jur de 700.000 de
euro numai din cântări, potrivit libertatea.ro.

La cei 700.000 euro se
adaugă şi salariul ei de
100.000 de euro, de la emisiunea „X Factor”, unde ocupă scaunul de jurat. Delia
Matache mai câştigă 200.000
de euro dintr-un contract de
publicitate, aflat încă în derulare, cu o companie de băuturi
alcoolice.
Nici Răzvan Munteanu, soţul Deliei, nu se lasă mai prejos. Răzvan este un prosper
om de afaceri, şi el a reuşit să
aducă acasă cam aceeaşi
sumă. Soţul Deliei deţine şase
localuri în Centrul Vechi al
Capitalei, care mai mereu sunt
pline de clienţi.

vânduţi celor care le-au asigurat transportul şi viza, astfel că devin victimele
abuzurilor şi exploatării,
avertizează Human Rights
Watch.
În anul 2010, Qatar a avut
cel mai mare PIB pe cap de
locuitor din lume.

Un site de muzică a stabilit un clasament al cântăreţilor
care au cea mai mare amplitudine vocală. Liderul grupului
Guns’n Roses, Axl Rose, o concurează la acest capitol pe
Mariah Carey, cântăreaţa americană fiind totuşi cea care
urcă cel mai mult în acute, relatează metronews.fr. Mariah
Carey a cântat pe cinci octave de la începutul carierei. Cântăreţul Adam Lopez este menţionat în Cartea Recordurilor
ca având cel mai ascuţit timbru masculin din lume. Site-ul
concerthotels.com a mers mai departe, măsurând variaţiile
la diferiţi cântăreţi. Mariah Carey este detronată de Axl Rose
la capitolul întinderii corzilor vocale, de la cel mai grav în
piesa „There was a time” la cel mai înalt în „Ain’t it fun”.
Pentru alcătuirea listei, site-ul menţionat a ales cei mai
buni 100 de cântăreţi desemnaţi de revista Rolling Stone,
la care a adăugat artişti premiaţi în ultimii ani. Mariah
Carey este cântăreaţa care urcă cel mai mult la acute,
fiind urmată de Christina Aguilera şi Prince. După Axl
Rose, cei care coboară cel mai mult în tonurile grave
sunt Barry White şi David Bowie.

