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Încep controalele
de Paşte 

Colegiul Prefectural Braşov
a aprobat „Acţiunea MOV”
prin care instituţiile vor face
controale înainte de Paşte. 
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METEO

Lucrările la pista aeroportului internaţional de la Braşov, intrate în
conservare în iarnă, au fost reluate şi vor fi finalizate peste trei luni

Peste 80 de firme braşovene
au confirmat prezenţa la Bur-
sa locurilor de muncă de mâi-
ne, 4 aprilie. Companiile sunt
în căutarea forţei de muncă,
astfel că vor pune la bătaie
aproape 870 de joburi. Pos-
turile sunt oferite celor în
căutarea unui serviciu, dar şi

şomerilor în plată. Oferta de
joburi se deschide la ora
9.00, iar locaţia unde vor fi
amplasate standurile compa-
niilor care vor să angajeze
forţa de muncă este Casa Ar-
matei, vizavi de sediul Agen-
ţiei de Ocuparea Forţei de
Muncă Braşov. 

CNADNR, consorţiul Vinci-
Strabag-Aktor şi instituţiile
financiare internaţionale dis-
cută o serie de modificări
contractuale pentru proiectul
autostrăzii Comarnic – Bra-
şov, a declarat ministrul
Transporturilor, Dan Şova,
„Instituţiile financiare inter-

naţionale vor mai multe ris-
curi contractuale asumate de
către concernul Vinci. Este
o chestiune foarte tehnică.
Nu are legătură cu preţul, cu
cine construieşte sau cu tra-
ficul”, a adăugat Şova. Con-
tractul ar trebui semnat în
iunie. 

Pun beţe în roate autostrăziiPeste 800 de joburi disponibile

Parţial noros
3°C /13°C

Primele zboruri 
de pe aeroport în 2016
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Ciucanii au
egalat situaţia

Corona Wolves şi SC Mier-
curea Ciuc sunt la egalitate,
scor 1-1, după primele două
meciuri ale finalei. 

Din nou, 
filme la Patria 

Braşovul are acum o sală
la Patria unde pot fi vizio-
nate filme de artă, premiate,
faimoase. 
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„Consilierii judeţeni au aprobat, în şe-
dinţa de luna trecută, accesarea unui
credit de 6,5 milioane de euro, din
care cinci milioane pentru aeroport.
Licitaţia s-a desfăşurat, există ofertele,

iar pe 12 aprilie se va tranşa câştigă-
torul. Sperăm să nu avem piedici. Eu
rezolvasem totul la Ministerul de
 Finanţe, dar acum, nemaifiind la gu-
vernare, sper să nu se întâmple nimic

rău şi să avem sprijinul necesar. Banii
pentru lucrările din acest an îi avem,
iar pentru turnul de control şi terminal
o să începem lucrările anul viitor dacă
nu vom găsi în acest an fondurile

 necesare. Eu doresc ca primul avion
să zboare de pe acest aeroport în 2016”
a declarat preşedintele Consiliului
 Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu.

C



EVENIMENT2 Joi

Poliţistul Cristian Cioacă va afla sen-
tinţa în dosarul în care este rejudecat pe
motiv că a accesat ilegal mesajele elec-
tronice ale soţiei lui, avocata Elodia Ghi-
nescu. O instanţă a Judecătoriei din
Braşov a rămas în pronunţare după ce a
decis că nu se mai impune audierea, în
calitate de martori, a fostului realizator
TV, Dan Diaconescu, şi a producătorului
TV Georgeta Stroilescu. După lămurirea
situaţiei martorilor, completul a trecut la
verificarea infracţiunilor de care sunt

acuzaţi inculpaţii, în raport de prevederile
noului Cod de procedură penală. Pentru
că nu s-a schimbat încadrarea juridică a
faptelor de care sunt acuzaţi Cristian
Cioacă şi Adrian Niţu, s-a trecut la dez-
baterile pe fond, iar instanţa a rămas în
pronunţare. 

