C

Ziar Gratuit
Protestul extrem
continuă
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Cei 12 angajaţi de la Nitroporos care s-au închis în
urmă cu trei zile în turn nu
vor să renunţe.

Petrache e noul
preşedinte COSR
pag. 9

Alin Petrache este noul preşedinte al Comitetului
Olimpic şi Sportiv Român,
fiind ales cu 143 de voturi.
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Schimbări în
sistemul medical
De la 1 iunie vor intra în
vigoare serviciile medicale
preventive, conform
noului pachet aprobat
luna aceasta
de Guvern

Evenimente de
Ziua Copilului
pag. 10

Duminică, de 1 Iunie. copiii
se pot bucura de spectacole
de teatru, de filme, de jocuri
şi concursuri.

VALUTĂ

Euro
4,3934
USD
3,2269
Gram Aur 130,0983

METEO

Ploaie
12°C /16°C

Noul pachet de servicii medicale de
bază va obliga pacienţii să facă controale periodice, cu rol de prevenire
şi depistare precoce a bolilor. Românii se vor putea programa la me-

dicul de familie, pentru a se stabili
dacă prezintă vreun risc de îmbolnăvire sau nu. Deocamdată, consultaţiile sunt obligatorii pe hârtie,
deoarece în prezent nu există norme

ca pacienţii, în caz că se îmbolnăvesc, să fie sancţionaţi pentru că nu
au mers la medic preventiv. Medicii
de familie pun întrebări de tipul „cât
fumaţi, cât alcool consumaţi sau cât

Licitaţie reluată în Poiană

Ziua mondială fără tutun

Licitaţia pentru finalizarea
Centrului de Agrement din
Poiana Braşov, unde lucrările
au fost oprite din cauză că firma care a câştigat licitaţia a
intrat în insolvenţă, va fi
reluată în aproximativ două
săptămâni. Primăria Braşov
trimite astăzi Autorităţii

Medicii de la Spitalul de
Pneumoftiziologie Braşov organizează astăzi o acţiune de
informare-educare-comunicare cu privire la pericolele
fumatului, un obicei cu consecinţe devastatoare în timp
asupra sănătăţii. În cadrul evenimentului vor fi împărţite

Naţionale de Reglementare şi
Monitorizare a Achiziţiilor
Publice documentaţia necesară, iar după obţinerea avizului
va lansa şi anunţul de licitaţie,
în Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice. Centrul de
Agrement trebuia să fie gata
în decembrie 2014.
pag. 3

de des faceţi sport?” Răspunsurile
îi ajută să contureze riscurile de apariţie a unor boli precum cancerul,
diabetul sau depresia.
pag. 2

materiale informative braşovenilor. „Fumătorii prezintă
un risc crescut de cancer la
nivelul nasului şi sinusurilor
paranazale, cavităţii bucale,
faringelui, laringelui, esofagului, stomacului, pancreasului şi rinichilor.” a declarat
dr. Dan Moraru.
pag. 5
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De la 1 iunie intră în vigoare serviciile
medicale preventive
De la 1 iunie vor intra în
vigoare serviciile medicale preventive, conform
noului pachet, aprobat,
luna aceasta, de Guvern.
Astfel, românii se vor putea
programa la medicul de familie,
pentru a se stabili dacă prezintă
vreun risc de îmbolnăvire sau
nu.
Faţă în faţă cu pacientul, medicul va consemna, în primul
rând, factorii de risc precum fumatul, consumul de alcool, activitatea fizică, dieta şi va da
câteva sfaturi privind schimbarea obiceiurilor nesănătoase.
Răspunsurile primite de la pacient îl vor ajuta să evalueze riscul de boli de inimă, cancer sau
boli mintale. De asemenea, va
avea rolul de a-i depista şi pe
cei care beau prea mult, pe baza
unor întrebări standard. Unele
întrebări sunt menite să identifice riscul de depresie.
Consultaţiile preventive trebuiau să fie, initʼial, obligatorii.
Case Naţională de Asigurări de
Sănătate a renunţat la idee, pen-

tru că a realizat că nu poate aplica şi sancţiuni.
„În acest moment nu este cazul să institutuim această sancţiune, probabil după ce va
apărea şi cardul de sănătate,
vom putea gestiona această
sancțiune, astfel încât să fie
îndreptățit aplicată”, spune
Radu Ţibichi preşedintele Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate
Românii care au peste 39 de
ani vor avea dreptul la o consultaţie preventivă pe an, deoarece doctorii consideră că riscul
de îmbolnăvire creşte considerabil după această vârstă.
Noul pachet nu va cuprinde
limitări de consultaţii la medicul
de familie sau specialist. „Până
acum, în cadrul legal erau cuprinse o serie de limitări care
nu îşi aveau rostul şi conduceau
la o funcţionare greşită a sistemului. De exemplu, a 21-a consultaţie era taxată şi consultaţiile
care depăşeau acest număr nu
aveau ca şi consecinţă eliberarea
de prescripţii medicale. Începând
cu 1 iunie, acest lucru va fi po-

sibil. Numărul de consultaţii care
se va deconta medicului de familie nu mai este limitat, acesta
va putea, peste cele 20 de consultaţii, să efectueze, în funcţie
de adresabilitatea pe care o are,
toate consultaţiile care sunt programate şi să elibereze prescripţii medicale. Acelaşi lucru se va
putea întâmpla şi la ambulatoriu
de specialitate clinic'', a mai spus
şeful CNAS.

Servicii medicale îmbunătățite
Teste noi pentu gravide. Referitor la asistenţa medicală primară, atât în pachetul minimal cât şi în pachetul de bază,
pentru supravegherea gravidei s-a introdus şi testarea pentru
hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, în plus faţă de testarea HIV.
De asemenea, în pachetul de bază au fost introduse consultaţii
de monitorizare activă, prin plan de management integrat,
pentru boli cardiovasculare, dislipidemie, diabet zaharat tip 2,
astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă şi boala
cronică de rinichi.
Restricții pentru internare. În ceea ce priveşte asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, a fost revizuită lista procedurilor diagnostice şi terapeutice, astfel încât pacientul să
beneficieze de o serie de investigaţii suplimentare, pentru care
nu va mai fi nevoie internarea în spital.

Legea Grapă de taxare a site-urilor
porno a trecut de Senat!
Deţinătorii site-urilor cu conţinut pornografic vor plăti taxe
anuale, iar utilizatorii lor vor
avea acces doar pe bază de abonament
Astfel, accesul utilizatorilor
români la site-urile deocheate
va fi taxat din acest an dacă
noua lege de prevenire şi combatere a pornografiei va fi adoptată şi de Camera Deputaţilor.
„Guvernul transformă anumite plăceri în chestiuni care
trebuie accizate. Şi aceasta este
o plăcere care trebuie accizată.
Măsurile instituite la această
oră nu pot fi catalogate în niciun
fel drept cenzură, având în vedere că accesul la materiale şi
servicii cu caracter pornografic
nu va fi restricţionat, ci doar limitat, cu scopul ocrotirii minorilor. Mai mult, dacă ne uităm
la alte state europene, acestea
percep taxe asupra materialelor
cu caracter pornografic. Legislaţia din Italia prevede, încă
din 2005, obligativitatea achitării unei taxe, în valoare de
25% din valoarea produselor,
în Franța există obligativitatea
impozitării cu un procent de
93% a profitului realizat din
producerea materialelor cu caracter pornografic, iar Ungaria
a introdus (în 2012), o taxă culturală aplicată materialului pornografic”, a spus senatorul PNL
Sebastian Grapă, în plenul Se-

natului, referitor la proiectul său
de modificare a legii pornografiei.
Grapă e de părere că materialele cu caracter pornografic
pot intra uşor în categoria bunurilor de lux, motiv pentru care
trebuie impozitate suplimentar.
Proiectul de lege aprobat ieri în
Senat vizează reglementări clare
ale acestei industrii extrem de
profitabile, accize suplimentare
plătite de cei care distribuie materiale pornografice şi erotice
şi taxe aplicate utilizatorilor care
accesează conţinut pentru adulţi.
Astfel, conform actului normativ aprobat tacit de Senat,
care modifică aşadar Legea
196/2003 privind prevenirea şi
combaterea pornografiei, precum şi Codul Fiscal, persoanele
care realizează site-uri cu caracter erotic ori pornografic sunt
obligate să solicite şi să obţină,
în fiecare an, o licenţă pentru
distribuirea de conţinut pentru
adulţi. Totodată, materialele pornografice au fost introduse în
categoria produselor de lux, cărora li se vor aplica accize speciale.
În acest context, distribuirea
de filme porno va fi taxată cu
3 euro/bucata, iar orice publicaţie tipărită pentru adulţi va fi
taxată cu un euro. În cazul
obiectelor cu caracter pornografic cu o valoare unitară de

până la
50 de euro, acciza este de 10
euro, iar în cazul celor cu valoare unitară de peste 50 de
euro, acciza se ridică la 20 de
euro.
Noua lege nu vrea să reducă
drastic doar accesul copiilor la
materialele cu conţinut pornografic, ci şi al adulţilor. Cei care
găsesc plăcere în a naviga pe
un site cu conţinut deocheat o
pot face pe bani. Noua lege oferă nu doar posibilitatea, ci şi
obligaţia administratorilor de
site-uri să permită accesul utilizatorilor pe site doar după
achitarea unui abonament lunar
de utilizare, stabilit de realizatorul site-ului şi declarat la organele fiscale.
Prin noua lege sunt interzise
administrarea şi realizarea siteurilor cu caracter pedofil, zoofil
şi necrofil. Sancţiunile pentru
nerespectarea acestor prevederi,
dar şi pentru neprotejarea minorilor, sunt între 10.000 şi
50.000 de lei. Proiectul legislativ
avizat de Senat trebuie aprobat
şi de Camera Deputaţilor pentru
a deveni lege organică în vigoare.
Sebastian Dan

Nu se mai regăsesc în pachetul de bază serviciile de homeopatie şi fitoterapie (aceste servicii pot face obiectul asigurărilor
private).
Servicii noi pentru cei asigurați. Pentru protecţia şi asigurarea
accesului la servicii medicale în ambulatoriu pentru asiguraţi,
a fost însă revizuită lista investigaţiilor medicale paraclinice
din pachetul de bază, fiind introduse o serie de investigaţii noi,
precum ATPO, sodiu seric, potasiu seric, transferină, angiografie RMN/segment, testosteron.
Tot în pachetul de servicii de bază se regăsesc, la capitolul
serviciilor stomatologice, consultaţii, servicii profilactice, tratamente protetice şi ortodontice precum şi alte tratamente, inclusiv serviciile de medicină dentară de urgenţă. Şi în pachetul
minimal, pentru neasiguraţi, se regăsesc serviciile de medicină
dentară de urgenţă.

