Ziar Gratuit
Catedrală de
milioane de euro
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Costul lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului
se ridică la 80 de milioane
de euro.

Corona încă
mai speră…
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Corona Braşov va juca în
această seară, pe stadionul
Tineretului, cu Săgeata Năvodari.

Vernisaj la
Muzeul de Artă
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Astăzi, la ora 13.00, are
loc vernisajul expoziţiei
„Maeştri ai picturii româneşti. Colecţia Lucian Pop”.
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Este un mister

Traseul tronsonului de autostradă Comarnic–Braşov nu este definitivat,
în pofida anunţurilor făcute de oficialii de la Bucureşti
Întrebat care este stadiul exproprierilor de terenuri din Braşov,
pentru autostradă, şi dacă există
fondurile necesare pentru această
operaţiune, vicepreşedintrele
Consiliului Judeţean, Mihai Pascu,
ne-a declarat că, în acest moment,
încă nu se poate discuta de acest
lucru.
„Ni s-a solicitat să dăm autorizaţiile de urbanism necesare pentru construcţia autostrăzii, de
către proiectant – firma Search
Corporation (care este proiectantul tehnic şi pentru pista
aeroportului internaţional de la
Ghimbav – n.a.), însă nu suntem
de acord cu soluţia propusă de
acesta. Practic, ei doresc ca, de
la Predeal, traseul autostrăzii să
meargă pe Pârâul Rece – Râşnov
– trece printre Cristian şi Ghimbav, ca o ocolitoare a comunei
Cristian şi «înţeapă» DN 73 spre
municipiul Braşov. Se ajunge la
un blocaj rutier din cauza traficului. Consiliul Judeţean Braşov
nu este de acord cu această
variantă, după cum nu sunt de
acord nici autorităţile locale din
Braşov, Ghimbav şi Cristian, care
ne-au notificat în acest sens. Noi
dorim ca traseul autostrăzii, de
la Râşnov, să fie altfel”, a declarat
Mihai Pascu, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Braşov.
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Fără lumină de ora pământului

Staţie de epurare şi la Bod

Braşovul se alătură şi în acest
an celor aproape 5.000 de
oraşe din întreaga lume care
vor participa la Earth Hour
– cel mai mare eveniment internaţional care atrage atenţia
asupra schimbărilor climatice, prin oprirea luminilor
timp de o oră. Sâmbătă seara,

S-a dat în folosinţă staţia de
epurare pentru canalizarea localităţii Bod. Lucrările la proiect au început în 2008 şi au
fost finalizate în această săptămână. Investiţia pentru sistemul de canalizare se ridică
la 7 miliarde de lei. Zona
localităţii Bod şi cea din apro-

în intervalul orar 20.30 –
21.30, iluminatul public va
fi oprit pe mai multe străzi
centrale din municipiul Braşov. Pentru a dovedi că suntem responsabili cu ceea ce
se întâmplă cu planeta noastră fiecare dintre noi se poate
alătura demersului.
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pierea Fabricii de zahăr vor
avea un sistem funcţional de
alimentare modern. Lucrările
au fost finanţate cu bani de
la bugetul local al comunei şi
de la Consiliul Judeţean Braşov. Staţia de epurare are o
capacitate zilnică de 600
metri cubi.
pag. 4
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Proiecte de infrastructură
cu bani de la bugetul de stat
Cel mai important proiect al României, din
punctul de vedere al alocării de fonduri, este, în
acest an, magistrala V de
metrou, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, care are alocate 436
de milioane de lei.
Termenul pentru finalizarea
proiectului este al doilea semestru al anului 2016.
Pe locul secund pentru acest
an este tronsonul de autostradă
Bucureşti-Ploieşti-Braşov. Pe
tronsonul Bucureşti- Ploieşti,
autostrada nu este nici acum
terminată, la mai bine de doi
ani de la tăierea panglicii, scrie
economica.net. Pentru această
parte a autostrăzii, finanţarea
este în acest an de 280 de milioane de lei. Pentru exproprierile de pe tronsonul
Comarnic-Braşov, care ar urma
să fie construit în sistem de concesiune de consorţiul VinciStrabag-Aktor, alocaţia pentru
acest an se ridică la 149 de mi-

Foto: www.max-media.ro

Consiliu de Administraţie la Tetkron. Tetkron va avea din
acest an un Consiliu de Administraţie format din cinci
persoane, fiecare membru urmând să fie remunerat cu
până la 25% din salariul directorului general. Acest Consiliu de Administraţie va face legătura între Adunarea
Generală a Acţionarilor, respectiv consilierii locali, şi conducerea administrativă a Tetkron. Recomandarea a fost
făcută de Curtea de Conturi, ţinând cont că este o societate care prestează servicii. Bugetul societăţii va fi
aprobat astăzi în şedinţa de Consiliu Local. Subvenţia
pe care o va aloca Regiei este de 22 de milioane de lei.
Bursa locurilor de muncă la Casa Armatei. Toţi braşovenii aflaţi
în căutarea unui loc de muncă sunt aşteptaţi vineri, 4
aprilie, de la ora 9.00 la Casa Armatei. Vor fi disponibile
360 de locuri de muncă: 20 pentru persoane cu studii
superioare şi 340 de locuri pentru persoane cu studii
medii. Meseriile în care au fost anunţate cele mai multe
locuri de muncă vacante sunt, pentru studii superioare:
inginer (diferite specializari), asistent manager, designer
grafic, administrator reţea, programator PHP, expert contabil, consilier juridic, programator CNC, contabil, organizator producţie, iar pentru studii medii: asistent relaţii
clienţi, agent vânzări,asistent relaţii publice şi comunicare,
laborant, consilier financiar etc.
S-a ales preşedintele BEJ! Biroul Electoral Judeţean Braşov
pentru alegerile europarlamentare va fi condus de judecătorul Carmen Degan Pop. În urma tragerii la sorţi care
a avut loc la Tribunalul Braşov, locţiitor al preşedintelui
a fost aleasă Cornelia Iacob, iar al treilea membru al biroului este Cristina Ciolacu. Biroul electoral va fi completat
de reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente, Claudiu Petra. Instituţia Prefectului se află în plin proces de
pregătire a alegerilor pentru Parlamentul European. Până
pe 15 aprilie continuă înscrierile persoanelor care doresc
să fie preşedinţi ai secţiilor de votare şi locţiitori ai preşedinţilor. Înscrierile se fac fie la Registratura Instituţiei
Prefectului, fie la sediul primăriilor.

EVENIMENT

În topul priorităților pentru finanțare se află autostrada București-Brașov
lioane de lei. Anul trecut, guvernul a alocat 279 de milioane
de lei pentru autostrada Bucureşti- Braşov.
Al treilea cel mai important
proiect este laserul de la Măgurele, de lângă Bucureşti, proiectul
Extreme
Light
Infrastructure - Nuclear Physics
ELI-NP. În acest an, finanţarea
pentru el se ridică la 393 de milioane de lei. Proiectul va avea

rolul unui laborator paneuropean şi va găzdui o gamă largă
de discipline ştiinţifice.
Pe lista proiectelor mari pentru finantʼare în 2014 se mai
află reabilitarea liniei de c.f.
Brașov - Simeria, componenta
a Coridorului IV paneuropean,
pentru circulatʼia trenurilor cu
viteza maximă de 160 km/h,
sectʼiunea Coșlariu - Sighișoara
( 382 de milioane de lei), rea-

bilitarea liniei de c.f. Brașov Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatʼia trenurilor cu viteza
maximă de 160 km/h,
sectʼiunea: Coșlariu - Simeria
(250 de milioane de lei), modernizarea DN 73 Pitești Câmpulung - Brașov km (114
de milioane de lei).

Parc în memoria victimelor Holocaustului
Consiliul local din Sfântu
Gheorghe a aprobat ieri încheierea unui parteneriat cu reprezentanţii comunităţii evreieşti
din România pentru realizarea
unui parc în memoria victimelor Holocaustului.
Primarul municipiului, Antal
Arpad, a precizat că autorităţile
locale vor contribui cu suma de
35.000 de lei la realizarea parcului care va fi amenajat în cimitirul evreiesc din oraș Acesta
va cuprinde un obelisc din piatră cu o înălţime de patru metri,
înconjurat de sălcii plângătoare,
precum şi de 52 de brazi în memoria celor 52 de copii evrei
din Sfântu Gheorghe ucişi în
timpul Holocaustului. Parcul va
fi inaugurat la începutul lunii
mai, când se vor comemora 70
de ani de la deportarea în lagăre

a evreilor din Sfântu Gheorghe.
Potrivit unor documente de
arhivă, în mai 1944 câteva sute
de evrei au fost adunaţi în faţa
sediului Poliţiei din Sfântu Gheorghe şi duşi într-o clădire neterminată unde au fost ţinuţi
timp de o săptămână, după care
au fost transferaţi într-un ghetou
din Reghin, iar apoi în lagăre

naziste unde majoritatea au fost
exterminaţi.
În urmă cu cinci ani, în capela din cimitirul evreiesc din
Sfântu Gheorghe a fost dezvelit
„Zidul Holocaustului” pe care
au fost imortalizate numele celor 611 evrei deportaţi în lagărele de la Auschwitz şi
Birkenau.

Cum își pot recupera transportatorii
o parte din acciza la carburanţi
Acciza de şapte eurocenţi
pe litrul de carburant urmează
să intre în vigoare începând
cu 1 aprilie. Guvernul vine în
ajutorul transportatorilor şi îi
ajută să recupereze o parte din
suprataxa pe combustibil. Românii de rând nu vor fi însă
ajutaţi, iar ei vor trebui să plătească cu 41 de bani mai mult
pentru fiecare litru de carburant cumpărat.