Sentinţa pe fond în dosarul în care
este rejudecat Cristian Cioacă pe motiv
că a accesat ilegal mesajele electronice
ale soţiei lui, avocata Elodia Ghinescu,
se va da pe 17 aprilie. 

În 3-5 zile, Rusia poate reuși o incursiune militară în Ucraina 
Rusia a masat la grani�a cu Ucraina

un număr suficient de trupe dacă decide
să efectueze o ”incursiune” militară în
�ara vecină și și-ar putea atinge obiec-
tivele în 3-5 zile, spune Comandantul
Suprem al For�elor Aliate în Europa,
Philip Mark Breedlove, citate de Reu-
ters.

Generalul american numește situa�ia
una „foarte îngrijorătoare” și spune că
NATO a observat peste noapte mișcări
ale trupelor ruse la grani�a Ucrainei,
care, din primele indicii, nu s-au întos
la barăci. „Aceasta este o forță foarte
mare, foarte capabilă și foarte pregătită”,
a spus Breedlove într-un interviu acordat
Reuters și Wall Street Journal.

„Au la dispoziție întreaga suită nece-
sară unei incursiuni cu succes în Ucraina,
dacă o astfel de decizie va fi luată”, a
punctat el. „Credem că este gata de
acțiune și credem că și-ar putea îndeplini
obiectivele în 3-5 zile dacă se va da acest
ordin”.

Generalul a mai spus că Rusia ar putea
avea o serie de poten�iale obiective, in-
clusiv o incursiune în sudul Ucrainei
pentru a crea un coridor terestru cu Cri-
meea, trecând dincolo de Crimeea spre
portul ucrainean de la Marea Neagră,
Odessa, sau chiar să conecteze Trans-
nistria, regiunea separatistă rusofonă a
Republicii Moldova.

„Trebuie să ne gândim la cum este
pregătită alianța noastră pentru o pa-
radigmă diferită, un nou set de reguli...”,
a mai spus comandantul NATO.

El a adăugat că miniștrii de Externe
ai statelor membre NATO l-au rugat să
întocmească, până la 15 aprilie, un pa-
chet de măsuri care să includă întărirea
for�elor terestre, aeriene și maritime.

Colegiul Prefectural Bra-
şov a aprobat, în şedinţa
de ieri, „Acţiunea MOV”
(miel, ouă, vin), prin care
instituţiile vor verifica în
primul rând calitatea ali-
mentelor, în cadrul pro-
gramului pentru
asigurarea ordinii şi lini-
ştii publice şi protecţia
stării de sănătate a popu-
laţiei în perioada premer-
gătoare şi în timpul
sărbătorilor pascale.

Astfel, reprezentanţii Direcţiei
de Sănătate Publică, Direcţiei
Sanitar Veterinare şi pentru Si-
guranţa Alimentelor, Comisa-
riatului Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor, Gar-
da Financiară, ISU, Inspectora-
tul Judeţean de Poliţie şi
Jandarmeria vor face controale
cu diverse tematici începând de
la siguranţa alimentelor până la
prevenirea unor posibile situaţii
de urgenţă şi nu numai, în lo-

calităţile judeţului, în perioada
10-20 aprilie.

„Este vorba de acţiunea de-
numită MOV (miel, ouă, vin),
iar instituţiile statului vor verifica
în primul rând calitatea alimen-
telor, modul cum se desfăşoară
activitatea de comerţ, tocmai
pentru ca cetăţenii să aibă si-

guranţa cumpărării produselor
din spaţii autorizate. Îi sfătuim
pe cetăţeni să nu facă cumpă-
rături, doar pentru că sunt puţin
mai ieftine, din locuri neautori-
zate, de la marginea străzii sau
a localităţilor, pentru a evita o
serie de lucruri mai puţin plă-
cute”, a declarat subprefectul

Mihai Mohaci.
De asemenea, vor fi intensi-

ficate acţiunile specifice pentru
menţinerea ordinii publice în
zona lăcaşurilor de cult, a par-
curilor şi a zonelor de agrement,
în mijloacele de transport în co-
mun sau în zonele în care au
loc manifestări culturale.