Polițiștii brașoveni au accesat fonduri
nerambursabile de 168.763 de euro
Inspectoratul de Politʼie
Judetʼean Brașov implementează două proiecte cu
finantʼare europeană nerambursabilă, în valoare totală de
168.763 de euro. Proiectele
sunt implementate de politʼiștii
Compartimentului Relatʼii
Internatʼionale din cadrul
I.P.J. Brașov.
Primul proiect, Fraud investigations in Brasov County
with professional software
and equipment (Echipamente
și softuri profesionale pentru
investigarea fraudelor în
judetʼul Brașov), are ca obiectiv general îmbunătătʼirea
activitătʼii de investigare și
probare a infractʼiunilor de
producere și comertʼ ilegal de
alcool, tutun și produse agricole.

Valoarea totală a proiectului
este de 141.143,77 euro,
contributʼia UE fiind de 50%
din costuri fără TVA. În cadrul acestui proiect vor fi
achizitʼionate echipamente
tehnice de analiză a evidenţelor digitale, laptop-uri, imprimante multifunctʼionale,
calculatoare, aparate foto și
camere video.
Celălalt proiect, Fraud investigations in Brasov County
with specialised trained dogs
(Investigarea fraudelor cu ajutorul câinilor specializatʼi în
judetʼul Brașov), are ca obiectiv general îmbunătătʼirea
activitătʼii de investigare și
probare a infractʼiunilor de
producere și comertʼ ilegal de
tutun. Valoarea totală a proiectului este de 27.619,68

euro, contributʼia UE fiind de
50% din costuri, fără TVA.
În cadrul acestui proiect va fi
amenajat, la sediul I.P.J.
Brașov, un adăpost și spatʼiu
de antrenament pentru un câine dresat în detectarea tutunului și se vor achizitʼiona
echipamente de protectʼie și
obiecte speciale pentru antrenamentul câinelui.
Câinele specializat tutunului
se află în prezent la Centrul
Chinologic din Sibiu al Politʼiei
Române, urmând să fie adus
în unitatea de la Brașov după
finalizarea perioadei de dresaj.
Structurile beneficiare ale proiectelor, care vor fi implementate până la sfârșitul anului
2014, sunt Serviciul de Investigare Fraude și Serviciul Criminalistic.

Noii europarlamentari români
Purtătorul de cuvânt al BEC,
Marian Muhuleţ, a anunţat, ieri
rezultatele finale ale alegerilor
europarlamentare care au avut
loc duminică. Astfel, Alianţa
PSD-UNPR-PC a obţinut 16
mandate în PE, PNL - 6 mandate, PDL - 5 mandate,
UDMR - 2 mandate, PMP - 2
mandate, iar Mircea Diaconu
un mandat. Au obţinut mandate în PE următorii candidaţi:

Corina Creţu, Ecaterina Andronescu, Cătălin Ivan, Dan
Nica, Maria Grapini, Damian
Drăghici, Daciana Sârbu, Ioan
Mircea Paşcu, Viorica Dăncilă,
Ionel Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Doru Frunzulică,
Constantin Rebega, Ana Claudia Tʼapardel, Andi Lucian
Cristea din partea Alianţei
PSD-UNPR-PC.

Din partea PNL: Norica Nicolai, Adina Vălean, Ramona
Mănescu, Cristian Buşoi, Renate Weber, Eduard Hellvig.
De la PDL: Theodor Stolojan, Monica Macovei, Traian
Ungureanu, Marian Jean Marinescu, Daniel Buda.
UDMR: Iuliu Winkler, Csaba Sogor.
PMP: Cristian Preda, Siegfried Mureşan.
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Se reia licitația pentru Centrul
de Agrement din Poiană
Licitația pentru finalizarea Centrului de
Agrement din Poiana
Brașov, unde lucrările
au fost oprite din cauză
că firma care a câștigat
licitația a intrat în
insolvență, va fi reluată
în aproximativ două
săptămâni.
Primăria Brașov trimite
astăzi Autoritătʼii Naţionale
de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice
(ANRMAP) documentatʼia
necesară, iar după obtʼinerea
avizului va lansa și anuntʼul
de licitatʼie, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice
(SEAP).
„Sperăm ca până în luna
august să reuşim să semnăm
contractul cu constructorul,
astfel încât lucrările să înceapă cât mai repede. Cel care
va câştiga licitaţia trebuie să

Centrul de Agrement ar fi trebuit să fie gata la sfârșitul acestui an
încerce să recupereze cât mai
mult din timpul pierdut şi sperăm ca procedura să nu fie
blocată de contestaţii”, a declarat primarul George Scrip-

caru.
Centrul de agrement trebuia să fie gata în decembrie
2014, însă firma brăileană
Valve Internaţional, care a

Trei zile de protest extrem la Nitroporos

Cei 12 angajatʼi de la Nitroporos care s-au închis în turnurile de lângă Poarta 50 nu
vor sub niciun chip să renuntʼe
la protest! Ieri a fost a treia zi
pe care aceștia și-au petre-

cut-o la înăltʼime și spun că
vor coborî doar când își vor
primi salariile restante.
Președintele filialei judetʼului
Brașov Cartel Alfa a venit să
discute cu cei 12 protestatari,

însă fără niciun rezultat
scrie bzf.ro. Ioan Niculae le-a promis angajaţilor în urmă cu două
săptămâni că urma să le
plătească între 19 şi 25
mai jumătate din restanţe, iar diferenţa urma să
vină după alte zece zile.
Din păcate, promisiunea
nu a fost pusă în practică, motiv pentru care
disperarea angajaţilor a
ajuns la cote maxime.
Nitroporos şi-a oprit producţia de la mijlocul acestei
luni până în momentul în care
grupul InterAgro va reuşi să
obţină un preţ mai mic de la
furnizorii de gaze naturale.

Primul tren electric produs în România
va circula și pe ruta Brașov-București
Infrastructura necorespunzătoare nu va
permite ca Hyperion,
primul tren electric
produs în România, să
circule pe prea multe
rute din ţară. Anunţul
a fost făcut de preşedintele Softronic Craiova, Ionel Ghiţă.
Primul tren electric fabricat
în România, Hyperion, nu va
putea circula deocamdată decât pe rutele Bucureşti – Constanţa şi Bucureşti – Predeal

– Braşov, din cauza infrastructurii necorespunzătoare
de pe alte trasee. Totuşi, pe
cele două relaţii trenul va putea atinge o viteză de până la

160 de kilometri pe
oră. „Nu-l putem pune
să circule pe rutele
unde viteza medie este
de 40 km/h”, a precizat Ionel Ghiţă, preşedintele Softronic
Craiova. Totuşi, acesta
şi-a exprimat speranţa
că până în anul 2020
Hyperion va putea funcţiona
şi pe alte relaţii, după modernizarea sectoarelor de cale
ferată. Investiţia s-a ridicat la
5 milioane de euro.

câștigat initʼial licitatʼia în parteneriat cu o firmă spaniolă,
a intrat în insolventʼă, iar contractul de lucrări a fost reziliat. Potrivit evaluării realizate

de specialiștii primăriei, firma
a reușit să finalizeze infrastructura, 30% din suprastructură, instalatʼiile electrice
exterioare, canalizarea menajeră și pluvială şi branşamentul la reţeaua de apă. Practic,
au fost construite parterul și
o parte din structura de
rezistentʼă de la primul etaj.
Valoarea lucrărilor ce vor
fi scoase la licitatʼie este de
aproape 26 de milioane de
lei, fără TVA, iar constructorul trebuie să finalizeze proiectul în maximum 12 luni.
Municipalitatea a obtʼinut o
prelungire a contractului de
finantʼare, având în vedere că
50% din banii din acest proiect sunt fonduri nerambursabile asigurate prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013.
Distracții și sport pentru turiști
și brașoveni. Când va fi gata,
Centrul de agrement va pune

la dispoziţia turiștilor opt piste
profesioniste de bowling, trei
mese de biliard, două piste
de minibowling, jocuri pentru
copii, jocuri electronice, simulatoare, mese de minihochei,
minifotbal
şi
minibaschet. Pasionaţii sporturilor vor avea la dispoziţie
o sală de căţărare de 250 de
metri pătraţi, cu pereţi de escaladă cu trei tipuri de dificultate și posibilitatea de a fi
parcurse zece trasee simultan
şi o sală de minigolf cu nouă
module, având capacitatea de
50 de persoane. Complexul
va avea, de asemenea, o sală
multifuncţională cu o capacitate de 246 persoane şi un
spaţiu de expoziţii de 345 de
metri pătraţi. La exterior, pe
aproape 13.000 de metri pătraţi vor fi amenajate un teren
de skateboard, piste de biciclete şi o pistă pentru săniuş
şi bob.
A.P.
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Apartamente mai ieftine
cu 50% față de 2008

Flash economic
Impozitarea progresivă a persoanelor fizice se amână. Guvernul

nu poate renunța la cota unică pentru persoanele fizice
din 2015, deoarece trebuie rezolvate mai multe probleme
de ordin tehnic. „Sigur, menţinem cota unică pentru companii. În programul de guvernare există această dorinţă
de a se trece la cote progresive, dar nu cred că se poate
realiza din 2015. Există mai multe aspecte tehnice care
nu se pot face în mai puţin de un an”, a declarat ministrul
Finanţelor Publice, Ioana Petrescu, într-o conferinţă de
presă. Două dintre aspectele semnalate de șefa de la
Finanțe ţin de momentul declarării impozitului şi de momentul colectării acestuia. Totodată, Ioana Petrescu a
precizat că nu se va renunța la cota unică, în cazul companiilor.

Locuințele vechi s-au
ieftinit cu peste 50%
față de momentul
de apogeu al pieței
imobiliare (primăvara lui 2008); iar cele
mai semnificative
scăderi au avut loc în
Capitală, potrivit imibliare.ro.