O parte din acciza pe carburant poate fi recuperată în
prezent de companiile de
transport de mărfuri şi persoane din Franţa, Belgia, Slovenia, Ungaria, Spania şi
Italia.
Transportatorii români trebuie să facă dovada că au
cumpărat motorină cu acte în
regulă. Restituirile se fac trimestrial, semestrial sau anual

şi ajung până 30% din acciză.
Fiecare ţară îşi stabileşte ce
nivel de acciză poate fi returnat, transmite Digi 24.
În România s-au consumat
anul trecut aproximativ şapte
milioane de tone de carburanţi, în valoare de 9,5 miliarde de euro.
Acciza plus TVA reprezintă
48% din preţul unui litru de
carburant.
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Unde se va termina viitoarea
Autostradă Comarnic–Braşov?
Traseul tronsonului de
autostradă Comarnic –
Braşov nu este definitivat, în pofida anunţurilor făcute de oficialii
de la Bucureşti. Practic,
la această oră, nu se
ştie unde se va termina
autostrada în judeţul
nostru.
Întrebat care este stadiul exproprierilor de terenuri din
Braşov, pentru autostradă, şi
dacă există fondurile necesare
pentru această operaţiune, vicepreşedintrele Consiliului Judeţean, Mihai Pascu, ne-a
declarat că, în acest moment,
încă nu se poate discuta de
acest lucru.
„Ni s-a solicitat să dăm autorizaţiile de urbanism necesare pentru construcţia
autostrăzii, de către proiectant – firma Search Corporation (care este proiectantul
tehnic şi pentru pista aeroportului internaţional de la Ghimbav – n.a.), însă nu suntem de
acord cu soluţia propusă de
acesta. Practic, ei doresc ca,
de la Predeal, traseul autos-

Vicepreședintele CJ Brașov, Mihai Pascu, arată care este cel mai bun traseu pentru autostradă
trăzii să meargă pe Pârâul
Rece – Râşnov – trece printre
Cristian şi Ghimbav, ca o ocolitoare a comunei Cristian şi
«înţeapă» DN 73 spre municipiul Braşov. Se ajunge la un

blocaj rutier din cauza traficului. Consiliul Judeţean Braşov nu este de acord cu
această variantă, după cum
nu sunt de acord nici autorităţile locale din Braşov, Ghim-

bav şi Cristian, care ne-au notificat în acest sens. Noi dorim
ca traseul autostrăzii, de la
Râşnov, să meargă pe lângă
Cristian şi Ghimbav şi să facă
joncţiunea cu DN1 între

Ghimbav şi Codlea, în zona
centurii ocolitoare a municipiului Braşov şi de unde va
porni şi autostrada Braşov –
Făgăraş -Sibiu. Traficul rutier
fie merge mai departe pe DN1
sau viitoarea autostradă spre
Sibiu, fie pe centură către nodul intermodal CFR de la Feldioara sau spre Bacău, pe
cealaltă autostradă. Există o
logică firească pentru această
decizie. Vom avea o întâlnire
pe această temă cu proiectanţii
chiar săptămâna viitoare”, a
delcarat Mihai Pascu.
Braşov – Sibiu şi Braşov – Bacău, făcute cu bani europeni.
România va trebui să atragă
1,28 miliarde euro prin Programul Operaţional Sectorial Transporturi (POST)
pentru acest an şi anul viitor,
în cadrul Fondului de Coeziune 2007-2013, sumă din
care CNADNR propune finanţarea unor tronsoane de
autostrăzi, conform unui
memorandum aprobat de
Guvern.
Memorandumul face referire la strategia de absorbţie
a fondurilor europene neram-

bursabile aferente construcţiilor de autostrăzi în România, având ca sursă de
finanţare Fondul de Coeziune
Post 2007-2013 (cu extindere
pentru 2015) şi Fondul de
Coeziune 2014-2020, în vederea „evitării decomiterii”
(pierdere a fondurilor – n.r.).
Un alt memorandum aprobat miercuri de Guvern, legat
de strategia de absorbţie a
fondurilor europene nerambursabile aferente construcţiilor de autostrăzi în
România având ca sursă de
finanţare Fondul European
de Dezvoltare Regională
2014-2020, arată că, prin
noul Program Operaţional
Infrastructură Mare (POIM)
2014-2020, România dispune de fonduri europene
nerambursabile pe
ntru construcţia de autostrăzi în sumă
de 1,6 miliarde euro fără
TVA şi că, din această sumă,
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
(CNADNR) propune finanţarea autostrăzilor Sibiu-Braşov şi Braşov-Bacău.
Sebastian Dan

Horațiu Braga: E bun stadionul,
dar ne trebuie fonduri pentru aeroport!

Grapă solicită ministrului Sănătății
să aprobe rapid lista compensatelor

Consilierul judetʼean PDL
Horațiu Braga (foto) a
salutat ieri vestea că se dă
„undă verde” Companiei
Natʼionale de Investitʼii să înceapă construirea complexului sportiv ultramodern din
Bartolomeu.
„Totuși, în calitate de consilier județean, unde există un
consens politic în privința
construirii aeroportului de la
Ghimbav, fac apel la senatorii și deputații din noul arc
guvernamental să ne sprijine
pentru obținerea de fonduri

Senatorul PNL Sebastian
Grapă a declarat, astăzi, că
PNL încearcă să convingă
Guvernul să continue programul de guvernare de pe vremea USL.
„Trebuie să ducem la capăt
nu neapărat promisiuni, ci
imperative electorale, și mă

guvernamentale
necesare continuării lucrărilor la aeroport. Lucrările
au demarat, sunt
în curs de execuție,
dar avem nevoie
de aceste fonduri
pentru a se finaliza lucrările la termen. Este necesar
și stadionul. Pot
să facă și două
s ta d io a ne, că
avem (încă) două echipe în
prima Ligă, dar prioritatea

noastră este aeroportul”, a
punctat Braga.
S.D.

Medalii pentru eroii din Apuseni
Sora Aurei Ion, studenta
care şi-a pierdut viaţa în accidentul aviatic, a primit,
de asemenea, distincţia pentru sacrificiul tinerei, nefiind uitată nici familia
pilotului Adrian Iovan.
Copilotul Răzvan Popescu, medaliat şi el, a lipsit
de la ceremonie.
Pe 20 ianuarie, într-o
după-amiază de luni, într-

o zonă muntoasă accidentată, la peste 1.400 de metri
altitudine, la graniţa judeţelor Cluj şi Alba un avion
de mici dimensiuni s-a prăbuşit. Cele şapte persoane
din avionul care a aterizat
forţat au fost găsite de un
pădurar.
La operatʼiunea de salvare
au participat şi sute de voluntari din trei judeţe.

an, adică să fim în pas cu
progresul în domeniu. Noul
ministru al Sănătății nu știe
nici la această oră cum arată
și când va intra în vigoare
această listă. Pe bună dreptate asociațiile pacienților
sunt revoltate de această
situație”, a precizat Grapă.

Patriarhia anunță câte milioane de euro
costă Catedrala Mântuirii Neamului
Patriarhia Română a dezvăluit
câtʼi bani sunt
necesari pentru
a termina construirea Catedralei Mântuirii
Neamului. „Iniţial, costurile lucrărilor
la
roşu-gri, adică
construcţia netencuită, dar cu geamuri şi
uşi, au fost estimate la 100
de milioane de euro. După ce
au fost reevaluate calculele,
odată cu finalizarea lucrărilor

Constatin Stoica,
purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române,
scrie Mediafax.
Până acum au
fost cheltuiţi
aproximativ 25
de milioane de
euro. Jumătate
din sumă a venit
de la autorităţile
statului. Cealaltă parte, din
ţară şi din străinătate. Edificarea viitoarei catedrale patriarhale se estimează a fi în
2016.
Foto: www.adevarul.ro

Colegiul Medicilor din România le-a oferit supravieţuitorilor accidentului aviatic
din Apuseni medalii, în semn
de preţuire şi respect faţă de
solidaritatea de care aceştia
au dat dovadă după accidentul aviatic din 20 ianuarie.
Au primit distinctʼia „Ad
Honorem” doctorii Radu
Zamfir, Cătălin Pivniceru,
Sorin Ianceu și Valentin Calu.

refer la reforma în sănătate.
La 1 aprilie, trebuia să intre
în vigoare noua listă a medicamentelor compensate, care
nu a mai fost actualizată de
câțiva ani. Dacă ne gândim
cu adevărat la sănătatea
populației, ar trebuie reactualizată cel puțin o dată pe

din subteran, costurile au scăzut cu 20 de milioane de euro.
Astfel că estimăm ca în final
suma să fie de 80 de milioane
de euro”, a explicat părintele
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Flash economic
Bani de la Guvern pentru modernizarea comerţului cu produse şi
servicii. Camera de Comerţ şi Industrie Braşov anunţă lansarea

Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, implementat
de către Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri
şi Turism. Proiectele pot fi depuse din data de 24 aprilie.
Obiectivul principal al acestei scheme de finanţare îl constituie
sprijinirea operatorilor economici, societăţilor comerciale şi
societăţilor cooperative, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea
protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare. Programul
urmăreşte întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă, precum şi dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi
prestatorilor de servicii de piaţă.

Hidroelectrica vinde 14 microhidrocentrale cu 13 mil. euro.
Compania de stat Hidroelectrica, unul dintre cei mai
mari producători de energie
din ţară, scoate la vânzare
14 microhidrocentrale la
cheie, pentru 53,8 milioane
lei (13 milioane euro), fără
TVA. Compania cere viitorilor cumpărători să preia întreg personalul existent acum şi
să facă toate investiţiile de mediu necesare desfăşurării în
continuare a activităţii de producţie a energiei. Licitaţia se
va ţine în perioada 16-18 mai. Garanţia de participare este
de 10% din preţul de pornire al fiecărei centrale, scrie Economica.net. Contravaloarea dosarului de prezentare este
de 4.000 de lei, fără TVA, iar contravaloarea taxei de participare este de 1.000 de lei, fără TVA. Toate microhidrocentralele sunt racordate la Sistemul Energetic Naţional şi deţin
toate autorizaţiile de funcţionare.