Controale înainte de Paşte în târguri, pieţe şi magazine alimentare

Prefectura declanșează
„Acțiunea MOV”!

Se distra într-un restaurant din Braşov pe banii fiscului german.
Este vorba despre un braşovean de 25 de ani dat în ur-
mărire internţională de mai bine de 8 luni şi capturat,
în miez de noapte, de poliţişti. Autorităţile din Germania
au emis anul trecut pe numele suspectului un mandat
european de arestare pentru săvârşirea infracţiunii  de
evaziune fiscală. Tânărul este suspectat că, în perioada
ianuarie-aprilie 2010, în calitate de administrator al unei
firme din Hamburg, Germania, a dedus ilegal din impozit
suma de  213.000 euro. Suspectul a fost reţinut, iar ma-
gistraţii Curţii de Apel din Braşov trebuie să confirme
mandatul european de arestare emis în acest caz.
Lista partidelor acceptate la alegerile europarlamentare de
BEC. Biroul Electoral Central a admis, miercuri, listele
de candidaţi depuse de alianţa PSD-UNPR-PC, de PNL,
PDL, PMP, UDMR, PP-DD, Forţa Civică şi PNŢCD a
anunţat purtătorul de cuvânt al BEC, Marian Muhuleţ.
In cazul PNŢCD a fost adoptată însă o decizie de ad-
mitere parţială a listei de candidaţi, a afirmat Muhuleț.
Acesta a spus că una dintre candidaturile depuse de
PNŢCD a fost invalidată, respectiv cea a Mariei Sta-
vrositu, care nu a depus în dosarul de candidatură de-
claraţia de colaborare sau nu cu fosta Securitate.
Vrea înfiinţarea Poliţiei forestiere. Administraţia silvică tre-
buie reformată pentru că numai aşa vom putea avea o
altă abordare în ceea ce priveşte apărarea integrităţii
fondului forestier naţional, a declarat directorul general
al Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) - Romsilva, Adam
Crăciunescu. „Anul 2013 a fost un an destul de dificil
pentru RNP, pentru că a fost un an al controalelor, iar
în anumite zone am identificat sustrageri ilegale de
lemn. Şi aceste sustrageri s-au realizat în mod organizat.
Numai în 2013 am întocmit 108 dosare penale şi peste
830 de plângeri şi sancţiuni. E nevoie, poate, cum a
fost nevoie şi în alte ţări europene, să avem şi pe linie
forestieră o unitate de poliţie sau jandarmerie forestieră
pentru a monitoriza   trasabilitatea lemnului” a declarat
Adam Crăciunescu.

Emoţii mari, peste două săptămâni, pentru Cioacă



Noul preşedinte al Camerei de
Comerţ şi Industrie Braşov, Silviu
Costea, a prezentat ieri  într-o con-
ferinţă de presă câteva dintre pro-
iectele sale. 

„Un proiect pe care mi-l doresc
este un parteneriat între Inspectoratul
Şcolar Judeţean şi societăţile comer-
ciale pentru a ajuta şcolile profesio-
nale din judeţ, un altul este pentru
accesarea de fonduri europene pen-
tru tineri prin Programul de Dezvol-
tare Rurală” a spus noul preşedinte
al CCI Braşov.

Silviu Costea (foto) a precizat că
dorește  păstrarea actualul proiect
ARMADA (conceput ca o asociere

între Universitatea Transilvania,
Agen�ia  Metropolitană și Camera
de Comer� și Industrie) și asta pentru
că s-a dovedit că pentru  accesarea
de fonduri europene este nevoie de
un parteneriat puternic. 