Romavia, băgată de Guvern în insolvenţă. Compania de aviaţie

Romavia va fi introdusă în procedură de insolvenţă, în
trimestrul III al anului, cu plăţi restante de aproape 10
milioane euro, după ce autorităţile au scos milioane de
lei din buget pentru datoriile companiei, dar i-au restrâns
activitatea şi au avizat cheltuieli nejustificate. Romavia
a fost înfiinţată în 1991 în coordonarea Ministerului Apărării, pentru transport aerian de călători, marfă şi poştă,
în trafic intern şi internaţional, precum şi pentru deplasările
demnitarilor. În timp, însă, activitatea de zboruri comerciale şi speciale a companiei a fost diminuată prin suspendarea certificatului de operator aerian de către
Autoritatea Aeronautică Civilă Română, din cauza lipsei
banilor pentru închirierea de aeronave, ceea ce a amplificat reducerea veniturilor. Astfel, Romavia nu a mai
avut o poziţie strategică la nivel naţional, prin faptul că
nu a mai deţinut exclusivitatea în organizarea, pregătirea
şi efectuarea zborurilor speciale.

A.J.O.F.M. BRAŞOV

Vineri

În Brașov, pretʼul cerut
pentru garsonierele din
blocurile vechi a înregistrat o scădere de circa
42% pe parcursul perioadei de recesiune, de la
44.685 de euro, până la Locuințele cu două camere s-au ieftinit cel mai mult în municipiul Brașov
25.885 de euro.
Cele mai afectate de tendintʼa cu aproximativ 46%, astfel că perioada mentʼionată. Pretʼul
descendentă a pietʼei au fost o asemenea unitate locativă mediu solicitat pentru o garlocuintʼele cu două camere, care costă acum, în medie, 56.786 sonieră a scăzut cu aproape
s-au ieftinit cu aproape 50%, de euro (fatʼă de 104.748 de 57%, de la 82.086 de euro în
de la un nivel de 83.534 de euro în 2008).
martie 2008, până la 35.600
euro, până la 41.992 de euro.
În mod previzibil, în Capi- de euro în aprilie 2014.
Apartamentele cu trei came- tală au fost consemnate cele
Apartamentele cu două căre s-au ieftinit în acest interval mai mari reduceri de pretʼ în mere s-au ieftinit cu 55%, de

la 123.003 euro, până la
55.154 de euro. Pe de
altă parte, locuintʼele cu
trei camere s-au ieftinit
cu aproximativ 54%, de
la o medie de 149.361
de euro în urmă cu șase
ani, până la 68.082 de
euro în prezent.
În Cluj, garsonierele
din blocurile vechi sunt
la ora actuală cu 41%
mai ieftine decât în
2008 – pretʼul mediu solicitat pentru acestea este
de 33.224 de euro, fatʼă
de 56.321 de euro. Apartamente cu două camere s-au ieftinit cu
32%, de la 73.903 euro, până
la 50.419 euro.
Cea mai semnificativă scădere – aproximativ 45% – a
avut loc pe segmentul apartamentelor cu trei camere, de la
121.928 de euro, până la
67.089 de euro.

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE

Informaţii suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Brașov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268/416.879
Brașov
agent de intervenţie pază şi ordine
agent de intervenţie pază şi ordine
agent de intervenţie pază şi ordine
agent de securitate
agent de securitate
agent de securitate
agent de vânzări
agent de vânzări
agent de vânzări
ajutor ospătar
ajutor ospătar
ambalator manual
ambalator manual
ambalator manual
ambalator manual
ambalator manual
ambalator manual
analist calitate
asfaltator
asistent manager
asistent manager
asistent manager
asistent medical (studii superioare)
asistent medical generalist
asistent medical generalist
asistent medical generalist
barman
barman
barman
barman
brutar
brutar
bucătar
bucătar
bucătar
bucătar
bucătar
bucătar
bucătar
bucătar
bucătar-şef
cameristă hotel
cameristă hotel
cameristă hotel
cameristă hotel
cameristă hotel
cameristă hotel
cameristă hotel
casier
casier
casier
casier
chimist
cofetar
comisioner
conducător autospecială

2
1
2
5
3
5
2
2
1
3
2
2
2
5
2
5
5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
4
1
1
2
2
1
1
3
2
2
2
3
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
2
1
1

conducător autospecială
confecţioner articole din piele şi înlocuitori
confecţioner articole din piele şi înlocuitori
confecţioner încălţăminte ortopedică
confecţioner, prelucrător în industria textilă
confecţioner-asamblor articole din textile
confecţioner-asamblor articole din textile
consilier juridic
consilier orientare privind carieră
consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală
contabil
controlor calitate
controlor calitate
controlor calitate
croitor-confecţioner îmbrăcăminte, după comandă
curăţitor-sablator
cusător piese din piele şi înlocuitori
cusător piese din piele şi înlocuitori
detector pierderi apă şi gaze
director general societate comercială
dulgher (exclusiv restaurator)
dulgher (exclusiv restaurator)
dulgher restaurator
dulgher restaurator
educatoare
electrician auto
electrician de întreţinere în construcţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician în construcţii civile şi industriale
electrician montare şi reparaţii aparataj electric de protecţie, relee, automatizare
electrician montator de instalaţii automatizate
electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice
electromecanic
electronist telecomunicaţii
expert în securitate şi sănătate în muncă
faianţar
faianţar
femeie de serviciu
femeie de serviciu
femeie de serviciu
fierar betonist
fierar betonist
finisor textile (vopsitor, imprimeur)
fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune
formator 10
frezor la maşini roţi dinţate
funcţionar administrativ
funcţionar administrativ
funcţionar economic
funcţionar informaţii clienţi
gestionar depozit
gestionar depozit3
gropar

2
2
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
1
3
5
1
4
5
1
1
1
1
4
1
1
3
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
5
3
1

încărcător-descărcător
inginer căi ferate, drumuri şi poduri
inginer construcţii civile, industriale şi agricole
inginer construcţii civile, industriale şi agricole
inginer de sistem în informatică
inginer de sistem în informatică
inginer electronist transporturi, telecomunicaţii
inginer instalaţii pentru construcţii
inginer maşini-unelte
inginer mecanic
inginer mecanic
inginer producţie
inginer producţie
inginer producţie
inginer tehnolog metalurg
îngrijitor animale
îngrijitor clădiri
îngrijitor clădiri
îngrijitor clădiri
îngrijitor clădiri
îngrijitor de copii
îngrijitor spaţii hoteliere
îngrijitor spaţii hoteliere
inspector de specialitate în administraţia publică
instalator apă, canal
instalator încălzire centrală şi gaze
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
instalator reţele termice şi sanitare
instructor de aerobic-fitness
laborant chimist
laborant determinări fizico-mecanice
lăcătuş mecanic
lăcătuş mecanic
lăcătuş mecanic
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
logistician gestiune flux
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
lucrător comercial
lucrător comercial
lucrător comercial
lucrător gestionar
lucrător gestionar
magaziner
manager de zonă
manager proiect
manager resurse umane
manipulant mărfuri
manipulant mărfuri

- continuare în numărul următor, 02.06.2014 -
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Ziua mondială
fără tutun
31 mai este declarată de către Organizaţia Mondială a
Sănătăţii drept Ziua
Mondială Fără Tutun.

Cu acestă ocazie, medicii de la Spitalul de
Pneumoftiziologie Braşov organizează astăzi
o acţiune de informare-educare-comunicare
cu privire la pericolele
fumatului, un obicei cu
consecinţe devastatoare
în timp asupra sănătăţii.
În cadrul evenimentului
vor fi împărţite materiale informative brașovenilor.
Tabagismul este o
boală cronică, care ucide zece persoane în fiecare minut în lume, iar
un fumător din patru moare
din cauza unei maladii legată
de tutun. Fumul de ţigară
aduce în organism în jur de
4000 de substanţe nocive, din
care 65 sunt implicate în dezvoltarea diverselor forme de
procese maligne.
Fumătorii au un risc de
cancer pulmonar de 20 de ori
mai mare decât nefumătorii.
Fumatul este cauza a 90%
dintre cancerele pulmonare
la bărbaţi şi a 80% dintre cancerele pulmonare la femei.

„Fumătorii prezintă un risc
crescut de cancer la nivelul
nasului şi sinusurilor paranazale, cavităţii bucale, faringelui, laringelui, esofagului,
stomacului, pancreasului şi
rinichilor. Câteva studii recente sugerează o legătură a
fumatului şi cu cancerul de
sân.
Renunţarea la fumat reduce substanţial riscul de a
dezvolta formele de cancer
mai sus menţionate” a declarat Dr. Dan Moraru, manager

la Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov.
Beneficiile renunțării la fumat:
-după 20 de minute se
ameliorează frecventʼa cardiacă și pulsul revine la valori
normale
- după 48 de ore - riscul de
a avea un infarct scade și toată nicotina din corp este eliminată. Gustul și mirosul
revin la normal
-după un an - riscul de infarct scade la jumătate.

Să stai așezat toată ziua în fața
biroului afectează sănătatea
„Stând așezat îtʼi apropii moartea”,
a declarat pentru AFP Rob Danoff,
medic și membru-asociat al Asociatʼiei Osteopatʼilor Americani (AOA)
Dureri de spate, degenerare musculară, boli cardiace, diabet, cancer
de colon și chiar deces prematur —
acestea sunt riscurile majore pe care
le comportă munca sedentară, după
cum atentʼionează o serie întreagă
de studii apărute în ultimii ani.
„Suntem o societate de pleoștiți.
Cea mai mare parte a timpului
stăm pleoștiți în fața biroului, iar
când ne întoarcem acasă ne
pleoștim pe canapea în fața televizorului. Combinația poate fi mortală”, este de părere Danoff.
Potrivit Institutului American
de Sănătate, un adult american petrece în medie 7,7 ore pe zi în
mod sedentar, iar 70% dintre
functʼionari petrec mai mult de 5
ore pe zi stând așezatʼi în fatʼa bi-

rourilor lor. „Însă, cu cât mai mult
stai așezat, cu atât mai rău circulă
sângele, fapt ce provoacă riscuri
pentru sănătate. Iar mersul la sală
după orele de muncă nu compensează (prejudiciile)” subliniază
Danoff.
Anul trecut, Asociatʼia Medicală
Americană (AMA) a adoptat chiar
o recomandare în care îi îndemna
pe angajatori și angajatʼi să găsească
alternative la pozitʼia șezândă, cum
ar fi birouri pentru pozitʼia în picioare și scaune-balon. Mesajul a
început să fie auzit, iar îndemnurile
la „ridicatul în picioare” sunt din
ce în ce mai numeroase. Să te ridici
de pe scaun câte un minut la fiecare
jumătate de oră, să mergi pe culoar,
să urci scările mai degrabă decât
să urci cu liftul, să te duci în birou
la colegul tău în loc să-i trimitʼi un
mesaj — „există multe solutʼii de
bun simtʼ”, conchide Danoff.