ECONOMIC
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Staţia de epurare de la Bod
este funcțională
Locuitorii comunei Bod
au, începând de miercuri, o staţie de epurare
modernă pentru apele
menajere reziduale.
Majoritatea localnicilor din
comuna Bod aşteaptă un sistem de canalizare încă din
2007, de când au început lucrările la acest proiect.
Proiectul, în valoare de 7
milioane de lei, a fost finalizat
în urmă cu aproximativ un an,
când s-a şi realizat prima probă
cu apă curată. Ulterior, Primăria Bod s-a ocupat de obţinerea autorizaţiei de
exploatare a staţiei şi reţelelor
de canalizare, precum şi de
realizarea branşamentelor la
conducte.
Lucrările au fost finanţate
cu bani de la bugetul local al
comunei şi de la Consiliul Judeţean Braşov.
Primarul localităţii Bod,
Paul Cernat, a declarat că „am
făcut ultimele verificări și probe
tehnice, după care a fost pusă

Paul Cernat, primarul comunei Bod, a salutat inaugurarea investiției realizate cu bani de la Consiliul Județean
în funcţiune. Este important de
știut că echipamentele din staţia de epurare au un termen de
garanție de un an”.
„Sistemul de canalizare din
comuna Bod, a fost plătit integral din bugetul local şi a costat peste 7.000.000 de lei. Alţi
130.000 de lei au fost alocaţi

de către Consiliul Judeţean
Braşov pentru lucrări de branşamente, canalizare şi pentru
stația de epurare”, a susţinut
viceprimarul localităţii, Ovidiu
Bîrsan. Staţia de epurare are
o capacitate zilnică de 600
metri cubi.
Cei 5 mii de locuitori din

Bod sunt foarte încântaţi de
faptul că vor avea canalizare
şi că, în sfârşit, se pot bucura
de un trai civilizat.
O dată finalizată, staţia de
epurare va fi cedată Companiei Apa, care se va ocupa de
întreţinerea ei.
Sebastian Dan

Lansarea gazoductului Giurgiu-Ruse, amânată
Conducta de interconectare
a reţelelor de gaze din România
şi Bulgaria, între oraşele Giurgiu
şi Ruse, va fi inaugurată cel mai
probabil în iunie, spune ministrul bulgar al economiei şi energiei Dragomir Stoinev. Acesta
a precizat că lucrările de construcţie au întârziat din cauza
unor circumstanţe extraordinare
la tronsonul de sub Dunăre.
Aceasta este cea mai recentă
dintr-o serie de amânări. Iniţial,
interconectorul trebuia să fie
gata în 2013, apoi lansarea lui
s-a amânat pentru ianuarie
2014, iar la sfârşitul lunii februarie directorul executiv al
companiei Bulgartransgaz, Kiril
Temelkov, a declarat că lansarea
conductei va avea loc cel mai
probabil în aprilie sau mai.
Stoinev a subliniat că pentru
Bulgaria diversificarea livrărilor
din energie înseamnă securitate.
În prezent ţara este dependentă
într-o proporţie de 90% de ga-

zele ruseşti, notează Agerpres.
În opinia lui Stoinev, un pas
concret spre securitatea livrărilor este interconectarea sistemului de transport de gaze al
Bulgariei cu cele ale ţărilor vecine. Cel mai avansat proiect
este cel cu România. În ianuarie
anul acesta, s-a ajuns la un
acord pentru construirea unui
interconector şi între Bulgaria
şi Turcia. Potrivit ministrului,
această conductă ar putea fi finalizată în 2016. Există asemenea proiecte şi cu Grecia şi
Serbia.
Oficialul bulgar a menţionat
şi proiectul South Stream care,
deşi nu diversifică sursa de
gaze, reprezintă o diversificare
a rutei. După anul 2019, Bulgaria va putea primi gaze naturale din Azerbaidjan, iar altă
variantă ar fi importul din Qatar
în cazul în care în Grecia va fi
construit un terminal pentru
gaze lichefiate.

Conducta Giurgiu-Ruse va
avea o lungime totală de circa
25 km, dintre care 15,4 km pe
teritoriul Bulgariei, 5,2 km pe
cel al României, iar 4,14 km reprezintă traversarea subterană
a fluviului Dunărea. Totodată,
vor fi construite şi două staţii
de măsurare a parametrilor tehnici ai gazelor naturale. Conducta de gaze Giurgiu-Ruse va
avea o capacitate maximă de
transport de 1,5 miliarde metri
cubi de gaze pe an dinspre Bulgaria către România, iar capacitatea dinspre România spre
Bulgaria va fi de 500 milioane
metri cubi pe an. Valoarea totală
estimată a proiectului este de
24 de milioane euro, iar 8,9 milioane euro sunt asigurate de
Comisia Europeană. Finanţarea
din partea companiei bulgare
Bulgartransgaz se ridică la 14
milioane euro, iar transportatorul Transgaz din România participă cu 10 milioane de euro.

Administratorul special a finalizat
raportul privind Astra Asigurări
KPMG Advisory, administratorul special al Astra Asigurări, a finalizat raportul
privind planul de redresare al
societăţii şi l-a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru analiză
şi aprobare. „În calitate de administrator special, KPMG sa concentrat pe diagnosticarea

situaţiei de fapt şi identificarea
acţiunilor care trebuie avute
în vedere pentru asigurarea
continuităţii şi relansării activităţii companiei Astra.
KPMG a propus în acest sens
ASF un plan care cuprinde o
serie de măsuri de natură prudenţială pe termen scurt şi mediu în scopul redresării

financiare a societăţii”, au
afirmat reprezentanţii KPMG
Advisory, într-un comunicat.
Aceştia au precizat că activitatea Astra SA se desfăşoară
în parametri normali. Urmează ca ASF să-şi prezinte punctul de vedere asupra planului
de redresare propus.
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Cât de important e fierul
în alimentația copilului
Fierul nu ar trebui să lipsească din alimentaţia
unui copil, deoarece
acest nutrient joacă un
rol important în funcţia
cognitivă, dar şi asupra
sistemului imunitar.
Datorită creşterii rapide, organismul lor are nevoie de
mai mult fier, acesta fiind un
nutrient cu rol esenţial în dezvoltarea normală a funcţiei
cognitive. Nutriţioniştii spun
că fierul este indispensabil
pentru transportul oxigenului
din plămâni către restul organelor, păstrează sistemul imunitar sănătos şi ajută organismul să producă energie.
Medicii precizează că necesarul de fier variază în
funcţie de vârstă, sex,
anumite stări biologice (sarcină, menopauză, etc), iar co-

O alimentație deficitară crește riscul de anemie în rândul copiilor
piii au nevoie, în medie, de
aproximativ 7-10 mg de

fier/zi.
Pentru a se asigura acest

Stresul dublează riscul de infertilitate
Un studiu desfășurat pe 501 femei
arată o legătură între
stres și dificultătʼile
de conceptʼie. O echipă de cercetători
americani a demonstrat că femeile
stresate rămân mai
greu însărcinate decât celelalte, scrie
7sur7.be.
Tensiunile emotʼionale și mentale pot provoca
infertilitate. Cele 501 femei între
18 și 40 de ani, dornice să aibă
copii, au fost observate timp de
un an sau mai multʼi, până au rămas însărcinate. „Femeile care
aveau cel mai înalt nivel de stres
prezentau și o probabilitate cu

29% mai mică să conceapă copii. Acest lucru se traduce prin
dublarea riscului de infertilitate”
spune dr Courtney Dennig-Johnonson Lynch de la Ohio State
University.
Oamenii de știintʼă nu culpabilizează deloc viitoarele

mame, ci le sugerează să recurgă la
metode simple de
relaxare ca să își
sporească șansele
de a rămâne însărcinate. Mersul pe
jos 20 de minute, o
ședintʼă yoga, meditatʼia sau luminoterapia pot scădea
nivelul de stres.
„Nu le obligăm pe
viitoarele mame să se înscrie la
cursuri de meditație... Lucruri
simple le pot aduce liniștea și
le pot ajuta să se destindă. Oricine își poate face timp 20-30
de minute pe zi să meargă pe
jos”, încheie cercetătoarea citată
de 7sur7.be.

Nivelul ridicat al colesterolului dăunează
nu numai inimii, ci și facultăților cerebrale
Nivelul colesterolului nu
influentʼează doar sănătatea
cardiovasculară, ci și buna
functʼionare a creierului - este
ceea ce a demonstrat o echipă
de cercetători americani de la
universitatea californiană Davis, al căror studiu este mentʼionat de passionsante.be.
Specialiștii americani au
analizat prin scanare caracteristicile cerebrale a circa 200
de persoane în vârstă (femei
și bărbatʼi), afectate sau nu de

dementʼă ușoară. Rezultatele
au arătat că o valoare ridicată
a colesterolului „rău” și una
scăzută a colesterolului „bun”
se asociază cu depozite mai
mari de beta-amiloidă (ce
constituie placa amiloidă), în
timp ce niveluri ridicate de
colesterol „bun” și scăzute de
colesterol „rău” se corelează
cu concentratʼii mai mici de
beta-amiloidă.
Prin urmare, spun cercetătorii, este importantă urmări-

rea îndeaproape de nivelurilor
de colesterol, nu numai pentru sănătatea vasculară, ci și
pentru facultătʼile cerebrale.
Medicul de familie va aprecia
dacă este necesară aplicarea
unui tratament de scădere a
colesterolului, independent de
riscul cardiovascular, la vârstnicii la care nivelurile sunt
la limită și care dau semne de
declin cognitiv ușor, cum ar
fi pierderile de memorie, încheie passionsante.be.

aport, este recomandat ca în
alimentaţia copilului să fie in-

cluse alimente care conţin
fier: ficatul de pasăre, carnea
roşie, peştele gras, ouăle, lintea, spanacul şi produsele alimentare care semnalizează
prezenţa fierului pe ambalaj.
„Din păcate, anemia feriprivă reprezintă cea mai frecventă carenţă nutriţională
care apare la copiii din România, după cum o arată şi
statisticile. Campania de informare «Împreună creştem
copii puternici» are scopul de
a sensibiliza părinţii cu privire
la rolul alimentaţiei în dezvoltarea armonioasă a copiilor,
alimentaţie care trebuie completată cu aportul necesar de
fier. Alegerea unei diete
bogate în nutrienţi alimentari,
adaptată pentru fiecare etapă
de vârstă pe care copilul o
parcurge, poate preveni apariţia anemiei şi a unor proble-

me de sănătate mult mai grave”, declară prof. dr. Doina
Anca Pleşca, medic primar
pediatru, vicepreşedinte al
Societăţii Române de Pediatrie.
În contexctul în care doar
4 din 10 români ştiu şi ţin
cont de faptul că deficienţa
de fier afectează dezvoltarea
creierului la copii, Nestlé vine
în sprijinul mamelor din România şi, în parteneriat cu Societatea Română de Pediatrie,
lansează campania de informare “Împreună creştem copii puternici”. Campania îşi
doreşte să îmbunătăţiească
stărea de sănătate a copiilor
şi îşi propune să promoveze
un stil de viaţă sănătos, bazat
pe activitate fizică zilnică şi
o alimentaţie echilibrată, care
să conţină şi aportul adecvat
de fier.
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„Reduta” braşoveană,

de neînvins de două veacuri

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
În 1794, se construia prima sală de spectacole din Braşov, destinată atât balurilor, câ t şi spectacolelor de tea t r u şi
muzică. Clădirea fost demolată în anul
1892 şi reclădită între anii 1893–1894
din fondurile Băncii „Kronstadter Allgemeine Sparkasse” (Casa Generală de
Economii), cu destinaţia de sală de concerte (Konzerthaus).

Moştenire „vieneză”

Noua „Reduta” a fost construită după planurile
inginerului oraşului, Christian Kertsch, în stilul
baroc cu elemente rococo. Pe faţadă, deasupra
ferestrelor de la etaj, se găsesc busturi de muzicieni şi scriitori (Goethe, Wagner, Schuman, Shakespeare, Mozart, Beethoven). A fost botezată
„Reduta” după o vestită sală de spectacole din
Viena şi a funcţionat ca cinematograf, teatru şi
sală de baluri şi concerte.