Alte proiecte sunt înfiinţarea unui
Birou de asistenţă juridică pentru mi-
croîntreprinderi, relansarea Clubului
CCI Braşov, dar şi sprijinirea firmelor
braşovene pentru a se face cunoscute
peste hotare.  Costea, care timp de
opt ani a ocupat fotoliul de prim vi-
cepreşedinte al Camerei, a fost ales
preşedinte al Camerei de Comerţ şi
Industrie Braşov, la Adunarea Gene-
rală de săptămâna trecută. 

Lucrările la pista aero-
portului internațional
Brașov-Ghimbav, intra-
te în conservare în luna
noiembrie 2013 din cau-
za temperaturilor scă-
zute, au fost reluate și
vor fi finalizate peste
trei luni, a declarat ieri
președintele Consiliului
Județean Brașov, Aris-
totel Căncescu. 

El a adăugat că își dorește
ca primul avion să zboare de
pe acest aeroport în 2016.

„După cum știți, în luna no-
iembrie a anului trecut lucră-
rile la pista aeroportului au

intrat în conservare din cauza
temperaturilor scăzute, dar
acum vremea ne permite să
pornim lucrările pentru a fi-
naliza construcția. Pornim din
faza de 70% pistă finalizată,
aceasta este etapa în care ne
aflăm, iar constructorul ne-a
promis că în trei luni
construcția va fi gata” a de-
clarat Căncescu.

Președintele Consiliului
Jude�ean Brașov a mai preci-
zat: „Vom da drumul și la căi-
le de acces spre terminal, care
au o valoare de peste 1 milion
de euro, dar și la licitația pen-
tru balizaj. O să dăm drumul
licitației pentru construcția ce-

lor două bretele de legătură și
a căilor de acces către termi-
nalul aeroportului, lucrări care
vor fi finalizate până la
sfârșitul acestui an, alături de
balizaj, costul acestora fiind
de un milion de euro. Probabil
că în acest an o să dăm dru-
mul și la lucrările pentru ter-
minalul aeroportului și a
turnului de control, dar cu
siguranță în acest an vom fi-
naliza bretelele de legătură,
căile de acces și balizajul și
vom începe și îndiguirea Be-
sălcinului”.

Doar cu bani de la Consiliul
Județean. Întrebat câ�i bani
mai sunt necesari pentru fi-

nalizarea lucrărilor la aeroport
și de unde va lua sumele ne-
cesare, Căncescu a precizat
că, pentru lucrările prevăzute
în acest an, există fonduri su-
ficiente: „Consilierii județeni
au aprobat, în ședința de luna
trecută, accesarea unui credit
de 6,5 milioane de euro, din
care cinci milioane pentru ae-
roport. Licitația s-a
desfășurat, există ofertele, iar
pe 12 aprilie se va tranșa
câștigătorul. Sperăm să nu
avem piedici. Eu rezolvasem
totul la Ministerul de Finanțe,
dar acum, nemaifiind la gu-
vernare, sper să nu se întâm-
ple nimic rău și să avem
sprijinul necesar. Banii pentru
lucrările din acest an îi avem,
iar pentru turnul de control și
terminal o să începem lucră-
rile anul viitor, dacă nu vom
găsi în acest an fondurile ne-
cesare. Oricum, plățile pentru
lucrări se vor face pe parcur-
sul a trei ani, dar eu doresc
ca primul avion să zboare de
pe acest aeroport în 2016”, s-
a arătat încrezător Aristotel
Căncescu.

Vicepreședintele Consiliu-
lui Jude�ean Brașov, Mihai
Pascu, a men�ionat că, după
15 martie, s-au făcut carotă-
rile, „care să ne arate dacă
partea compactată, care nu a
fost betonată, a fost afectată
în vreun peste iarnă, astfel în-
cât să avem certitudinea că
nu vor exista probleme”.