Noi te putem ajuta:
- Dispensarul TB, str. Sitei,
nr.17. Tel: 0268 413 081.
- Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, Aleea Dealul
Spirii, nr. 12, Cod 500.118
Tel.:
0268.477.011,
0268.477.263;
Fax.:
0372.870.370
www.pneumologie.ro
- Programul Natʼional Antifumat. Detalii pe www.stopfumat.eu. Aici primești
consiliere pentru a renuntʼa
la fumat.
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500-600 de pacienți sunt pe listele de așteptare pentru tratamente
oncologice. Între 500 și 600 de pacienți sunt înscriși pe

listele de așteptare pentru tratamentele oncologice, iar
dosarele lor vor fi aprobate de comisiile de specialitate
într-o lună sau două, a declarat președintele Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Radu Țibichi.
„Listele de așteptare la Comisia de oncologie totalizează
500-600 de pacienți și reprezintă rulajul normal de o
lună-două de zile a dosarelor pentru care comisiile de
specialitate trebuie să aprobe aceste tratamente”, a spus
șeful CNAS.Potrivit lui Țibichi, acest lucru nu înseamnă
o listă de așteptare mare.
Criza a făcut să ia amploare fenomenul obezității. Criza din ultimii ani a făcut să ia amploare fenomenul obezității, pentru că familiile cu resurse reduse au înlocuit alimente
precum fructele și legumele cu unele cu un conținut mare
de calorii, potrivit unui studiu al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). În Europa,
acest comportament care favorizează creșterea greutății
peste media normală a fost constatat mai ales în Spania,
Italia, Grecia, Portugalia, Irlanda și Slovenia, a declarat
pentru agenția spaniolă de presă unul dintre autorii studiului, Michele Cecchini. „Consecințele sociale și economice ale acestei epidemii sunt dramatice, întrucât
expun un număr tot mai mare de persoane unor boli cronice precum diabetul, bolile de inimă și cancerul”, a amintit OCDE.
Vinul roșu ajută la combaterea cariilor. Oamenii de știință au
constatat că vinul roșu duce la încetinirea creșterii bacteriilor care afectează smalțul, relatează metronews.fr.
Acestea sunt periculoase fiindcă, odată ce se acumulează
în gură, se adună formând o peliculă greu de eliminat și
care produce acid, capabil să deterioreze dinții. Pentru
a afla cum pot fi eliminate bacteriile, cercetătorii au cultivat
și crescut în laborator colonii întregi, pe care le-au pus
în diferite lichide: vin roșu, vin roșu fără alcool, vin roșu
amestecat cu un extract de sâmburi de struguri, apă și
etanol (alcool) de 12%.Rezultatele au arătat că cele trei
variante de vin roșu au fost cele mai eficiente în distrugerea bacteriilor. Cercetătorii nu au aflat deocamdată ce
cantitate de vin ar trebui consumată pentru a obține un
rezultat evident.Băut în cantitate mare, vinul roșu pătează
suprafața dinților din cauza acidității.
Ce mănânci ca să eviţi balonarea? Consumul de legume şi
fructe crude/uscate, ceaiuri sau condimente are un rol
benefic în prevenirea senzaţiei de balonare. Legumele
care împiedică apariţia balonării sunt anghinarea, sparanghelul sau lăptuca, iar fructele indicate sunt ananasul,
papaya, căpşunile, kiwi, zmeura şi pepenele. Mărarul şi
leuşteanul reprezintă şi ele remedii împotriva balonării.
Se pot consuma în stare proaspătă ori sub formă de ceai
din frunze uscate. De asemenea, cel mai indicat e să
consumi doar peşte, carne de pasăre sau carne roşie.

C
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BRAȘOVUL ISTORIC

Vineri

Povestea unei străzi:
Strada Nicolae Iorga (XVI)

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu
Imobilul de la nr. 32 a fost construit de avocat
dr. Vasile Glăjariu, senator liberal, şeful organizaţiei
liberale braşovene, împreună cu familia Stinghe,
între anii 1939-1944. O construcţie în stil modernist-funcţional, cu puţine decoraţii exterioare.
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Braşovenii şi-au
cinstit eroii
Prefectura, Primăria şi
Garnizoana Braşov au
organizat ieri, ca în fiecare an, evenimentul de
comemorare a eroilor
căzuţi în lupte. Manifestarea s-a suprapus cu
praznicul creştin al Înălţării Domnului.
Evenimente asemănătoare
au avut loc în mai multe lo-

calităţi din judeţ.
Reprezentanţii autorităţilor
locale, instituţiilor publice sau
a partidelor politice, dar şi
elevi de la mai multe şcoli, au
depus coroane de flori la
Cimitirul Şprenghi.
„Este o zi importantă pentru că astăzi avem ocazia să
ne aducem aminte de eroii neamului, lucru după cum aţi
văzut l-am sărbătorit aşa cum

se cuvine”, a
declarat
prefectul
Romer Ambrus Mihaly.
„Militarii
Vânători de
Munte şi militarii din
Garnizoana
Braşov prin
participarea la aceast eveniment transmit un mesaj foarte
clar că se îngrijesc, cinstesc şi
preţuiesc eroii neamului”, a
declarat col dr. Tudorică Petrache comandantul Brigăzii
2 Vănători de Munte.
„Pentru mine pot să vă spun
că este una dintre cele mai importante zile, pentru că vin o
dată pe an să pun o coroană
la camarazii care au luptat în
Primul Război Mondial. Români care au luptat pentru
România Mare.” a mărturisit
vădit emoţionat veteranul de

Concurs pentru copii „Steluţele Braşovului”,
organizat cu sprijinul Inspectoratului Şcolar
Astăzi, 30 mai 2014, debutează Campania Naţională
pentru copii „Steluţele Braşovului”, organizată de Emisiunea pentru copii „Tortul de
Ciocolată” cu Zâna Adriana
şi Zao Planet. Scopul concursului este de a indentifica,
promova şi premia toţi copiii
talentaţi cu vârste între 4-14
ani, atât din judeţul nostru cât
şi din celelalte judeţe.
Acest concurs se desfăşoară
în perioada mai-noiembrie,
iar în luna decembrie are loc
Gala Campaniei. Astăzi, or-

ganizatorii pregătesc un spectacol unic, în care copiii se
vor întrece în talentele lor.
Spectacolul de astăzi, 30 mai,

va începe la ora 13.00 la Zao
Planet. Înscrierile se fac la
Zao Planet.
„Întotdeauna am fost alături
de copii, am considerat că noi
toţi avem un fel de datorie faţă
de ei, faţă de copii, în a-i sprijini şi în a-i face fericiţi. În prag
de debut al acestei campanii,
sunt profund bucuroasă şi surprinsă în acelaşi timp; au venit
să se înscrie copii cu totul deosebiţi. Am fost încântată să
văd ce talente pot avea copiii
noştri.” a declarat Adriana
Racu, producător.

Un braşovean în „Liga profesorilor excepţionali”
Profesorul de biologie Dumitru Avădanei de la Şcoala
Gimnazială Nr. 2 „ Diaconu
Coresi „este singurul dascăl
braşovean admis în etapa a
doua a Concursului „Liga profesorilor excepţionali”. Pentru
a se califica in ultima etapa a

concursului, profesorul Dumitru Avădanei are nevoie de
sustinerea brasovenilor. „Concursul Liga profesorilor excepţionali şi-a încheiat prima
etapă: selecţia a 50 de profesori din sutele de înscrişi pe
baza unei documentaţii laborioase, referitoare la
întreaga carieră didactică. Mă număr
printre cei 50, singurul reprezentat al
învăţământului braşovean admis în
această etapă. A început etapa a II-a,
până duminică, vot
online de susţinere.

Apoi din cei 50 vor fi selecţionaţi 10 finalişti pentru etapă finală, într-o emisiune live.
Votul online e decisiv şi foarte
important pentru mine” a declarat profesorul Dumitru
Avădanei. Votul poate fi dat
acccesânn www.fundatiadanvoiculescu.ro/2014/05/dumitru-avadanei.
Profesorul Avădanei Dumitru este coordonatorul ehipei TV2BV a Şcolii Generale
Nr.2 „Diaconu Coresi” din
Braşov. TV2BV este singurul
studio de televiziune şi presă
şcolară online din învăţământul românesc şi are în palmares rezultate de excepţie.
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„Ziua bunului vecin”
„Ziua bunului vecin” de la
Săcele a devenit deja o tradiţie. Evenimentul a debutat
în urmă cu cinci ani, pe str.
Mocanilor, la iniţiativa „vecinului” Ştefan Lupu. Astfel,
sâmbata, 31 mai 2014, de la
ora 14,00, va avea loc cea de
a V-a editie, care se va desfăşura pe străzile Mocanilor,
Unirii, Oituz, Colceag. „Scopul manifestării a fost şi este
nevoia de socializare şi adâncirea relaţiilor între vecini.

Evenimentul începe cu o trecere în revistă a locuitorilor
fiecarei strazi, câţi locuitori
are fiecare, ce membri ai comunităţii au venit pe lume, îi
amintim pe cei dispăruţi.
După care lumea trece la discuţii libere, se împart diplome
pentru cel mai vârstnic vecin,
cel mai tânăr, pentru cuplurile cu peste 50 ani de căsnicie etc.”, a declarat iniţiatorul
acestui eveniment, Ştefan
Lupu.
S.D.

Mâine, părinţii şi bunicii pot
vizita creşele braşovene
război Nicolaie Megelea.
Un ceremonial de comemorare a eroilor a avut loc şi
în centrul localităţii Bod, la
monumentul Eroilor. Localnici de toate vârstele au ţinut
să participe la acest eveniment
important.
„Primăria Bod, ca în fiecare an de Înălţare şi de Ziua
Eroilor dă o importanţă cuvenită evenimentului”, a spus
primarul Paul Cernat.
Manifestările s-au încheiat
fiecare cu defilarea Gărzilor
de Onoare.