La bal cu... butoiul

Când ploua, străduţa Teatrului,
actuala stradă Apollonia Hirsher, se înfunda de noroaie, iar
domniţele erau aduse la serate
în… butoaie. „În sala ei spaţioasă s-au dat multe baluri, la care
mergeau bunicile noastre în crinoline de mătase scumpă. Ca să
nu se murdărească pe pantofii de atlas cu «tină»
(noroi) de pe stradă şi să nu-şi «zgârcească» fustele
înfoiate, ele intrau în câte un ciubăr de-l purtau
cu «rudurile» două slujnici.”
(Sextil Puşcariu – Braşovul de altădată).

„Casa” Filarmonicii

Presa vremii sublinia excelenta acustică a sălii,
motiv pentru care aceasta va găzdui concertele
Societăţii Filarmonice, până după primul război
mondial.

Noua „Redută”

Centrul Cultural „Reduta” Braşov a fost înfiinţat
în anul 1958. Imobilul este nominalizat ca monument istoric, cu titlu de rezervaţie de arhitectură. Renovată şi modernizată între 1997-2004,
de către Consiliul judeţean, în subordinea căruia
se află, clădirea „Reduta” găzduieşte foarte multe
festivaluri şi spectacole. De asemenea, braşovenii
pot participa la diverse cursuri organizate aici,
de la teatru şi dans, la informatică.
Elena Cristian
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Comoară găsită
într-o pădure din Braşov
Descoperire arheologică importantă la Braşov!
Este vorba de 21 de verigi de aur, care cel mai
probabil fac parte dintrun colier, cu o vechime
de peste 3 mii de ani, pe
care un braşovean pasionat de arheologie
le-a găsit într-o pădure
din apropierea oraşului.
Bărbatul a predat comoara
Muzeului Naţional de Istorie,
unde specialiştii urmează să
stabilească valoarea exactă a
tezaurului.
Verigile conţin 86% aur şi
restul argint. Par să fi fost prelucrate în urmă cu 3.000 de
ani, prin procedee mecanice
şi nu prin topire. Cele 21 de
verigi, în greutate de 115 grame, formează un colier, dar
nu este exclus să fi jucat cândva rolul de monedă. Urmează ca specialiştii să facă o
expertiză a obiectelor şi să stabilească valoarea lor reală.
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Nicio veste despre
fetiţa dată dispărută
Deşi au trecut zece zile de
când Claudia Grancea a dispărut în satul Mărgineni,
familia încă nu şi-a
pierdut speranţa că
o vor găsi în viaţă.
În urmă cu două
zile s-a întors din
Germania şi tatăl
fetiţei. Bărbatul a
fost şocat când a
aflat ce nenorocire s-a
abătut asupra familiei lui. Ieri
a fost o nouă zi de căutări. Un
alt câmp din apropierea satului Mărgineni a fost luat la pas

de căutători. În altă zonă, numită „La Ţîlfă” s-au făcut săpături în nisipul de acolo
pentru ca nu cumva
trupul micuţei să fie
îngropat acolo.
Deocamdată nici
urmă de copilă.
Reamintim că fetiţa a dispărut marţi,
18 martie, în jurul orei
16.00, de pe o bancă
unde a fost lăsată de unchiul
ei. De atunci, în fiecare zi au
fost făcute cercetări cu privire
la găsirea ei.

Accident cu mopedul

Anul trecut în luna septembrie, un alt tezaur format din
75 de monede romane de argint a fost descoperit tot la
Braşov, pe Drumul Poienii.
Monedele datează din secolul
IV după Hristos şi au bătute

pe ele chipul Împăratului Iulian. Monedele care se află
acum în patrimoniul naţional,
au o valoare istorică mare.
Conform legislaţiei în vigoare, persoana care găseşte o comoară este obligată să anunţe

organele publice locale sau
muzeele despre descoperire,
deoarece aceasta prezintă un
interes naţional. Ulterior, specialiştii fac evaluarea tezaurului
găsit şi descoperitorul de comoară primeşte o recompensă.

S-a dansat Hora Unirii în Piaţa Sfatului
Sute de oameni au participat
ieri la deschiderea oficială a Festivalului Basarabia – File de Poveste, în centrul oraşului. La
evenimentul ajuns la a VI-a ediţie,
printre invitaţi, pe lângă reprezentanţi ai autorităţilor publice locale
şi mai mulţi elevi, s-a aflat şi fostul
preşedinte al Republicii Moldova,
Mihai Ghimpu. Timp de trei zile
la Braşov se vor desfăşura mai
multe acţiuni care au ca scop marcarea celor 96 de ani de la unirea
României cu Basarabia.
Festivalul a fost deschis oficial
cu discurile organizatorilor şi al
invitatului special, Mihai Ghimpu,
fostul preşedinte al Republicii
Moldova. Imediat după aceea toţi
cei prezenţi în Piaţa Sfatului s-au
prins într-o mare horă a unirii.
„Eu indiferent unde sunt, la Chişinău, Braşov, Bucureşti, Timişoara
sau Cluj, mă simt ca acasă şi aici
astăzi cu atât mai mult mă simt

foarte împlinit, mulţumit pentru că
e 27 martie, ziua în care s-a făcut
unirea. E ziua în care s-a dat start
reîntregirii neamului românesc,
Trăiască România, mulţumim înaintaşilor noștri şi să avem grijă
de ţara nostră, de noi înşine”, a declarat Mihai Ghimpu, fost Preşedinte al Republicii Moldova

Basarabia – File de Poveste reprezintă un proiect care marchează, în fiecare an, la Braşov, actul
Unirii Basarabiei cu România, de
la 27 martie 1918. Evenimentul
îşi propune să atragă şi să implice
în activităţile sale atât comunitatea
locală, cât şi comunitatea basarabeană din Braşov.

Ora Pământului va fi sărbătorită şi la Braşov
Braşovul se alătură şi în acest
an celor aproape 5.000 de oraşe
din întreaga lume care vor participa la Earth Hour – cel mai mare
eveniment internaţional care atrage atenţia asupra schimbărilor climatice, prin oprirea luminilor
timp de o oră.
Primaria a luat decizia ca în
acest an iluminatul public să fie
oprit într-o zonă mult mai extinsă

decât în anii anteriori. Sâmbătă
seara, în intervalul orar 20.30 –
21.30, iluminatul public va fi
oprit pe următoarele străzi: Mureşenilor, Republicii, Michael
Weiss, Postăvarului, Politehnicii,
Sf. Ioan, Diaconu Coresi, Mihail
Sadoveanu, Eroilor, N. Iorga. De
asemenea, luminile vor fi stinse
în Piaţa Sfatului şi în Piaţa Enescu, în zona Rectorat, precum şi

zona clădirii Primăriei Braşov, a
Poştei şi Parcul Titulescu.
„Sperăm ca prin acest demers
să reuşim să atragem atenţia cu
privire la responsabilitatea fiecăruia dintre noi faţă de ceea ce se
întâmplă cu planeta noastră, iar
exemplu Municipalităţii să fie preluat în fiecare casă din Braşov”,
a precizat primarul Braşovului,
George Scripcaru.

Miercuri seară, Poliţia oraşului
Zărneşti a fost sesizată cu privire la faptul că, pe str. Prundului din localitate, o
persoană s-a autoaccidentat
în timp ce conducea un moped. În urma cercetărilor la
faţa locului s-a constatat că
un bărbat în vârstă de 46 ani,
domiciliat în Zărneşti, în timp
ce conducea un moped pe
str. Prundului, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, s-a
dezechilibrat şi a căzut pe carosabil, autoaccidentându-se.
La faţa locului a ajuns şi o am-

bulanţă, al cărui echipaj i-a
acordat primul ajutor, victima
refuzând să meargă la spital.
Fiind testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost 0,73 mg/l
alcool pur în aerul expirat. A
fost condus la Spitalul Orăşenesc Zărneşti, unde i s-a recoltat o proba biologică de
sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată s-a stabilit
că acesta nu posedă permis
de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Cercetările sunt continuate
de poliţiştii din Zărneşti.
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Mihai Eminescu și Brașovul (II)
---Trupa Fany Tardini-Vlădicescu pe care o însoțea
și Mihai Eminescu în turnee prin țară era compusă din 17 actori.
Printre care se aflau: Alexandru Vlădicescu, Alexandru
Evolschi, Radu Calomfirescu,
Ioan Lacea, Ioan Comino, Catinca Dumitreasca, Elena Vlădescu, Alexandrina Albescu şi
Fanny Tardini, care juca pe Maria Tudor şi alte piese naţionale.
Al doilea turneu al trupei la
Brașov s-a desfăşurat în perioada 26 mai/7 iunie şi până
la 7/19 iulie 1865. În legătură
cu acest turneu, în Arhivele Statului din Braşov se află un document care atestă prezenţa lui
Mihai Eminescu. Este o cerere
pe care Fanny Tardini o adresează Magistratului din Braşov
pentru obţinerea autorizaţiei
pentru 20 de spectacole în sala
Reduta. Cererea este în limba
germană cu un scris frumos caligrafiat care nu putea fi decât
al lui Eminescu.
Spectacolele date de trupa
Tardini-Vlădicescu au loc în

Sala Reduta, sală care atunci se
numea ,,Apolo", proprietatea
lui Saul Abraham. Începând din
anul 1794, acesta şi-a pus
această sală la dispoziţia trupelor
de teatru, existând aici condiţii
bune pentru aceste reprezentaţii.
Eminescu ocupa cuşca sufleorului.
Eminescu a venit la
Braşov şi în anul 1868 cu trupa
de teatru condusă de Mihail
Pascaly, în perioada 5/17 mai
– 4/16 iunie. Trupa era aşteptată
cu mult entuziasm de transilvăneni, dornici de a vedea spectacole de teatru în limba
română. Revista Familia nr.14
din 1868 sub conducerea lui Iosif Vulcan făcea următorul apel:
,,Veniţi, preoţii scenei române…
Veniţi, unşii muzelor, veniţi, propagatorii ideii sfinte… veniţi,
fraţilor, căci noi vă aşteptăm cu
braţele deschise! Grăbiţi să sosiţi
cât mai curând în mijlocul nostru, grăbiţi să ne reprezentaţi pe
strămoşii glorioşi, veniţi să ne
vorbiţi despre trecutul strălucit
şi de viitorul frumos".
Într-un document de la Arhivele Statului din Braşov, rezoluţia din 12 mai 1868 a
magistratului oraşului, se aprobă

Actriţa Fany Tardini și actorul Mihail Pascalli
turneul trupei din care făcea parte şi Eminescu (Emilescu): ,,Directorul de teatru român M.
Pascaly din Bucureşti roagă să
i se admită să dea 15 până la
25 reprezentaţii teatrale, aici în
localitate, în sala Reduta, cu concursul membrilor trupei sale: V.
Freiwald, Emilescu, I. Săpeanu,