Aeroportul, un business din pri-
mul an. Lucrările la pista ae-
roportului interna�ional
Brașov-Ghimbav au început
în primăvara anului trecut.
Pista va avea o lungime de
2.850 de metri și o lă�ime de
45 de metri, iar suprafa�a to-

tală a aeroportului, care se află
în apropierea IAR Ghimbav,
este de 209 ha.

Potrivit estimărilor, în pri-
mul an de func�ionare, aero-
portul va avea un trafic de
300.000 de călători, urmând
ca numărul să crească treptat
până la un milion de călători

pe an, după șapte ani de la da-
rea în folosin�ă.

Investi�ia totală este de pes-
te 60 de milioane de euro.
Până în prezent, sumele folo-
site pentru lucrările demarate
au fost alocate din bugetul  CJ
Brașov.

Sebastian Dan 

Terminarea aeroportului până în 2016 este un obiectiv major pentru președintele Consiliului Județean Brașov

„Îmi doresc ca primul avion să
zboare de pe aeroport în 2016”

Reprezentantul construc-
torului, Andi Kadaș, a afir-
mat  că mai sunt de turnat
30.000 de metri cubi de be-
ton și 400 de tone de balast
și lian�i de stabilizare până
la finalizarea pistei și că, în
trei luni, dacă nu vor fi pro-
bleme din cauza vremii, pis-
ta va fi gata: „Lucrările nu

vor dura mai mult de trei
luni și se vor finaliza mai re-
pede decât termenul prevăzut
în contract. În acest moment
se lucrează pe trei tronsoane,
acostamente, pistă și cana-
lizare, iar de luni începe tur-
narea efectivă a betonului,
având în vedere condițiile
meteorologice actuale”.

În trei luni pista este gata 

Pentru terminarea
aeroportului,  ideal
ar fi să primim
bani de la buge-
tul de stat. Acesta
ar fi idealul, dar
este puţin probabil
ca acest lucru să se
întâmple. Al doilea sce-
nariu plauzibil, spun eu, ar fi atragerea
altor unităţi administrativ-teritoriale
în acest montaj, cum ar fi de exemplu
o asociere inclusiv cu primăria muni-
cipiului reşedinţă de judeţ, iar a treia
variantă, de care s-a mai discutat, este
demararea unei licitaţii pentru conce-
sionarea restului de lucrări şi a ope-
rării acestui obiectiv de către un
partener privat”

Mihai Pascu, vicepreședinte CJ Brașov

EVENIMENT 33 aprilie 2014

Proiectele noului preşedinte al CCI Braşov Vremea începe să se răcească uşor, iar la munte sunt aşteptate
ninsori. Vremea a avut o tendinţă de răcire începând
din ieri, iar în est şi în sud-est valorile au devenit nor-
male pentru această perioadă. Norii vor fi numeroşi
în nord, în centru, în est, în sud-est şi la munte însă
ploile care pot să apăra vor aduce cantităţi foarte mici
de apa. La munte, la altitudini mari, vor fi şi precipitaţii
sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar în Oltenia, în
Banat şi în Crişana ar putea să picure trecător. Vântul
va fi mai nervos în est, în sud-est şi la munte iar la
amiază se vor înregistra între 7 şi 20 de grade Celsius.
Astăzi va ploua slab, local, în jumătatea nordică, iar
vântul va fi nervos în Moldova, în sudul Banatului, în
Dobrogea şi la munte. Mâine  va picura în nord, în
nord-est şi în centru, iar noaptea în sud şi în sud-vest.
Poimâine va ploua pe suprafeţe mari în sud şi în sud-
vest, iar temperaturile scad în toată ţara, potrivit prog-
nozei ANM. 
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Cu numai o zi înainte ca Gu-
vernul să aprobe prin ordonan-
ţă returnarea unei părţi din
supraacciza pe carburanţi către
transportatori şi fermieri, re-
prezentanţii Fondului Monetar
Internaţional (FMI) au trans-
mis, într-o teleconferinţă, că
Executivul nu poate face acest
lucru fără a lua alte măsuri prin
care să compenseze golurile
din bugetul de stat. Mai mult,
FMI consideră că reducerea
CAS nu ar trebui luată în dis-
cuţie decât la construcţia bu-
getului pe anul 2015.