Braşovenii vor putea vizita
mâine, 31 mai, toate cele opt
creşe din Braşov, în cadrul
evenimentului „Ziua porţilor
deschise”. În acest mod, susţin reprezentanţii municipalităţii braşovene, cetăţenii,

mai ales cei
care vor să
îşi înscrie
copiii la creşe, vor putea
ve d ea c e
condiţii
oferă aceste
unităţi. În
momentul
de faţă, în
cele opt creşe sunt 785 de
locuri. Pentru anul de învăţământ 2014-2015, au fost
depuse 646 de cereri de înscriere dintre care vor putea
fi onorate 428, restul de 218
fiind pe lista de aşteptare.
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Idei de afaceri.
Cafeneaua pe roți
Inspirați de cafenelele
mobile pe care le-au văzut în America și Austria,
doi tineri din Cluj au pornit propriile afaceri,
vânzând cafea de pe
bicicletă.
Cu un loc de vânzare
bine ales, investitʼia într-o
cafenea mobilă se poate
amortiza în scurt timp.
„Ai nevoie de un bike, un
cargo bike, care se găsește pe
Internet. Vine lemnăria făcută
la comandă, urmează inima
coffee bike-ului: espressorul și
măcinătorul”, a spus Bogdan
Pantea, proprietarul cafenelei
mobile, citat de stirileprotv.ro.
Ideea de a porni această afacere i-a venit tânărului, în vârstă de 23 de ani, de la
americani, după ce a lucrat trei
luni în SUA.
Cum afacerea merge ca pe
roate, Bogdan Pantea a fost

Vineri

Pe scurt
Casa viitorului: vom trăi într-o cutie!
Viitorul ne va rezervă case cât mai mici, din cauza costurilor pe care ele le au şi a populaţiei în creştere a planetei. O invenţie care comprimă mai multe camere
într-una promite să schimbe în bine acest aspect. Celebrul institut american MIT, prin divizia sa, Media Lab
Changing Places, a lucrat în ultimul timp la conceptul
CityHome, scrie engadget.com. Practic, mai multe camere, chiar şi baia, pot fi comprimate într-o cutie din
care pot ieşi la nevoie. Aceasta ține înăuntru diverse
elemente ale camerelor unei locuinţe. Patul, masa, dulapurile, biroul şi baia încap în această invenţie şi pot
ieşi oricând din ea prin simple gesturi făcute cu mâinile.
Cutia nu este mai mare decât un dulap obişnuit. Ea încorporează mai mulţi senzori ce îi permit să ia diferite
forme. În funcţie de nevoile proprietarului, ea îi oferă
acestuia ceea ce îi trebuie, chiar şi aparatură necesară
unei petreceri.

Chanel și Dior obligate să schimbe compoziția parfumurilor

Cafenea în toată regula, amenajată pe o bicicletă
nevoit să angajeze doi oameni.
Aceeași idee de afacere a
pus-o în practică și Laura
Apahidean. Tânăra și-a amplasat cafeneaua mobilă întrun parc din Cluj. S-a hotărât

să pună pe picioare mica afacere după ce a fost la Viena,
unde a văzut cafenele asemănătoare. Așa că, după ce a investit 2.000 de euro, succesul
s-a arătat chiar din prima zi.

Acum, cei doi tineri se gândesc să-și extindă afacerea în
sistem de franciză, astfel încât
să poată vinde cafea de pe bicicletă și pe litoral și poate
chiar peste hotare.

Casele de modă Chanel și Dior ar putea fi nevoite să
schimbe compoziția unor parfumuri celebre, cum ar fi
No. 5 și Miss Dior, ca urmare a unor noi reglementări
ale Comisiei Europene ce vor viza protejarea consumatorilor de alergii, relatează The Daily Telegraph. Cele
două parfumuri, două dintre cele mai populare din lume,
conțin mușchi, un ingredient care putea fi interzis în
baza unor noi legi. În prezent, casele de parfumuri încearcă cu disperare să sintetizeze aroma care dă parfumurilor nota lemnoasă. Chanel No. 5, aflat pe piață
de 93 ani, este parfumul cel mai bine vândut, cu o sticlă
vândută la fiecare 30 de secunde. Chanel și Dior lucrează
în prezent la versiuni modificate, din componența cărora
vor lipsi moleculele de atranol și chloroatranol, considerate de UE ca potențiali alergeni.

Există o „gaură de vierme”
în centrul galaxiei noastre?
Doi fizicieni au o explicaţie
controversată pentru fenomenele care sunt observate
în centrul galaxiei noastre, în
zona Sagittarius A, care este
considerată o gaură neagră
uriaşă. Ei susţin că aceasta
este de fapt o gaură de vierme.
Zilong Li şi Cosimo Bambi
de la Universitatea Fudan din
Shanghai au publicat online
un studiu teoretic, în care
prezintă această teorie.
Fizicienii susţin că au identificat o emisie specifică în
zona Sagittarius A, emisie
care ar putea fi detectată de

un instrument foarte sofisticat, care va
fi în curând ataşat
la unul din cele mai
puternice telescoape din lume.
Sagittarius A
este o zonă din centrul galaxiei Calea Lactee, care generează unde radio foarte
puternice. Astronomii cred
de mult timp că aceasta este
de fapt o gaură neagră cu
masa de aproximativ 4 milioane de ori mai mare ca a
Soarelui.
Recent, experţii au identificat asemenea găuri negre

gigantice şi în centrul altor
galaxii, oricât de tinere şi de
îndepărtate ar fi acestea.
Teoria celor doi fizicieni
explică astfel misterul prezenţei acestor obiecte în galaxiile foarte tinere. Găurile
de vierme leagă diferite regiuni din timp şi spaţiu, dar
existenţa lor nu a fost încă
demonstrată.

Cum se comportă meteosensibilii?
Organismul este influenţat
de schimbările meteorologice
- presiunea atmosferică ridicată sau scăzută sub valoarea
normală, temperaturile ridicate sau scăzute, vreme mohorâtă, ploaie, etc. În
consecinţă, organismul meteosensibililor reacţionează la
aceste variaţii. Persoanele în
cauză devin irascibile, au dureri de cap, migrene, stări de
oboseală, ameţeli, insomnie,
deprimare, lipsa energiei, dureri de articulaţii, etc.
Meteosensibilitatea este mai
des întâlnită în rândul celor

care locuiesc la oraş şi lucrează în spaţii închise, căci organismul pierde din capacitatea
de adaptare la transformările
impuse de vreme. Femeile
sunt mai afectate decât bărbaţii.
Meteosensibilitatea este declanşată de câmpurile electromagnetice care însoţesc
schimbările de vreme, precum
şi de starea generală de sănătate. Câmpurile electromagnetice conduc la variaţii ale
tensiunii arteriale, migrene,
ameţeli, etc. Când presiunea
atmosferică este scăzută se

accelerează bătăile inimii şi
se determină o uşoară creştere
a tensiunii arteriale.Nu există
un tratament medicamentos
pentru meteosensibili, căci
stările dispar când vremea devine stabilă.Pentru a trece mai
uşor peste aceste probleme
este recomandat să staţi cât
mai puţin în aer liber când
este vreme rea, să faceţi mai
multă mişcare, să consumaţi
ceaiuri de plante - roiniţă, sunătoare, levănţică, valeriană,
soc, să faceţi masaj. Şi alimentaţia trebuie să fie mai
bogată în legume şi fructe.
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Petrache e noul
președinte COSR
Alin Petrache este noul
preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), el fiind ales
cu 143 de voturi la Adunarea Generală de joi, în
locul lui Octavian Morariu, care a demisionat la
15 aprilie.
Petrache, care a fost susţinut
de fostul preşedinte al COSR,
Octavian Morariu, a câştigat
din primul tur în faţa contracandidaţilor Octavian Bellu şi
Elisabeta Lipă. Mandatul lui
Alin Petrache, în vârstă de 37
de ani, actualul conducător al
Federaţiei Române de Rugby,
va fi până în 2016, an în care
ar fi expirat mandatul fostului
preşedinte Octavian Morariu,
care a decis să renunţe la şefia
COSR pentru a se dedica activităţii din cadrul Comitetului
Internaţional Olimpic.
„E cea mai frumoasă zi”. Petrache a devenit al 16-lea preşedinte al Comitetului Olimpic
şi Sportiv Român (COSR), instituţie în care a mai activat ca
secretar general adjunct, între
2005 şi 2009 şi ca vicepreşedinte, din 2013. El a fost extrem de fericit de victoria din
alegeri. „Este una dintre cele
mai frumoase zile din viaţa
mea! Am avut o strategie de
modernizare a sportului, cred
că aici am făcut diferenţa. Am
stat în spate şi am jucat om la
om, cum se spune. Am discutat
individual cu fiecare preşedinte
de federaţie. Credeam că va fi
o luptă mult mai strînsă. Sper
să putem merge mai departe şi
să ne putem bucura de medalii
la Olimpiadă. Comitetul Executiv va rămîne acelaşi, s-a
schimbat doar preşedintele.
Mergem în continuare cu
aceeaşi echipă. Domnul Bellu
trebuie să rămână, e artizanul

Niculescu a fost eliminată

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu (foto),
locul 76 WTA, a fost învinsă în turul doi de la
Roland Garros, cu scorul
de 2-6, 7-5, 6-2, de sportiva Paula Ormaechea
(Argentina - locul 75
WTA), după ce a avut
minge de meci în setul
doi. Meciul a început
miercuri seară, însă a
fost întrerupt din cauza
ploii la scorul de 6-2, 2-0 pentru româncă. Partida s-a
reluat joi, iar Niculescu a servit pentru meci la 5-3 în al
doilea set, a avut minge de meci la 5-4 pe serviciul adversarei, însă în cele din urmă a pierdut cu scorul de 57. Apoi, în setul trei, Niculescu a fost învinsă cu scorul
de 6-2. În turul trei, Paula Ormaechea va juca în compania
rusoaicei Maria Şarapova, favorită numărul 7, care a trecut de Ţvetana Pironkova (Bulgaria), scor 7-5, 6-2. Pentru
calificarea în turul 2, Niculescu va primi un premiu în valoare de 42.000 de euro.

Tecău și Rojer sunt în grafic
Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olanda), cap de serie numărul 13, s-a calificat în optimile de
finală ale probei de dublu masculin de la Roland Garros,
al doilea turneul de Grand Slam al anului. În turul doi,
Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer au învins cuplul Nicholas
Monroe/Simon Stadler (SUA/Germania), scor 6-3, 6-0,
după 56 de minute de joc. Tecău şi Rojer vor întâlni în
turul trei perechea Daniel Nestor/Nenad Zimonjici (Canada/Serbia) care a trecut de cuplul Roberto Bautista
Agut/Igor Sijsling (Spania/Olanda) cu scorul de 6-3, 67 (5), 6-3. Calificarea în optimi este recompensată cu
31.000 de euro.