Petre Velescu, S. Bălănescu, Gestianu", în total 12 persoane (7
bărbaţi şi 5 femei). Din trupă
făceau parte şi actriţele: Matilda
Pascaly, Mariţa Vasilescu, Catinca Dumitrescu, Maria Gestianu.
Timp de o lună de zile s-au
jucat o serie de piese româneşti

şi străine printre care putem
aminti: Idiotul, Prizonierul din
Bastilia, Sărmanul muzicant,
Dalila, Martirul familiei, Fericirea în nebunie, Tata moşu,
Cerşetorul, Nevasta trebuie săşi urmeze bărbatul, Bărbatul
văduvei, Femeile care plâng, Femeile limbute, Procopsiţii şi altele. Primul spectacol a fost
duminică 5 mai cu piesa Orbul
şi nebuna, dramă tradusă din
franceză de M. Millo şi M. Pascaly.
Corespondentul Familiei consemnează: ,,Celebrul nostru artist teatral din Bucureşti, d-l M.
Pascali a sosit în mijlocul nostru
spre a deschide templul Thaliei
române şi între murii acestui
vechi oraş românesc. Îndată ce
se răspândi această ştire între
noi, bucuria noastră ajunse la
culme şi, în decurs de câteva zile,
fură ocupate toate locurile de
şezut, şi astfel subzistenţa trupei
teatrale fu asigurată numaidecât
într-un mod splendid".
Publicul a fost încântat de
,,frumuseţea sonorităţii limbii
române, din vocea delicată şi
pronunciaţiunea cea curgătoare
a d-lor actori", iar soţii Pascali

au lăsat o impresie deosebită
când au jucat piesa lui D. Bolintineanu ,,Mihai Viteazul după
bătălia de la Călugăreni". Spectacolul a constituit un triumf,
după cum scria ,,Gazeta Transilvaniei".
După acest turneu prin Transilvania, Trupa lui Pascaly se
dizolvă şi Eminescu trece ca sufleor II şi copist la Teatrul Naţional din Bucureşti, cu un
salariu de 166,66 lei. Mihail
Pascaly, la plecarea lui Mihai
Eminescu ca sufleor II la Teatrul Naţional din Bucureşti, face
următoarea recomandare poetului: ,,…om al literelor şi bun
român; foarte cult, foarte studios, cu cunoştinţe minunate de
literatură germană şi română.
Este sărac şi pe drumuri, l-am
avut sufleor la mine; pe lângă
ştiinţă, este laborios, activ, exact
şi foarte cumsecade".
În timpul celor două turnee
de teatru de la Braşov, Eminescu are prilejul să cunoască acest
vechi şi frumos oraş transilvan,
cu vestita Biserică Neagră, Turnul Cetăţii, Dealul Tâmpa, centru oraşului cu clădirile in stil
gotic.
Marius Cisar

Cum se închiria Reduta prin anii 1860
Redăm o cerere aflată la
Arhivele Statului Brașov datată în 3741/12.05.1868, prin
care directorul teatrului român, Mihail Pascaly cerea săi fie închiriată sala Reduta din
Brașov pentru reprezentatʼii
teatrale.
„Directorul teatrului român,
M. Pascaly, din Bucureşti roagă să i se permită să dea aici
(n.n. Braşov), în sala Reduta,
15 – 20 reprezentaţii teatrale
‚în colaborare cu membrii trupei sale: V. Freiwald, Emilescu
(n.n. Eminescu), I. Sapenco,
Petre Velescu, S. Bălănescu,
Gestianu. Dânsul anexează un
certificat emis de magistratul
din Bucureşti la 15 aprilie a.c.,
nr. 4135, prin care se atestă
că este directorul numitei societăţi teatrale şi un act al direcţiei poliţiei din Bucureşti,
din 25 aprilie, nr. 5487, din
care rezultă că Pascally împreună cu soţia sa Matilda, întovărăşiţi de actorii Gestianu,
Mariţa Vasilescu, Catinca Dumitrescu, P. Velescu, Bălănescu, Freiwald, I. Sapeanu şi
Emilescu vor da reprezentaţii
teatrale în străinătate. Aceste
două atestate au fost legalizate
de Consulatul general austriac
cezaro-crăiesc din Bucureşti la
7 mai a.c. nr. 124, 125.
Deşi petiţionarul n-a obţinut încă de la înaltul guberniu autorizaţia de a da
reprezentanţe teatrale, totuşi –

având în vedere că el intenţionează să dea aici, în sala Reduta, numai 15 până la 25
reprezentaţiuni – ar trebui să
i se satisfacă cererea şi să i se
îngăduie să dea în localitate
reprezentaţii teatrale în termen
de două luni. Pentru aducerea
la îndeplinire a acestei dispoziţiuni se vor îndeplini următoarele:
1 - Se va preda avocatului
N. Străvoiu (n.n. avocatul familiei Pascaly), ca răspuns la
cererea solicitantului, împreună cu anexele înaintate, următoarea.
Decizie
Luîndu-se în considerare
cererea dumneavoastrăvi se

permite să daţi în sala Reduta
din localitate reprezentaţii teatrale în decurs de două luni.
Veţi îndeplini următoarele obligaţii: Pentru închirierea sălii
vă veţi pune de acord cu proprietarii ei. Vi se atrage însă
atenţia că de fiecare reprezentaţie veţi achita anticipat pentru
Fondul săracilor 2 fl. 10 cr.
Taxă comercială 1 fl. 8 cr.
Total 3 fl. 18 cr.
Aceşti bani vor fi predaţi
direcţiei poliţiei. Anexele cererii
se restituie.
Cinstita poliţie va lua la
cunoştinţă despre aceasta.”
Marius Cisar
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Corona încă
mai speră…
Corona vrea trei puncte
din meciul cu Săgeata
pentru a mai spera la salvarea de la retrogradare.
Lanterna primei ligi de fotbal, Corona Brașov va primi în
această seară, de la ora 19.00,
pe stadionul Tineretului, vizita
celor de la Săgeata Năvodari,
echipă aflată de asemenea în
subsolul clasmentului. Deși nu
au obtʼinut multe puncte în partidele disputate în acest retur
de campionat, brașovenii sunt
hotărâtʼi să nu rateze șansa de
a contabiliza trei puncte. „Va fi
un meci greu. Ne-am pregătit
foarte bine și mâine va fi testul
pe care sperăm să-l trecem cu
bine și să obținem prima victorie în 2014. Trebuie să spargem gheața și să câștigăm. Am
jucat bine în meciurile de pe teren propriu, am înscris și nu
am reușit să cucerim decât câte
un punct. În deplasare am pierdut la limită și cu Dinamo și cu
Gaz Metan Mediaș. Toată lumea spune că jucăm frumos.
Sper să jucăm urât și să
câștigăm, pentru că la final
doar punctele contează. Trebuie
să fim eficienți”, a spus atacantul
Coronei, Sergiu Buș. „Întâlnim
o echipă aflată și ea în
suferință. Până acum, în primele cinci etape, am întâlnit adversari care nu aveau o astfel
de presiune, pe când noi jucăm
toate meciurile cu o presiune
fantastică. Chiar dacă nu am
jucat rău, nu am reușit să
câștigăm decât două puncte. Am
pierdut greu și la Dinamo și la
Mediaș. Acasă am marcat câte
două goluri în fiecare meci din
acest an și nu am reușit să cu-

Tehnicianul Coronei Brașov, Ionel Gane, speră că echipa lui se va salva de la retrogradare
cerim decât câte un punct. Săgeata are o presiune mare în
ceea ce privește rezultatul. Noi
avem doar două egaluri și ne
propunem doar victoria în meciul cu Săgeata. O victorie near oferi puțină liniște și ne-ar
da un alt moral. Ne antrenăm
bine, băieții sunt conectați și
sperăm ca la meciul cu Săgeata
să luăm toate cele trei puncte”,
a declarat tehnicianul Coronei,
Jerry Gane, la conferintʼa de
presă premergătoare partidei
cu Săgeata. Stănescu, în continuare nerefăcut după accidentarea din jocul cu Dinamo și
Burlacu, suspendat, sunt singurele absentʼe din tabăra Coronei,
pentru jocul ce contează pentru
etapa cu numărul 25 a primei
ligi de fotbal.
Cred într-o minune. Cu o zestre
de numai 12 puncte, Corona
Brașov este văzută de aproape
toată lumea ca și retrogradată.

Brașovenii cred însă în continuare în șansa lor. „Antrenorul
ne motivează în fiecare meci,
toți băieții suntem optimiști și
vrem sa facem o figură frumoasă. Atâta timp cât mai există
șanse ne vom agăța de ele și
vom încerca să facem totul pentru a termina acest campionat
cu fruntea sus. Sperăm să ne
salvăm de la retrogradare, deși
este foarte greu”, a spus golgheterul Coronei, Sergiu Buș.
„După Săgeata, avem alte două
meciuri cu adversari din subsolul clasamentului, FC
Botoșani și Timișoara. Dacă
vom face nouă puncte din aceste
trei meciuri am putea începe să
ne gândim la salvare. Cu nouă
puncte vom avea parte de un
final de campionat, foarte interesant. Celelalte rezultate ne
interesează mai puțin. Se poate
ca alții să fie atenți la ce facem
noi dar asta contează mai puțin

dacă nu obținem toate punctele
în meciul cu Săgeata”, a spus și
tehnicianul Ionel Gane.
Cu capul la Corona. Golgheterul
echipei brașovene, Sergiu Buș,
este cel mai curtat jucător al
Coronei. La finalul campionatului, Sergiu Buș va devein jucător liber de contract, iar mai
multe formatʼii din Liga I și-au
manifestat interesul pentru vârful lui Jerry Gane. Buș spune
însă că el este cu capul doar la
Corona și că este timp să se
gândească la viitorul său fotbalistic. „Am văzut și eu în presa
că mă vrea CFR-ul înapoi dar
nu m-a căutat nimeni. A fost și
un interes al celor de la Dinamo.
Acum am nevoie de continuitate
și să joc bine pentru Corona.
Nu știu ce o să aleg din vară.
Visul oricărui jucător este să
joace în străinătate, dar asta nu
e o prioritate acum pentru
mine”, a spus Sergiu Buș.