Cel mai potrivit moment
pentru o decizie în privinţa re-
ducerii contribuţiei de asigurări
sociale (CAS) ar fi la discuţiile

pentru construcţia bugetului pe
anul 2015, a declarat, mar�i,
Andrea Schaechter, şeful mi-
siunii FMI pentru România,
într-o teleconferinţă referitoare
la aprobarea de către board-ul
FMI a primelor două evaluări
ale acordului cu România.
Schaechter a afirmat că FMI
este însă deschis pentru această
măsură avută în vedere de au-
torităţile române pentru a fi
aplicată din vară, dar numai
dacă evaluările preliminare vor
arăta că acest lucru este posibil
fără a pune în pericol sistemul
de pensii, notează Agerpres. 

Oficialul FMI a subliniat că
măsura de reducere a CAS re-
prezintă un efort serios şi im-

portant, o măsură care trebuie
gestionată cu multă atenţie,
pentru că reducerea CAS cu 5
puncte procentuale va reduce
veniturile colectate cu o sumă
substanţială. Potrivit reprezen-
tantei FMI, autorităţile române
trebuie să aibă în vedere mă-
suri de compensare pentru go-
lul de venituri bugetare, una
dintre zonele în care poate fi
acţionat fiind lărgirea bazei de
impozitare pentru CAS - prin
reevaluarea categoriilor care
beneficiază de excepţii şi fa-
cilităţi la plata CAS, precum
şi dacă acele persoane cu ve-
nituri foarte mari contribuie
suficient în sistemul asigură-
rilor sociale.

Vânzarea CFR Marfă, preconizată în 2015
Vânzarea pachetului ma-

joritar de ac�iuni la CFR
Marfă este preconizată a
avea loc în mai 2015,
autorită�ile având în plan
restructurarea companiei
și, simultan, relansarea pro-
cesului de privatizare, con-
form raportului publicat
mar�i de Fondul Monetar
Interna�ional.

Managementul CFR Marfă
a elaborat o listă cu măsurile
de restructurare, incluzând re-
ducerea cheltuielilor de per-
sonal, pentru a readuce
compania pe profit în 2014

și a preveni acumularea de
arierate. Autorită�ile s-au an-
gajat să sprijine managemen-
tul CFR Marfă în procesul de
restructurare, și bugetul com-
paniei pentru 2014 include
aceste măsuri. În cazul în care

restructurarea nu va avea
efectele dorite, autorită�ile
au fost de acord să explo-
reze și alte variante pentru
ca procesul de restructurare
să avanseze.

Punerea în aplicare cu
succes a planului va nece-
sita un puternic de sprijin
din partea Guvernului, ca

ac�ionar unic al societă�ii,
consideră reprezentan�ii FMI.

Dacă o astfel de sus�inere
se dovedește a fi prea dificilă
politic, autorită�ile ar trebui
plaseze voluntar CFR Marfă
în proces de insolven�ă.

CNADNR, consorţiul
Vinci-Strabag-Aktor şi in-
stituţiile financiare inter-
naţionale discută o serie
de modificări contractua-
le pentru proiectul autos-
trăzii Comarnic - Braşov,
a declarat ministrul
Transporturilor, Dan
Şova, precizând că BEI şi
BERD vor asumarea mai
multor riscuri de către
constructor.