Cîrstea e în turul trei
Fostul președinte al FRR, Alin Petrache, a strâns 143 de voturi și a ajuns șef la COSR
tuturor medaliilor”, a spus Petrache după victoria din alegeri.
Cine e Alin Petrache? Alin Petrache a jucat rugby la echipele Dinamo, cu care a
cucerit patru titluri naţionale
şi două Cupe ale României,
RC Paris, Bordeaux Begles,
RC Toulon şi Beziers, iar la
echipa naţională a disputat 32
de meciuri, fiind de multe ori
căpitanul primei reprezentative. După retragerea din activitatea de sportiv, în 2005,
din cauza unor probleme de
sănătate, Petrache a devenit
preşedinte al FR Rugby în
2009. În intervalul 20122013, el a fost vicepreşedinte
al Agenţiei Naţionale pentru
Sport şi Tineret.

Dezamăgire în celelalte tabere.
Elisabeta Lipă și Octavian Bellu au fost extrem de dezamăgitʼi
de rezultatul alegerilor. „Ştiam
dinainte care va fi scorul. Am
plecat în această cursă aşa cum
am plecat şi în altele de-a lungul vieţii mele. Nu pot să le câştig pe toate. Am căpătat o
experienţă de care nu credeam
că am nevoie. Credeam că le
ştiu pe toate. Dar am ajuns la
concluzia că mai am multe de
învăţat. Am rămas cu un gust
amar, pentru că a fost o campanie urâtă. Am fost jigniţi,
umiliţi. Dar trebuie să respect
decizia preşedinţilor de federaţii”, a spus Elisabeta Lipă.
„Relația mea cu COSR se va
schimba. Este o instituție în
privința căreia am mari îndo-

ieli!”, a spus Octavian Bellu.
Ministerul laudă competiția.
Ministrul Tineretului şi Sportului, Gabriela Szabo, a vorbit
la superlativ despre competitʼia
dintre cei trei candidatʼi la șefia
Comitetului Olimpic și Sportiv
Român. „Competiţia a fost de
înaltă ţinută. Îi felicit pe toţi
trei, au avut proiecte extrem de
interesante. Le doresc mult succes tuturor, să nu uităm că indiferent cine va conduce COSR
trebuie să ducă mai departe
tradiţia sportului românesc. Eu
mă cunosc foarte bine cu toţi
trei. Pe Alin îl cunosc ca preşedinte al Federaţiei de Rugby.
Trebuie să ne propunem un
proiect prin care să generăm
medalii la Rio”, a spus Gabi
Szabo.

Au decis! Vom avea 14 echipe în Liga I!
Comitetul Executiv al
Federatʼiei Române de Fotbal a
aprobat propunerea președintelui LPF, Gino Iorgulescu
(foto), din urmă cu ceva mai
mult de o săptămână. Astfel,
din stagiunea 2015-2016, pe
prima scenă a fotbalului din
România vor fi prezente doar
14 echipe, urmând ca retrogradatele şi câştigătoarea titlului să
se decidă în urma unui playout, respectiv play-off. În ace-
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laşi timp, s-a decis ca cele
două serii din Liga a 2-a să
se restructureze şi ele, urmând a avea câte 14 echipe,
în timp ce Liga a 3-a va funcţiona având la bază 6 serii,
tot a câte 14 formaţii. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a fost singurul care a
votat împotriva ideii propuse
de omologul de la Ligă, Federaţia văzând mult mai
oportun ca în Liga 1 să evo-

lueze 16 echipe. Într-un comunicat postat pe site-ul oficial, Federaţia precizează că,
în cadrul şedinţei CEx, a fost
respinsă propunerea LPF ca
Supercupa României să se
dispute între câştigătoarea
Cupei şi învingătoarea din
Cupa Ligii, competiţie ce urmează să debuteze din sezonul viitor. Supercupa va
rămâne în continuare sub
tutela Federaţiei.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, cap de serie
numărul 26, s-a calificat în turul 3 la Roland Garros, al
2-lea turneu de Mare Șlem al anului, în urma victoriei
obținute în două seturi, 6-2, 7-5, în fața braziliencei Teliana Pereira. În turul următor, Sorana Cîrstea, care și-a
asigurat 130 de puncte WTA și 72.000 euro, o va întâlni
pe Jelena Jankovic (Serbia), cap de serie numărul 6,
care a învins-o cu 7-5, 6-0 pe japoneza Kurumi Nara.

Handbal pentru prieteni!
În acest weekend, Brașovul va fi gazda unui interesant
turneu de handbal mixt amator. Competiția denumită
„Handbal pentru prieteni” a ajuns la ediția a VII-a și adună
la start nu mai puțin de 12 echipe din Brașov, București,
Râmnicu Vâlcea, Ploiești și Buzău. Peste 200 de
handbaliști și handbaliste își vor disputa de sâmbătă
până duminică trofeul cupei „Handbal pentru prieteni”.
Competiția organizată de asociația sportivă HCA Brașov
se va desfășura în sălile de sport ale școlilor generale
numărul 11 și numărul 19, iar finalele turneului vor avea
loc la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”. Intrarea la turneu este liberă.

Vicecampioanele României
Corona Brașov este vicecampioana României la handbal
feminin. Brădeanu și compania au trecut, pe teren propriu,
de Dunărea Brăila, cu scorul de 31-27 (15-14), în penultima etapă a Final 3 al Ligii Naționale, încheind astfel pe
locul secund, după HCM Baia Mare, care şi-a asigurat
titlul naţional încă de duminică. Fetele antrenate de Bogdan Burcea și Vasile Curițeanu au controlat jocul de la
un capăt la celălalt și s-au impus meritat. Brașovencele
au sărbătorit alături de fani câștigarea medaliilor de argint.
Pentru Corona au punctat Chiper 7 goluri, Brădeanu și
Zamfir câte 6 reușite, Hotea 5 goluri, Țăcălie 3, Briscan
și Apetrei câte 2 reușite fiecare. Pentru handbalistele de
la Corona urmează o binemeritată vacanță, reunirea lotului fiind programată pe 7 iulie. În perioada 7-13
brașovencele se vor pregăti la baza proprie, pentru ca
între 13 și 21 iulie să meargă într-un stagiu la mare. Apoi,
vor începe meciurile de verificare, fiind deja stabilite două
turnee, la Cluj și la Brașov.

DIVERTISMENT

De 1 Iunie, „Gulliver
în Ţara Piticilor”
Duminică, 1 Iunie 2014,
la ora 17.00, la sala Operei Braşov, se joacă musicalul pentru copii
„Gulliver în Ţara Minunilor” de Silvia Kerim şi
Marius Ţeicu.
Regia: Anda Tabăcaru-Hogea.
Scenografie: Rodica Garştea.
Silvia Kerim realizează scenariul după cartea scriitorului
englez Jonathan Swift, „Aventurile lui Gulliver”, iar Marius
Ţeicu îi compune o muzică
specială, extrem de melodioasă. Spectacolul este viu, vesel,
ritmat… cu multe învăţăminte
despre adevăr şi minciună.
Copiii vor înţelege că minciu-

na nu ajută, că o viaţă în care
se minte devine grea şi urâtă.
În spectacolul pentru copii
„Gulliver în Ţara Piticilor”,
se confruntă personaje reale
şi personaje fantastice, temele
principale fiind prietenia, în-

crederea, adevărul şi minciuna.
Decorul este variat şi colorat, pe scenă imaginându-se
o insulă în formă de pălărie,
multe mecanisme de ceasuri
pe care le învârt piticii.

Artiştii Operei Braşov cântă şi dansează, înfăţişând micilor spectatori întâmplări cu
un uriaş („Gulliver şi cei 14
Pitici” am putea spune ca să
parafrazăm binecunoscuta
poveste „Albă ca Zăpada şi
cei 7 Pitici), cu o regină frumoasă şi nefericită – Iasomy,
cu un rege rău dar care se
schimbă... şi multe alte lucruri ce pot fi văzute şi ascultate de cei ce se vor afla
la spectacol.
Preţ bilete: 20 lei (adulţi);
10 lei (copii). Biletele se vând
la sediul Operei din strada
Bisericii Române nr. 51, tel.
0268.419.380.
Program: Luni – Vineri
10 – 17 şi cu o oră înainte de
începerea spectacolului.

Distracţie pentru copii de 1 Iunie, în Parcul Tractorul
Duminică, 1 iunie, toţi copiii din Braşov sunt aşteptaţi în
parcul Tractorul între orele 10:00 şi 19:00, pentru a sărbători
copilăria şi bucuria. Organizatorii, Asociaţia Culturală Museion și Casa spre Munte, invită copiii de toate vârstele să
participe la prima editʼie a programului educativ şi de divertisment Ludix. Pe parcursul întregii zile se vor desfășura

ateliere de pictură, modelaj, origami, firart, lecţii de educaţie
rutieră, teatru, dans, muzică. Nu vor lipsi din program jocurile
dinamice, căutare de comori, tir cu arcul, activităţi sportive
precum tenis şi gimnastică, face painting, baloane de săpun,
karaoke. Toţi participanţii, copii şi părinţi, vor avea parte
de surprize, cadouri şi bună dispoziţie întreaga zi.