Merg să învingă răzeșii
FC Brașov a reușit să cucerească șase puncte în ultimele
două etape din Liga I, 1-0 la
Timișoara cu Poli și 1-0 pe teren propriu cu Ceahlăul Piatra
Neamtʼ și a luat o gură mare de
oxigen. Ba mai mult, stegarii nu
au primit gol în ultimele două
runde, lucru ce dă o încredere
suplimentară trupei de sub Tâmpa. În urma acestor rezultate,
galben-negrii au urcat pe pozitʼia
a 16-a a clasamentului, cu 23

de puncte, la un singur punct
distantʼă de locul 14, care asigură
prezentʼa pe prima scenă a fotbalului românesc și în sezonul
viitor. Brașovenii vor juca în
etapa a 25-a în deplasare cu FC
Vaslui și speră să se întoarcă
din Moldova cu un rezultat pozitiv. „Este foarte bine că nu
am primit gol, asta ne dă încredere. Am reușit să câștigăm șase
puncte, însă mai avem nevoie
de patru sau cinci victorii pentru

a ne salva de la retrogradare.
Sper ca la Vaslui să facem un
joc bun și să ne întoarcem cu
punct sau puncte”, a spus
fundașul Ricardo Machado.
„Sunt foarte importante cele
șase puncte câștigate, însă ar fi
extraordinar dacă am reuși o
victorie împotriva Vasluiului. Au
o echipă bună, care chiar dacă
a pierdut cu Botoșaniul, a dominat acel meci de la un capăt
la celălalt. Dacă vom reuși să

câștigăm cele trei puncte la Vaslui, atunci cred că atingerea
obiectivului, salvarea de la retrogradare, s-ar putea realiza
mai repede decât ne-am
așteptat”, a spus și mijlocașul
Janos Szekely. Partida dintre FC
Vaslui și FC Brașov se va disputa luni, de la ora 19.00. Tehnicianul Cornel Tʼălnar nu se va
putea baza la acest joc pe Ștefan
Grigorie și Marius Constantin,
care sunt suspendatʼi.

9
Chiricheș, dorit în Bundesliga. Vlad Chiricheș e urmărit de

Bayer Leverkusen și Borussia Dortmund, echipe care au
nevoie de întăriri în apărare din vară. Spahic pleacă de la
Leverkusen, în timp ce Jurgen Klopp va rămâne fără Hummels în pauza competițională, fundaș dorit de Manchester
United și FC Barcelona. TalkSport din Anglia anunță că Tottenham e gata să renunțe la român și la o parte din jucătorii
aduși vara trecută, după rezultatele catastrofale din acest
sezon. Sursa citată anunță că Tottenham vrea 8.5 milioane
de euro pentru fundașul român, cu 1.5 milioane mai puțin
față de prețul plătit către Steaua anul trecut.
Adio Mondial. Portarul echipei FC Barcelona, Victor Valdes,
a suferit o ruptură la ligamentul încrucişat anterior al genunchiului drept şi ar putea rata Cupa Mondială din Brazilia, a
anunţat clubul catalan. Victor Valdes s-a accidentat la meciul
cu Celta Vigo, scor 3-0, el fiind scos de pe teren pe targă
şi transportat la spital. „Victor Valdes a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului drept şi va fi
operat”, a anunţat Barca pe Twitter. Valdes, în vârstă de 32
de ani, va pleca de la FC Barcelona la finalul acestui sezon.
Unirea a pierdut greu la Buzău. Într-o partidă ce a contat pentru
etapa a 22- a a diviziei secunde de fotbal, Unirea Tărlungeni
a pierdut la limită, 1-2, jocul de la Buzău cu Gloria din localitate. Gazdele au deschis scorul prin Burlacu în minutul
17. La 6 minute de la reluarea actului secund, Unirea a
egalat prin Elek, care a transformat o lovitură de la 11 metri.
Soarta partidei a fost decisă tot de o lovitură de la 11 metri.
Dumitru nu a ratat ținta în minutul 65 și Gloria Buzău a obținut
cele trei puncte. Alte rezultate în seria B1: Rapid – Unirea
Slobozia 0-1, ACS Berceni-SC Bacău 4-1, Rapid Suceava
– FC Clinceni 1-3 și Dunărea Galați – CF Brăila 0-1. Seria
este condusă de Rapid și Unirea Slobozia, ambele cu câte
38 de puncte. Unirea Tărlungeni se află pe locul 8 cu un
total de 20 de puncte.
Orădenii, băgați la apă! CSM Digi Oradea a fost învinsă de
echipa sârbă VK Partizan Belgrad cu scorul de 9-7 (5-1, 21, 1-4, 1-1), în Bazinul Olimpic ''Ioan Alexandrescu'', într-o
partidă din cadrul Grupei B a Ligii Campionilor la polo pe
apă. Golurile echipei antrenate de Dorin Costrăș au fost
marcate de Gheorghe Dunca 3 goluri, Tiberiu Negrean 2
— ambele din penalty-uri), Vojislav Cupic și Nicu Diaconu,
fiecare câte o reușită. CSM mai are două meciuri de disputat
în grupă, cu AN Brescia (9 aprilie) în deplasare și cu Wasserfreunde Spandau 04 Berlin (3 mai) acasă, dar ocupă în
continuare ultimul loc, cu un singur punct din opt partide.
Vettel a luat „Oscarul” din sport. Gala premiilor Academiei
Laureus are loc anual, iar evenimentul este considerat un
adevărat Oscar al sportului. Gala din 2014 a avut loc la
Kuala Lumpur, în Malaezia, iar Ilie Năstase şi Nadia Comăneci au fost invitaţi de onoare. Premiul cel mare, pentru cel
mai bun sportiv al anului 2013, i-a fost acordat campionului
de Formula 1 Sebastian Vettel. Titlul pentru cea mai bună
sportivă a anului a fost primit de înotătoarea Missy Franklin
din SUA, prima femeie din istorie care a cucerit şase medalii
de aur la un singur Campionat Mondial. Echipa anului a fost
numită Bayern Munchen, primul club din Germania care a
realizat tripla titlu – cupă – Liga Campionilor. Titlul pentru
revenirea anului nu putea fi adjudecat de altcineva decât de
Rafael Nadal, cel care s-a întors pe teren după o absenţă
de şapte luni, pentru a produce unul dintre cele mai bune
sezoane ale carierei. Spaniolul a ratat prezenţa la Australian
Open, dar a câştigat Roland Garros pentru a opta oară, confirmând părerile care spuneau că este cel mai bun jucător
de zgură din istorie. „Toreadorul” a devenit primul om din istorie care a fost onorat cu toate premiile Laureus, după ce
în 2006 a fost declarat „Revelaţia anului”, iar în 2011, „Sportivul anului”. Marc Marquez, cel mai tânăr campion de MotoGP, a fost declarat „Revelaţia anului”. Spaniolul a terminat
învingător în şase curse din 2013.
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Vernisaj la
Muzeul de Artă
Muzeul de Artă Braşov
organizează în perioada
28 martie – 8 iunie 2014
expoziţia „Maeştri ai
picturii româneşti. Colecţia Lucian Pop”.

Horoscopul zilei
Berbec. Atmosfera zilei de astăzi nici nu putea fi mai bună
decât atât. Adori imprevizibilul, chiar dacă familia sau prietenii tăi se îngrijorează din cauza atitudinii tale.
Taur. Astăzi trebuie să ai grijă de energia şi sănătatea ta.
Chiar dacă nu înţelegi de ce, e posibil ca pe seară să fie
nevoie de tine mai mult decât îţi imaginezi.
Gemeni. Astăzi este ziua în care adevărul iese la iveală, iar
tu eşti fericit/ă să pui cărţile pe masă. Aşa că acum, când
acel ceva bine ascuns devine public, te simţi eliberat/ă.
Rac. Se pare că problemele de sănătate, cu care te confrunţi
în ultima vreme, ţi-au adus prejudicii financiare. Poate că
un împrumut ar fi cea mai bună opţiune.
Leu. Caută o modalitate să renunţi la monotonia care s-a instalat în viaţa ta, în ultima vreme. Fă ceva spectaculos, pune
în mişcare un plan ambiţios etc.
Fecioară. Dragostea este foarte aproape de tine, dar numai
dacă eşti pregătit/ă pentru ea. Totuşi, fii gata pentru ceva
romantic. O tranzacţie financiară îţi poate crea probleme.
Balanţă. Ia în considerare beneficiile potenţiale ale unei
schimbări profunde în viaţa ta. Ai suficientă putere pentru
a face acest lucru.

Ion Andreescu – Ulcică cu flori de câmp
Cele 51 de lucrări expuse
fac parte din colecţia Lucian
Pop, multe dintre ele fiind
tranzacţionate în ultimii ani
la preţuri record pe piaţa de

Ştefan Luchian – Pierrot
artă (Ion Andreescu, Ulcică
cu flori de câmp; Ştefan Luchian, Pierrot; Nicolae Tonitza, Pe verandă). Cuprinzând
circa 200 de lucrări, colecţia

Lucian Pop se remarcă prin
complexitate şi varietate, precum şi printr-un număr semnificativ de lucrări de mare
valoare

Madama Butterfly încheie luna martie la Opera Braşov
Sâmbătă, 29 martie 2014, la ora 18.30,
la sala OpereiBraşov are loc spectacolul
„Madama Butterfly”.
Dirijor: Adrian Morar
(Opera Naţională Cluj)
Regia: Anda Tăbăcaru Hogea
Scenografia: Rodica Garştea
Asistent regie: Nicoleta Chirilă
Dirijor cor: Ciprian Ţuţu

Mişcare scenică: Nermina Damian
Libretul operei Madama Butterfly este
scris de Luigi Illica şi Giuseppe Giacosa
(bazat pe o povestire de John Luther Long
şi o piesă de David Belasco). Acţiunea are
loc la începutul secolului al XX-lea în
Japonia, lângă portul Nagasaki.
Distribuţia: Cio-Cio-San: Valentina
Mărgăraş, Suzuki: Gabriela Hazarian,

Pinkerton: Liviu Iftene, Sharpless: Valentin Marele (debut), Goro: Nicolae
Zaharia, Yamadori: Claudiu Bugnar,
Bonzo: Marian Reşte, Commisario Imperiale: Cristian Fieraru, Kate Pinkerton: Sonia Hazarian, Corul şi Orchestra
Operei Braşov
Preţ bilete:
30 lei; 20 lei