„Există o discuţie actualmente
între Compania Naţională de
Autostrăzi, instituţiile financiare
internaţionale şi consorţiul câş-
tigător Vinci - Strabag - Aktor
cu privire la anumite modificări
contractuale, în forma finală a
contractului, pe care le cere Ban-
ca Europeană de Investiţii şi
Banca Europeană pentru Re-
construcţie şi Dezvoltare pentru
a se implica financiar în finan-
ţarea acestui proiect. În mod evi-
dent, regimul propriu-zis al
contractului Comarnic - Braşov
se stabileşte de către Eurostat.

Banca Naţională, împreună cu
Institutul Naţional de Statistică,
au trimis încă de acum o lună,
aproape, o scrisoare către Eu-
rostat pentru a solicita o opinie
ex-ante în legătură cu regimul
fiscal care se aplică contractului,
cu eventualele observaţii, pentru
a încerca să scoatem acest con-
tract în afara deficitului buge-
tar”, a declarat marţi Şova,

într-o conferinţă de presă.
Întrebat ce modificări au so-

licitat finanţatorii, el a afirmat
că acestea ţin de „repartizarea
riscurilor”. „Instituţiile financiare
internaţionale vor mai multe ris-
curi contractuale asumate de că-
tre concernul Vinci. Este o
chestiune foarte tehnică. Nu are
legătură cu preţul, cu cine con-
struieşte sau cu traficul”, a adău-

gat ministrul Transporturilor.
Contractul pentru construcţia

autostrăzii va fi semnat în iunie,
nu în aprilie, aşa cum s-a anun-
ţat iniţial, iar amânarea terme-
nului este un lucru „eminamente
pozitiv” întrucât statul a reuşit
să obţină angajamentul ferm din
partea BEI, BERD şi BM pen-
tru susţinerea proiectului, a de-
clarat Şova săptămâna trecută.

Lucrările de începere la Autostrada Comarnic-Brașov se lasă așteptate

Băncile pun bețe în roate
constructorului autostrăzii

Flash economic
În aprilie, pensiile vor fi plătite mai devreme! Premierul Victor
Ponta a anunțat, ieri, la începutul ședinței de Guvern, că
pensiile pe luna aprilie vor fi plătite anticipat, astfel încât
oamenii să poată avea bani înainte de sărbători. Conform
calendarului ortodox, Paștele cade în acest an pe 20 aprilie. 
Peste 6.000 cereri la Apia Brașov. 6.210 de fermieri braşoveni
au depus cereri pentru plata pe suprafaţă până la finele
lunii martie, a anunţat conducerea Agenţiei pentru Plăţi şi
Intervenţie în Agricultură Braşov. Cererile depuse acoperă
o suprafaţă de 34.200 de hectare. La Braşov sunt aşteptate
până în data de 15 mai cereri de subvenţionare de la
16.200 de fermieri, care să acopere cel puţin 201.000 de
hectare.  Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe su-
prafaţă, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, în
intervalul 3 martie – 15 mai 2014, o singură cerere de
plată. Pentru depunerea cererilor de plată începând cu
data de 16 mai se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare
zi lucrătoare de întârziere. După data de 9 iunie 2014 ce-
rerea de sprijin nu mai este admisă la calcul. 
Fără birocrație la vize. România va trebui în viitor să ia măsurile
necesare pentru a-și armoniza prevederile legale relevante
cu propunerile ce au în vedere modificarea normelor eu-
ropene în domeniul politicii de vize din spațiul Schengen,
odată ce aceste propuneri vor deveni parte integrantă a
legislației UE, se anunță într-un comunicat al Comisiei
Europene. Noile propuneri au la bază faptul că, potrivit
unui studiu, procedurile greoaie de acordare a vizelor au
dus la „pierderea” unui număr de 6,6 milioane de potențiali
călători, și asta doar din 6 dintre țările cu cel mai mare
număr de vizitatori ai UE. În plus, norme de acordare a
vizelor mai flexibile ar rezulta în creșterea cu de la 30%
și până la 60% a numărului călătorilor, în practică acest
lucru însemnând 130 de miliarde de euro în încasări directe
pe o perioadă de 5 ani. 