Vineri

Horoscopul zilei
Berbec. Dacă îţi vei propune cu adevărat, lucrurile chiar pot
începe să se schimbe în bine. Fă ceea ce îţi place şi ai încredere în tine, doar aşa vei reuşi să te simţi confortabil.
Taur. Îţi merge foarte bine pe plan profesional, aşa că bucură-te de aceste momente. Poţi da chiar şi o petrecere în
cinstea rezultatelor tale.
Gemeni. Trebuie să socializezi mai mult astăzi, doar aşa vei
putea reuşi să îţi faci prieteni noi. Dacă vezi pe cineva care
te atrage, atunci nu te jena să intri în vorbă cu el.
Rac. Astăzi trebuie să te concentrezi pe ceea ce ai de făcut
şi să nu laşi nimic să îţi distragă atenţia. Canalizează-ţi
energia către ce trebuie şi nu o pierde pe activităţi inutile.
Leu. Astăzi trebuie să profiţi de moment şi de situaţie, ceea
ce înseamnă că poţi ieşi în faţă profitând de slăbiciunile
celor din jurul tău. Nu trebuie să le faci altora rău.
Fecioară. Ai grijă ca astăzi să nu treci de la o extremă la alta,
şi evită pe cât posibil schimbările bruşte de comportament.
Veştile bune încep să apară dacă rămâi constant/ă.
Balanţă. Trebuie să fii mai deschisă şi să îţi exprimi sentimentele, mai ales când vine vorba de viaţa ta amoroasă. E
posibil să existe neînţelegeri între tine şi cei dragi.
Scorpion. Evită orice tentaţie astăzi, chiar dacă nu e nimic
grav dacă nu ai face-o. Te poţi relaxa şi altfel, fără a cheltui
bani sau fără a participa la activităţi la care nu ai avea voie.
Săgetător. Vei fi foarte ocupată astăzi, dar nu atât de mult
încât să nu faci faţă. Îţi vei onora toate programările şi chiar
dacă nu vei excela prin munca depusă, vei reuşi.
Capricorn. Este o zi bună pentru a ajuta oamenii din jurul
tău, aşa că dacă vezi vreun cerşetor la capăt de stradă, nu
ezita să îi oferi ceva.
Vărsător. Fie că ai o relaţie de mulţi ani, fie eşti abia la început
sau poate chiar eşti singur/ă, nu ai niciun motiv să fii trist/ă
astăzi. Te simţi bine cu tine şi te bucuri de orice clipă.
Peşti. Simţi că ai obosit? Este clar că da, chiar şi cei din
jurul tău au observat acest lucru. Ai nevoie de un concediu,
şi dacă nu eşti pregătit/ă să îl iei, vei avea o surpriză.

Sudoku

Premieră de 1 Iunie la Teatrul pentru copii „Arlechino”
Teatrul pentru copii „Arlechino” îi invită pe cei mici, duminică, 1 iunie, începând cu orele 10.30 şi 12.00, la premiera
spectacolului „Frumoasa, bestia şi floarea
purpurie”. Scenariul, regia şi scenografia

– Valentin Dobrescu. „Copil sau tânăr,
adult sau bătrân, mereu ţi-ai dorit să existe o lume în care totul se petrece aşa cum
îţi doreşti şi... totul se termină cu bine.
Această lume există şi-i poţi trece pragul

păşind alături de noi în... lumea poveştilor”, a declarat regizorul Valentin Dobrescu. Costul unui bilet este de 12 lei.
Teatrul Arlechino este pe str. Apollonia
Hirsher nr.10.

Ziua Copilului sărbătorită la Cinemateca Patria
Duminică, 1 iunie, de Ziua Copilului,
Cinemateca Patria a pregătit un program
special. În plus, toţi copiii au intrarea
gratuită!
11.00: Matineu copii

Peter Pan (SUA, 1953)
Animaţie
17.00: Golden Classics
Mary Poppins (SUA, 1964)
Regia: Robert Stevenson

Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

ÎNTOARCEREA LUI DOROTHY
-3D(AG), 88 minute, Animaţie, Aventuri
Sâmbătă, Duminică: 12:00

Vineri: 16:00, 20:30
Sâmbătă, Duminică: 18:00, 22:30

GODZILLA -3D(AP-12), 123 minute,
X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT
-3D(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, Acţiune,
FantasticSF, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:45, 22:20
Vineri: 13:30, 18:00, 22:30
Sâmbătă, Duminică: 13:30, 20:00
SELFIE
TRIUNGHIUL DRAGOSTEI ŞI AL MORŢII
(AP-12), 123 minute, Comedie
WALESA:
-PREMIERĂVineri: 18:45
OMUL SPERANŢEI
(N-15), 96 minute, Thriller
Sâmbătă, Duminică: 11:45, 18:45
-PREMIERĂVineri: 16:30, 21:15
tarif unic: 10 lei/bilet
Sâmbătă, Duminică: 16:30, 21:00
RIO 2 -3D(N-15), 127 minute, Dramă
(AG), 101 minute,
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 14:00
MALEFICENT -3D- -PREMIERĂAnimaţie, Aventuri,
(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
Comedie, Familie, (dublat)
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:45, 18:15 VECINI DE COŞMAR
Sâmbătă, Duminică: 11:30, 16:0
(N-15), 96 minute, Comedie
LEGENDELE DIN OZ:
EDGE OF TOMORROW: PRIZONIER ÎN TIMP
-3D- -AVANPREMIERĂ(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 20:15
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Comedie
19.30: Seara de Oscar
Hugo (SUA, 2011)
Regia Martin Scorsese
Aventuri

Filme în weekend la Cityplex Braşov
Cityplex Braşov

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

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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„Ciprian Porumbescu –
popas şcheian”

Un
albatros
stins în floarea vârstei, în apogeul creaţiei,
în hainele de sărbătoare ale
geniului şi în deplină vervă
creatoare, aidoma lui Eminescu, Labiş, Cîrlova şi mulţi alţii, cărora vitregiile soartei nu
le-au îngăduit în calendarul
vieţii a mai mult de 2-3 decenii de viaţă, Ciprian Porumbescu era comemorat atunci
în sufletul milioanelor de oameni, care îşi alimentau setea
şi bucuria muzicii în marea
sa operă compoziţională, pentru care „Balada”, „Potpuriul
cu cântece” ş.a. se identificau
cu tot ce putea fi mai înălţător
în cuget şi simţire, scria pentru „DN”, prof. Vasile Oltean.
Oraşul de la poalele Tâmpei
i-a găzduit popasul creator ca

„profesor de cântări” la gimnaziu,
la şcoala comercială şi reală, la
clasele IV şi V
ale corului din
Şchei, al asociaţiunii „Reuniunea română de
gimnastică şi cântări”, întâmpinându-i „apetitul şi
sensibilitatea pentru
muzică cu setea de cultură” promovată de gimnaziul „Andrei Şaguna”,
recunoscut pentru valenţele
sale şcolare, făcându-i posibilă
„întâlnirea foştilor colegi
vienezi (Andrei Bârseanu şi
Friederich Böhme) sau conaţionalii bucovineni (Lazăr
Nastasi, Ipolit Ilsievici), precum şi a unui public alimentat
muzical din creaţiile tradiţionale, înscrise până atunci de
Anton Pann şi ucenicul său
Gheorghe Ucenescu, Gh.
Dima ş.a”.
Cele peste 60 de creaţii braşovene şi în special opereta
„Crai nou”, prima lucrare de
gen românească, „Hora Braşovului” ş.a. sunt „nestemate
ce se înalţă pe podiumul
valorilor, sunt o expresie a
dăruirii cu care geniul com-

pozitorului îşi motiva şi
imortaliza popasul braşovean,
sfidând parcă o boală incurabilă de plămâni, o climă nefavorabilă sănătăţii sale ca şi
eforturile didactice peste posibilităţile fireşti ale unui om
suferind”.
În 1983, când au trecut 100
de ani de când prezenţa sa
braşoveană reprezintă amintire, în Şcheii Braşovului, sub
egida „Primei Şcoli Româneşti” s-a organizat o „modestă expoziţie”, spune Vasile
Oltean, ca un „pios omagiu”
adus marelui compozitor.
Exemplarul unic al operetei
„Crai nou” – provenit din dania compozitorului Tiberiu
Brediceanu – după care la 26
februarie 1882 s-a dirijat
spectacolul primei operete româneşti, un atestat de studii
emis de rectorul seminarului
din Bucovina pentru Ciprian
Porumbescu, care la 24 de ani
primea notele de foarte bine
pentru cântări „dupre melodia
greacă, cântare corală, cântări
dupre melodia slavă şi cetirea
cărţilor vechi”, alături de actul
de concurs pentru ocuparea
postului de dirijor în Şcheii
Braşovului şi cele opt scrisori
autografe Ciprian Porumbescu, concretiza raporturile pli-

„Elevii braşoveni la Olimpiada de literatură”
Profesorul şi criticul literar
Anatol Ghermanschi scria despre faza republicană a celei dea XXI-a ediţii a concursului de
literatură română, maghiară şi
germană, ţinută la Arad, în aprilie 1978. Manifestare culturală
şi de creaţie „de mari proporţii”,
Olimpiada de literatură, care prin
numărul mare de participanţi pe
care îi antrena de-a lungul celor
trei faze de concurs se înscria ca
o „importantă componentă a
Festivalului naţional Cântarea

României”. Confirmând şi în
anul 1978 tradiţia succeselor braşovene la aceste concursuri, liceenii judeţului Braşov şi-au
adjudecat în confruntarea cu cei
peste 750 de concurenţi din întreaga ţară, nu mai puţin de 13
premii şi menţiuni, număr norocos, de data aceasta, distincţii
care certificau „buna lor pregătire”. Astfel, la literatura română
s-au obţinut : premiul I al C.C.
al U.T.C. (Mihaela Tatu, Liceul
„Andrei Şaguna”), menţiunea

„Ioan Slavici” (Elena Gabor, Liceul sanitar Braşov), menţiunea
„Liviu Rebreanu” (Diana Mihaela Naidin, Liceul „Radu Negru”
din Făgăraş), şi menţiunea „Lucian Blaga” (Ovidiu Grama, Liceul Radu Negru” – Făgăraş). La
literatura maghiară au fost distinse elevele Papp Katalin, Liceul
„Unirea” (premiul al II-lea), şi
Hochbauer Iudit, Liceul industrial „Electroprecizie” din Săcele
(menţiune). Elevii Liceului de
filologie-istorie „Johannes Hon-

ne de omenie şi prietenie ale
compozitorului cu oamenii de
prestigiu ai locurilor. Un certificat medical al doctorului
braşovean Neagoe şi un altul
italian al doctorului Breitinger
precum şi numeroasele procese-verbale ale Comitetului
din Şchei aduceau numeroase
completări biografice.
Cu notă de rememorare rămâneau actele care mărturiseau acţiunea filantropică a
braşovenilor, care, post-mortem, au trimis 100 fl. spre a
i se ridica lui Porumbescu, la
Suceava, un monument.
Medalionul închinat lui Ciprian Porumbescu a fost completat în cadrul aceleiaşi
expoziţii din 1983 cu vitrine
dedicate altor unor compozitori legaţi de Braşov, începând
cu Anton Pann, Gh. Ucenescu, Gh. Dima, Iacob Mureşianu, Niki Popovici ş.a.
Deschisă în cadrul Muzeului din Şcheii Braşovului, manifestarea a fost destinată
publicului larg, înscriindu-se
în suita acţiunilor culturale
consacrate comemorării marelui compozitor naţional,
conchidea prof. Vasile Oltean.
„Drum Nou” – 29 mai 1983
Iulian Cătălui