Unde ieşim în weekend în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov
Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall
MAREA FRUMUSEŢE -PREMIERĂtarif special: 10 lei/bilet
142 minute, Comedie, Dramă
Vineri: 13:45, Sâmbătă: 15:15, Duminică: 15:15, 22:00
SPUNE-MI CE AI FACUT AZI-NOAPTE! -PREMIERĂ100 minute, Comedie, Romantic
Vineri: 18:45, Sâmbătă, Duminică: 20:00
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT -PREMIERĂ- dublat
78 minute, Animaţie, Fantastic
Sâmbătă, Duminică: 11:00
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT -3D-PREMIERĂ- dublat
78 minute, Animaţie, Fantastic
Vineri: 18:15, Sâmbătă, Duminică: 11:30, 15:45, 17:30
NOE -3D- -PREMIERĂ140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic
Vineri: 15:15, 19:45, 22:15, Sâmbătă, Duminică:
15:00, 19:45, 22:15
TARZAN -3D- -PREMIERĂ94 minute, Acţiune, Animaţie, Aventuri
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:15 D, 18:00 S
DIVERGENT
140 minute, Acţiune, SF, Romantic
Vineri: 21:00, Sâmbătă, Duminică: 12:30
HOTEL GRAND BUDAPEST
100 minute, Comedie, Dramă
Vineri: 16:30, Sâmbătă: 17:45, 22:00, Duminică: 17:45

NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI -3D131 minute, Acţiune, Thriller
Vineri: 15:45, 20:00, Sâmbătă, Duminică: 21:15
DL. PEABODY ŞI SHERMAN -3D92 minute, Animaţie, SF
Sâmbătă, Duminică: 11:15 D, 13:30 S
300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU -3D102 minute, Acţiune, Război
Vineri: 13:30, 22:30, Sâmbătă, Duminică: 19:00
Teatru
◾ Vineri, 28.03.2014, Sâmbătă, 29.03.2014
OLENKA – sala Studio, ora 19.00
de Vasili Sigarev
Regia: Sânziana Stoican
◾ Duminică, 30.03.2014
FANTEZIILE SEXUALE ALE SOŢULUI MEU
APROAPE CĂ M-AU ÎNNEBUNIT – sala Operei
Braşov, ora 19.00
de John Tobias
Regia: Şerban Puiu
Preţul biletelor: 11 lei; Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei
Spectacoloe pentru copii
◾ Spectacol de divertisment pentru cei mici sâmbătă,
la ora 12, la Muzeul Ştefan Baciu– lângă Arena
Sportivă sub Tâmpa. Intrare 7 lei.
◾ Spectacole de păpuşi la trupa de teatru
„Albinuţele”: sâmbătă, la ora 10.30, „Hainele cele noi

ale împăratului” după Hans Christian Andersen.
Duminică, la ora 10,30 „Soacra cu trei nurori” adaptare
după Ion Creanga, Ambele spectacole vor avea loc la
sediul de pe Brânduşelor 106A.
◾ Spectacole de păpuşi la Teatrul Arlechino (str.
Apollonia Hirscher nr. 10):
Sâmbătă, la sediu, la ora 10.30, „Micul Muck” , iar
duminică, la orele 10.30 şi 12.00, „Frumoasa din
pădure adormită”.
Jocuri de voluntariat la Baiulescu
Astăzi, Mansarda Casei Baiulescu, la ora 18,00 –
Jocuri pentru voluntariat susţinute de Asociaţia
Colors Braşov.
Conferinţe la Biblioteca Judeţeană
Conferinţele practice pentru tineri Bookland Evolution
la Biblioteca Judeţeană Braşov. Astăzi sunt invitaţi ca
speakeri Vajda Lajos, Răzvan Pătraşcu şi Dragoş
Anastasiu. Întâlnirile vor avea loc în Sala mare de
lectură, sediul central, etaj I, de la ora 18.00.
Intrarea este liberă.
Concerte în cluburi
◾ Kumm lansează albumul „A Mysterious Place
Called Somewhere” în această seară, în clubul
Rockstadt. Preţ bilet: 15 Lei.
◾ Concert The R.O.C.K. în Times Pub, astăzi,28 martie.
◾ Concert Live Haydn Deane & Big Band, în Deanes
Irish Pub & Grill, astăzi, 28 martie. Preţ 10 lei.

Scorpion. Nu mai aştepta şi spune ceea ce ai de spus, dacă
simţi că relaţia cu partenera ta/ partenerul tău se clatină. În
vacanţa viitoare explorează locaţii inedite.
Săgetător. Ambiţia de a reuşi în carieră te va duce departe,
dar nu trebuie să te transformi într-o persoană arogantă şi
nu uita nici de nevoile şi necazurile celor din jurul tău.
Capricorn. Resentimentele îţi consumă prea multă energie.
Viţa ta începe să meargă pe făgaşul dorit. Să nu fii surprins/ă
dacă vei avea o seară agitată.
Vărsător. Viaţa ta socială este în scădere, dar nu trebuie să
intri în panică, pur şi simplu prietenii tăi sunt foarte ocupaţi.
O oportunitate extraordinară va bate la uşa ta.
Peşti. Ceva ce nu intră în planurile tale îţi va părea foarte
greu de abordat, chiar de la început. Totul se va rezolva în
bine, până la urmă.

Bancul zilei
O blondă are o maşină cu 250.000
de kilometri la bord şi nu reuşeşte
să o vândă.
Aşa că apelează la prietena ei, brunetă, care se gândeşte puţin şi o
sfătuieşte să meargă împreună la
un service, ca să dea kilometrajul

înapoi, până la 50.000 km.
Zis şi făcut. După o săptămână, bruneta o sună pe blondă:
– Ai vândut, dragă, maşina?
– Ei, nu! Acum, când are 50.000 km
la bord, nu o mai vând, o ţin pentru
mine.
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9

4

6

4
8

7

2
4 1

1

4

5 3
7 5
6
3
8

5
3 1
5
2
8

9

3

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

Vernisajul expoziţiei va
avea loc astăzi, 28 martie
2014, ora 13.00, la sediul
Muzeului de Artă Braşov din
B-dul. Eroilor nr. 21 (lângă
Hotel Capitol). La vernisajul
expoziţiei vor participa dr. Iulia Mesea – Muzeul Naţional
Brukenthal şi Lucian Pop,
proprietarul colecţiei.
Expoziţia reuneşte capodopere semnate de reprezentanţi
de seamă ai picturii româneşti
din secolele XIX-XX (Ion
Andreescu, Ştefan Luchian,
Gheorghe Petraşcu, Theodor
Pallady, Nicolae Tonitza, Iosif
Iser, Corneliu Baba, Ştefan
Câlţia, Sorin Ilfoveanu etc.).

Vineri

28 martie 2014

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Astăzi debutează la Braşov
Gala tinerilor concertişti”
Manifestare itinerantă,
organizată sub egida
Festivalului Naţional
„Cântarea României”
de către colegiul criticilor muzicali de pe lângă
A.T.M., „Gala tinerilor
concertişti” şi-a ales în
această ediţie, ca loc de
desfăşurare Braşovul,
preciza criticul Ermil
Rădulescu.
Opţiunea se justifica, desigur, prin „tradiţia muzicală
a oraşului străjuit de Tâmpa,
prin viaţa sa muzicală bogată”, care a înregistrat în 1986
o „deosebită efervescenţă”.
De asemenea, Filarmonica
„Gh. Dima” şi-a înscris permament în program promovarea tinerelor talente,
sprijinindu-le cu generozitte
afirmarea. Iată, deci, îndreptăţite motive ca Braşovul să
atragă, din nou, muzicienii.
În perioada 28-30 martie
1986, în frumoasa sală a coloanelor Casei Armatei, vor
fi răsunat „acorduri minunate,
întreţesute cu fireştile emoţii
ale tinerilor participanţi”. Vor
fi fost prezenţi 12 „aspiranţi”
la graţiile zeiţei Euterpe, din
Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi,
Constanţa, Tg. Mureş şi, bineînţeles, din oraşul gazdă,
„tineri de talent”, laureaţi în
Festivalul Naţional „Cântarea
României” (cum altfel?! n.n.),

Din presa maghiară
Succes răsunător al trupei de teatru Ferenczy
Prima reprezentaţie a trupei de provincie a convins publicul de profesionalismul şi devotamentul artiştilor. În
prima seară a fost prezentată opereta în trei acte „Un
sărut şi nimic mai mult”. Rolul principal a fost interpretat
de Pintér Böske, o artistă dragă braşovenilor. Au urcat
pe scenă alături de ea, Tarnai József, Salgó Jenő,
Varga Ilona, Deésy Jenő, Lázár Hilda, Kováts Dezső,
Gémesi Imre, Németh Böske. Reuşita reprezentaţiei
s-a datorat şi regizorului Deésy Jenő, dar şi disciplinei
artiştilor. Directorul trupei, dr. Ferenczy Gyula, a îndeplinit rolul dirijorului.

În: Brassói Lapok, nr. 70, 26 martie 1934
Fermierii din Teliu vor primi despăgubiri
pentru terenurile luate de CFR
Deputatul Szabó Béni a înaintat o petiţie către ministrul
de Finanţe legat de cazul fermierilor din Teliu. Ei au fost
expropriaţi de terenuri, alături de fermieri din Prejmer şi
Întorsura Buzăului, pentru construcţia de cale ferată. Cei
păgubiţi au dat în judecată statul şi au câştigat procesul.
Prejmerenii şi cei din Întorsura Buzăului şi-au primit banii
de despăgubire, dar cei din Teliu nu. Ministrul de Finanţe
a răspuns că în cel mai scurt timp va ordona banii şi pentru fermierii din Teliu.

În: Brassói Lapok, nr. 70, 26 martie 1934
Grădiniţă gratuită
Casa Armatei, locul de debut al „Galei tinerilor concertişti” din 1986
rilor interpreţi. Iar orchestra
simfonică a filarmonicii locale, sub „bagheta reputată” a
maestrului Ilarion IonescuGalaţi, îi va fi însoţit pe toţi
participanţii la gală în „aventura lor muzicală”.
„Gala tinerilor concertişti”
a debutat pe 28 martie 1986,
la ora 18, la Casa Armatei,
propunându-le braşovenilor, şi
nu numai, următorul program:
Kovács Zsuzsa din Tg.-Mureş
– Concertul pentru opian şi orchestră, opus 8 de Liviu Glodeanu, Nicolae Vasilescu din
Bucureşti – Concertul pentru

vioară şi orchestră, opus 47,
de Jean Sibelius, soprana Felicia Filip din Braşov – arie din
Traviata de Giuseppe Verdi,
şi arie din Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti şi
Luisa Borac din Bucureşti –
Concertul nr. 2 în do minor,
pentru pian şi orchestră de Serghei Rahmaninov. Prezentarea
interpreţilor din prima zi a
aparţinut criticului muzical Dumitru Avakian.
„Drum Nou”
28 martie 1986

„Dispozitivul de afişare prin teletransmisie”

circumscripţiei financiare a
muncipiului Braşov, „întrebăm” pe baza unui cod, calculatorul, care naiba era
situaţia debitelor şi plăţilor
contribuabililor faţă de bugetul statului. Cu ajutorul altor dispozitive electronice,
cu terminale, se emiteau automat „chitanţele pentru sumele încasate, situaţia
încasărilor zilnice, pe feluri

R. Pleşa a stat de vorbă cu
tovarăşul Victor Cristescu, director al Administraţiei financiare a judeţului Braşov,
pentru a afla amănunte despre „dispozitivul de afişare
prin teletransmisie”, braşovenii neînţelegând, într-o primă
fază, despre ce este vorba.
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precum şi la diferite concursuri internaţionale.
Braşovenii erau de atunci
nume cunoscute, unii dintre
ei fiind aplaudaţi în concertele
Filarmonicii „Gh. Dima”. Ei
se numesc: Cristina Buga
(pian), Felicia Filip (soprană,
mult mai cunoscută după
1989, n.n.), Florin IonescuGalaţi (vioară, mai celebru
după „Revuluţie”, n.n.), Amelia Mihalcea (vioară).
Fiecare zi a galei va fi fost
prefaţată de către un critic
muzical care va fi încercat să
dea contur personalităţii tine-

Tov. Cristescu a spus că era
vorba de o „instalaţie electronică de calcul, cu ecran, gen
televizor”, care funcţiona, deocamdată experimental, pentru
cunoaşterea în orice moment
a situaţiei debitelor şi plăţilor.
Pleşa l-a mai întrebat pe
Cristescu cum funcţiona

această instalaţie, iar directorul Administraţiei financiare braşovene a precizat că
operaţiile care se efectuau
erau programate pe calculatorul electronic al „Centrului
teritorial de calcul”. Cu ajutorul dispozitivului de afişare, ins
talat în cadrul

Societatea Principele Mircea, aflată sub conducerea
doamnei Margareta Bleahu, asigură masa de prânz gratuit
încă din luna octombrie a anului trecut pentru 80 de elevi.
Elevi care beneficiază de această masă gratuită sunt recomandaţi de şcolile din oraş. De la Şcoala Elementară
Romano-Catolică vin 6 elevi. Societatea Principele Mircea
a obţinut încă de anul trecut de la conducerea oraşului
o parte din clădirea de pe str. Castelului nr. 2, unde se
serveşte această masă gratuită. Clădirea a fost pe vremuri
închisoare şi era foarte degradată. Conducerea Societăţii
a ţinut să renoveze clădirea şi doreşte să deschidă aici
şi o grădiniţă gratuită pentru copii sărmani.
Pentru toate aceste activităţi aprecierile se îndreaptă
către doamna Margareta Bleahu, preşedinta Societăţii,
către doamna Benţia şi doamna Jenei, vicepreşedinta
respectiv casiera Societăţii Principele Mircea.

În: Brassói Lapok, nr. 72, 29 martie 1934
Dinu Eva

Iulian Cătălui

de impozite şi conturi bancare, ca şi numerele de chitanţă eliberate”.
R. Pleşa mai dorea să ştie
dacă în acest fel, prin aplicarea acestui sistem, dacă va fi
fost redus foarte mult, timpul
de aşteptare al cetăţenilor,
pentru efectuarea diferitelor
plăţi, iar tov. V. Cristescu a
concluzionat că graţie, mulţumită acestui dispozitiv no-

vator, durata de aşteptare va
fi redusă la maximum 5 minute! La aceasta se adăuga şi
„reducerea timpului afectat
evidenţei rolurilor fiscale”.
El preciza că acest dispozitiv
se aplica, aşa, ca o „premieră
naţională” în sistemul financiar mioritic.
„Drum Nou” – 1980
Iulian Cătălui

Unde găsiţi ziarul nostru
1. Casa Judeţeană de Pensii
9. Magazinele
2. Consiliul Judeţean Braşov
◾ Elit – Rost Com
3. AJOFM Braşov
◾ Rapid
4. Spitalul Judeţean Braşov
◾ Prodlacta
5. Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Vel Pitar
6. Casa de Asigurari de Sănătate
◾ Carmolimp
7. Maternitatea Braşov
10. Chioşcurile
8. Spitalul CFR
◾ Rodipet
◾ Z-KIOSK
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Cascada celebră
din România
Cascada Bigăr,
din judeţul Caraş-Severin,
este una dintre
cele mai neobişnuite şi mai
spectaculoase
din lume, scriu
americanii de la
Huffington
Post.
La începutul
anului trecut, Cascada Bigăr din Caraş-Severin ocupa
locul întâi în topul
celor mai impresionante căderi de
apă din lume.
De atunci, fotografiile cu
frumosul loc din România au
făcut înconjurul lumii, iar publicaţiile străine i-au dedicat
articole speciale. Este şi cazul

Huffington Post, care recent
a adunat într-un material cele
mai frumoase poze cu Cascada Bigăr, despre care scrie
că „pare să fie desprinsă
dintr-o poveste”.

Căderea de apă face parte
din Parcul Naţional Cheile
Nerei-Beuşniţa şi, din anul
2000, a fost declarată arie
protejată de interes naţional.
Cascada este formată de iz-

Povestea miraculoasă a bebeluşului care
s-a născut în timpul unui accident rutier
Un caz cutremurător s-a petrecut recent pe şoseaua din
Xiamen City, China. Un bebeluş s-a născut pe asfalt,
după ce motocicleta pe care
se aflau mama şi tatăl său sa ciocnit cu un camion.
Potrivit Sky News, femeia
aflată în travaliu era transportată de soţul ei la spital în momentul
producerii
accidentului. Băieţelul a venit
pe lume imediat după impact

şi a fost găsit pe stradă de
echipajul de poliţie sosit la
faţa locului.
„Bebeluşul îşi mişca picioarele şi plângea”, a povestit
Lyu Yiwen, un ofiţer al Xiamen Haicang Traffic Police
Brigade.
„Imediat am acţionat pentru
a salva copilul (...). Acest accident ne-a făcut să simţim că
viaţa este fragilă, dar bebeluşul ne-a arătat, pe de altă par-

te, cât de frumos este miracolul
vieţii”, a adăugat acesta.
Chiar dacă părinţii lui au
murit pe loc, băieţelul a fost
transportat de urgenţă la spital, unde medicii i-au acordat
îngrijiri.
Bebeluşul cântăreşte 4,2 kilograme şi, deşi este acum în
afara oricărui pericol, are mai
multe leziuni pe care specialiştii le monitorizează cu atenţie, precizează sursa citată.

De ce a murit Elvis Presley
Noile teste referitoare la
cauza morţii lui Elvis Presley
dau peste cap toate teoriile
vehiculate până acum. Descoperirile recente sugerează
faptul că, indiferent de stilul
său de viaţă, deoarece Elvis
se droga şi consuma alcool
mult, destinul cântareţului era
oricum să moară de tânăr.
Potrivit noilor probe rezultate din ADN-ul lui Elvis, regele muzicii Rock 'n' Roll-ului
ar fi murit, oricum, de tânăr.
Cât timp a fost în viaţă, Elvis
suferea de hipertensiune arterială, de afecţiuni ale ficatului şi ale colonului.
În ultimii ani de viaţă, Elvis
dădea semne că are probleme
cardiace, însă a ignorat acest
aspect. Starul avea bătăi ne-

regulate ale inimii, stări de leşin şi hipertensiune arterială,
scrie evz.
Potrivit ultimelor analize
realizate din părul său, Elvis
suferea de o boală genetică
de inimă, anume cardiomiopatie hipertrofică. Rezultatele
analizelor au fost obţinute
după cumpărarea părului lui
Elvis cu 2000 dolari.
Cardiomiopatia hipertrofică este un defect genetic în care
miocardul se îngroaşă anormal. Miocardul
îngroşat poate afecta sistemul electric al inimii, punând viaţa pacientului în
pericol prin bătăi anormale
ale inimii (aritmii) şi rareori,
moartea subită.

Regele muzicii Rock’n’Roll
a încetat din viaţă la vârsta de
42 de ani, pe 16 August 1977,
în reşedinţa sa din Memphis.

bucul Bigăr, un
izvor subteran puternic, cu activitate intermitentă,
care funcţionează
pe principiul sifonului. Când apa
adunată într-un
gol carstic atinge
nivelul cotului sifonului, iese brusc
la suprafaţă.
La mică distanţă de izvor, apa
bogată în calcar
se varsă în râul
Miniş, de pe o
stâncă acoperită
d e muşchi, formând o cascadă de tuf calcaros. În 2013, site-ul The
World Geogaphy a inclus căderea de apă într-un top al
cascadelor ieşite din comun
din toată lumea.

Cle mai bogat cuplu din showbiz
Cătălin şi Andra Măruţă reprezintă, probabil, în acest moment, cel mai bogat cuplu din showbizul românesc. Lunar,
cei doi aduc foarte mulţi bani care însumaţi reprezintă o
avere. Cătălin Măruţă se află în top 5 cei mai bine plătiţi
oameni din televiziune, cu un salariu lunar de aproximativ
15.000 de euro. De cealaltă parte, Andra câştigă aproximativ 8.000 de euro pe luna în calitate de jurat la „Românii
au talent”. Grosul câştigurilor vine însă de la spectacole
– 3.000 de euro pentru un concert sau 5.000 pentru o
nuntă. Iar în lunile bune, Andra are 4-5 spectacole pe săptămână (ceea ce înseamnă vreo 50.000 de euro pe lună).

Se va lansa berea cu creier de capră!
Fanii serialului horror american de televiziune „The Walking
Dead” vor fi foarte încântaţi, pentru că odată cu debutul
sezonului al patrulea vor avea plăcerea să deguste berea
cu bucăţi de creier de capră. Cu această băutură, Justin
Low a dorit să aducă un omagiu faimoşilor „walkers”
(zombi) din serial. Berea se va numi Dock Stret Walker,
are culoarea roşie, ca sângele, şi conţine ingrediente pe
care le găseşti în orice bere, dar este aromatizată cu bucăţi
mici de creier de capră afumat, potrivit Hellocoton. Berea
va destul de tare pentru standardele americane, 7,2 % alcool şi va putea fi consumată din 30 martie.

Dan Negru o apără pe Andreea Marin
Un ziar online a publicat un articol în care scria că Andreea
Marin primea lunar la TVR un salariu de 64.000 de euro.
Dan Negru crede că nu se poate vorbi despre un venit
atât de mare în televiziune. „Citesc că Andreea Marin câştiga 16.000 euro pe săptămână de la TVR, dar probabil
că asta era suma pentru întreaga producţie, nicidecum
leafa unui prezentator. Nu există un astfel de onorariu în
televiziunea din România, pe săptămână! Cred ca televiziunea ca breaslă poate intra în normalitate făcând publice lefurile vedetelor. Sunt primul dispus să o facă!”, a
scris Dan Negru pe Facebook.