terus” din Braşov au obţinut la
concursul de litratură germană
premiul I – Elke Bross, premiul
III – Siglind Kessler, menţiune
– Thomas Winkler, iar la clasele
a XII-a premiul I – Anneliese
Brestowsky, premiul III – Schuster Carmen, şi premiul special al
ziarului „Neue Banater Zeitung”
– Bruno Umberath. Tot la literatura germană a fost distinsă şi
eleva Charlotte Reimesch, de la
Şcoala generală nr. 1 din Codlea,
cu menţiune.
„Drum Nou” – 22 aprilie 1978
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Din presa maghiară
Fabrica de maşini şi turnătoria de fier ale fraţilor Schiel.
Una dintre cele mai mari firme industriale ale Braşovului este
Uzina Schiel (fosta Hidromecanica), înfiinţată în anul 1880, în
urmă cu 34 de ani. Afacerea a pornit într-un atelier îngust din
str. Porţii, apoi s-a mutat în clădirea vechii mori a oraşului din
str. Orfanilor (azi str. Poarta Şchei). În 1889 construieşte ateliere
noi şi locuinţe pentru muncitori în capătul străzii Negre, în ţarcul
tăbăcarilor. Aici vor lucra în jur de 250 de muncitori. Începând
din 1910 se mută în afara oraşului, în zona nodului de cale ferată
(azi Centrul Civic), mutarea terminându-se în anul 1912. Aici
uzina se întinde pe o suprafaţă de 700.000 mp. Atelierele de
lucru ocupă circa 11.000 mp, pe lângă existând locuinţe de serviciu şi alte dependinţe. Numărul muncitorilor ajunge la 450 de
persoane, iar numărul funcţionarilor tehnici şi comerciali fiind de
50 de persoane. Uzina se va conecta la reţeaua de cale ferată.

Atelierele se împart în trei grupe principale: turnătoria, atelierul
de construcţie de maşini şi atelierul de tâmplărie. Uzina are
centrală electrică proprie care asigură energia pentru producţie
şi prelucrare, iluminat, încălzire şi ventilare. Mai multe macarale
suspendate uşurează munca. Urmează birourile, depozitele şi
laboratoarele pentru studiul materialelor, înzestrate cu cele mai
moderne instrumente. În ateliere se lucrează după sisteme de
măsurare cu toleranţă. În cadrul uzinei există o staţie experimentală, atelier de fabricat scule şi matriţe şi o şcoală de ucenici.
Uzina Schiel produce: maşini de morărit, motoare Diesel de tip
Güldner, turbine de apă „Honold“, transmisii, maşini de textile
şi altele. Produsele Schiel sunt comercializate în Ungaria, Dalmaţia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Serbia şi Turcia, 50%
din producţie fiind pentru export.

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

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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Invenţii accidentale care
ne-au schimbat viaţa!
Penicilina, strimulatorul
cardiac sau cuptorul cu
microunde sunt doar câteva dintre lucrurile
descoperite accidental
şi care au schimbat viaţa oamenilor într-un mod
pozitiv, scrie ziare.ro.
Stimulatorul cardiac.
Inventator:
John
Hopps, inginer.
El a încercat să
efectueze cercetări
privind hipotermia şi
a încercat să restabilească temperatura
corpului cu ajutorul
unor impulsuri. În
timpul experimentului, şi-a dat seama că
dacă o inimă a încetat
să bată din cauza răcirii, atunci aceasta ar
putea fi pornită din nou prin
stimulare artificială. Astfel, a
fost creat stimulatorul cardiac
în anul 1951.

Cuptorul cu microunde. Inventator: Percy Spencer, inginer
la Raytheon Corporation.
În 1946, Spencer a efectuat
un proiect de cercetare legat de

radar, cu un nou tub vidat. În
timp ce făcea experimente cu
tubul, o bucată de ciocolată din
buzunarul lui Spencer a început

să se topească. Având deja 120
de brevete, cercetătorul a luat
nişte boabe de porumb le-a introdus în dispozitiv şi au apărut
floricele de porumb, atât de

apreciate în ziua de astăzi.
Penicilina. Inventator: Sir
Alexander Fleming, om de
ştiinţă

Oana Roman ar putea să-şi acuze
medicul de malpraxis
Oana
Roman ar
putea săşi acuze
medicul de malpraxis, nepăsare sau neglijenţă, după ce
aceasta a trecut prin clipe grele după naştere. În ultimele
trei luni, vedeta tv a suferit
trei operaţii, iar viaţa i-a fost
pusă în pericol. Se pare că totul a pornit de la operaţia de
cezariană. Oana vrea însă
să-şi facă dreptate, să stea de

vorbă cu medicul care a operat-o, dar acesta e de negăsit.
„Acest doctor cu care eu am
sperat să am o discuţie faţă
în faţă şi care să mă caute măcar să-mi dea o explicaţie, să
se justifice sau nu, pentru
situația în care m-a adus, nu
a mai dat nici un semn şi nu
a încercat un dialog cu mine
deşi eu am spus public că aştept să discut cu el înainte să
iau orice măsuri în ceea ce îl
priveşte! În acelaşi timp, vreau

ca nici o altă femeie să nu mai
aibă de suferit din cauza lui,
drept care, deşi încă mă recuperez şi fizic dar mai ales psihic... O să vă povestesc, zilele
următoare, cât se poate de
clar, exact ce mi s-a intamplat,
încercând să aflu dacă este
vorba de malpraxis, de neglijenţă, de nepăsare sau dacă
există vreun alt motiv pentru
care eu am trecut prin ceea ce
am trecut”, a scris Oana, pe
pagina ei de Facebook.

Nelu Ploieşteanu, în prag de divorţ
Nelu Ploieşteanu se declară
un artist păcătos şi plin de
ispite, după ce zilele acestea,
artistul a fost acuzat de infidelitate, de soţia lui, alături
de care a trăit 42 de ani. Astfel că, interpretul îngroaşă
şirul divorţurilor între vedete,
acesta fiind la un pas să se
despartă definitiv de soţia lui.
Se pare că, timp de 13 ani,
Ploieşteanu şi-a înşelat soţia,
pe Elena.
Mai mult, femeia îl acuză
pe lăutar că îşi neglijează familia şi mai ales pe băiatul
lor care este grav bolnav, că
nu aduce bani acasă şi că de
27 de ani nu a scos-o în oraş.
„Sunt un om păcătos şi
plin de ispite”, a spus Nelu

Ploieşteanu la
Antena 1.
„Ce să fac,
dacă îmi plac
femeile?
Dacă îmi plăceau bărbaţii,
nu mai era
geloasă asta”,
a mai spus lăutarul.
Acuzat de soţie că are
amantă de 13 ani, Nelu Ploieşteanu a ţinut să lămurească
acest lucru. „Nu e adevărat
că nu mi-am sprijinit băiatul.
Dacă copiii mei au 100 de
milioane în buzunar, le dau
şi eu un milion”, afirmă el.
În ceea ce o priveşte pe
amantă, acesta spune: „Fata
asta a fost cu mine o perioa-

dă, dar nu mai ştiu de ea. Aşa
să-mi ajute Dumnezeu dacă
i-am luat casă, maşină
dacă i-am dat bani. Nu mi-a
cerut, nu a avut nevoie, nu a
fost o perioadă atât de lungă
ca să se ajungă aici.”
Nelu Ploieşteanu nu cedează în faţa soţiei şi spune:
„Dacă mâine mă împac cu
ea, tot aşa o să fac. Că aşa
vreau eu”.

În mod ironic, în anul
1928, Fleming era în căutarea
unui „medicament minune”
care putea vindeca bolile din
acea vreme. Din întâmplare
a găsit legătura dintre mucegai şi cultivarea bacteriilor,
ceea ce a dus la descoperirea penicilinei, care a fost
utilizată pentru tratarea mai multor
boli, de la sifilis
până la amigdalită.
Zaharina. Inventator: Constantin Fahlberg, cercetător.
Fahlberg a încercat să găsească o
nouă utilizare pentru gudronul de cărbune în 1879.
Substanţa chimică a
ajuns din laborator
pe biscuiţii soţiei,
care erau mai dulci decât de
obicei. Astfel, el a creat zaharina, cel mai vechi îndulcitor
artificial din lume.

Brad Pitt, lovit în faţă de un bărbat

Actorul Brad Pitt a fost lovit în faţă de un bărbat, în timp
ce semna autografe la premiera de la Hollywood a filmului
„Maleficent”, în care partenera sa de viaţă, Angelina Jolie,
joacă rolul principal, potrivit poliţiei din Los Angeles.
Brad Pitt participa, miercuri, la premiera filmului „Maleficent”, la El Capitan Theater din Hollywood, Los Angeles,
când un bărbat a sărit gardurile de protecţie şi l-a lovit
în faţă, potrivit sergentului Leonard Calderon, de la poliţia
din Los Angeles. Actorul nu a fost rănit grav, iar autorităţile
l-au imobilizat rapid pe bărbat, care a fost arestat pentru
vătămare corporală şi a rămas în custodia poliţiei în noaptea de miercuri spre joi, a mai spus Calderon. „Poliţiştii
care s-au ocupat de caz au spus că fapta pare intenţionată, dar, la acest moment, rămâne de stabilit dacă este
adevărat”, a adăugat Calderon. Suspectul nu părea înarmat, iar poliţiştii nu l-au anchetat încă pentru a determina
motivaţia acestei fapte, a mai spus Calderon.

Harry Potter, vestea care îngrozeşte fanii

La cei 24 de ani, actorul Daniel Radcliffe, supranumit
„Harry Potter” datorită rolului care l-a făcut superstar, are
probleme. Daniel Radcliffe arată tot mai rău în ultima perioadă, semn că boala îi dă mari bătăi de cap. După rolul
micului vrăjitor Harry Potter, Daniel Radcliffe a mai jucat
în doar câteva filme care nu au mai înregistrat succes şi,
ca urmare, s-a reorientat către Broadway, informează libertatea.ro. Frustrările au început să se acumuleze şi, nu
de puţine ori, starul cu zeci de milioane de fani a fost surprins de paparazzi beat sau purtându-se ca un nebun. Puţină lume ştia însă că acest comportament nu era urmarea
eşecurilor, ci a supărării provocate de o suferinţă fizică.
Potrivit unui jurnalist, Radcliffe suferă de o maladie gravă,
neuromotorie, care degenerează: „Boala îi afectează creierul, dar şi funcţia motorie. Nu se poate nici încheia la şireturi. Organele cedează rând pe rând şi în orice clipă
poate interveni acest blocaj”, susţine omul de presă.