FMI îngroapă speranţele reducerii CAS în 2014



În această lună şomerii braşo-
veni pot urma gratuit cursuri de
formare profesională pentru ur-
mătoarele meserii: brutar, ope-
rator la maşini-unelte cu
comandă numerică, agent secu-
ritate, infirmieră, inspector (re-
ferent) resurse umane, manichiu-
rist-pedichiurist. 

Perioada în care vor începe
cele 6 cursuri de formare profe-
sională este 25 – 29 aprilie 2014,
astfel:

-25 aprilie – operator la ma-
şini-unelte cu comandă numerică,
agent securitate, inspector (refe-
rent) resurse umane, manichiu-
rist-pedichiurist; 

-28 aprilie – infirmieră,
- 29 aprilie – brutar. 
Studiile necesare în vederea

participării la unul din cursurile
de formare profesională sunt: li-
ceul cu diplomă de bacalaureat
pentru cursul de inspector (refe-

rent) resurse umane, şcoală pro-
fesională de profil tehnic pentru
cursul de operator la maşini-unel-
te cu comandă numerică şi studii
minime obligatorii pentru cursu-
rile de brutar, agent securitate,
infirmieră şi manichiurist-pedi-
chiurist. 

Durata cursurilor este de 2 luni
pentru cursul de inspector (refe-
rent) resurse umane, 3 luni
pentru cursurile de brutar, agent
securitate şi manichiurist-pedi-
chiurist, 6 luni pentru cursurile
de operator la maşini-unelte cu
comandă numerică şi infirmieră. 

Aceste cursuri sunt organizate,
în mod gratuit, pentru persoanele
în căutarea unui loc de muncă,
înregistrate la Agenţia pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Bra-
şov (şomeri indemnizaţi şi nein-
demnizaţi). 

Înscrierea la cursurile de cali-
ficare/recalificare se face pe baza

recomandării emise de compar-
timentul de informare şi consi-
liere privind carieră/serviciul me-
diere, în baza unei cereri însoţită
de următoarele documente: 

• actul de identitate, în original
şi copie; 

• certificat de naştere, în ori-
ginal şi copie; 

• actele de studii eliberate în
condiţiile legii, în original şi co-
pie; 

• actul medical din care să re-
zulte starea sănătăţii persoanei şi
faptul că această este aptă din
punct de vedere medical pentru
exercitarea meseriei în care do-
reşte să se califice; 

• cerere de înscriere la progra-
mul de formare profesională şi
angajament ; 

• recomandare din partea bi-
roului de informare şi consiliere
privind carieră sau a serviciului
de mediere, din cadrul agenţiei. 

Guvernul a aprobat
hotărârea prin care
ziua de 2 mai 2014
este declarată zi liberă.

Conform procedu-
rii, ziua este declarată
liberă pentru persona-
lul bugetar, cu excep-
ţia celor din instituţiile
publice a căror activi-
tate trebuie asigurată. Această zi
va fi recuperată ulterior.

Decizia Guvernului vine în
urma solicitării Aso ciaţiei de Pro-

movare Litoral-Delta
Dunării şi Federaţia
Asociaţiilor de Pro-
movare Turistice din
România, care au so-
licitat  să declare 2
mai 2014 zi naţională
liberă, astfel încât să
fie asigurate mai mul-
te zile libere cu ocazia

sărbătorii de 1 Mai, pentru spri-
jinirea turismului.

Peste 80 de firme braşo-
vene au confirmat pre-
zenţa la Bursa locurilor
de muncă de mâine,  4
aprilie. 

Companiile sunt în
căutarea forţei de muncă, ast-
fel că vor pune la bătaie
aproape 870 de joburi. Pos-
turile sunt oferite celor în cău-
tarea unui serviciu, dar şi şo-
merilor în plată. 

Oferta de joburi se deschi-
de la ora 9.00, iar locaţia
unde vor fi amplasate standu-
rile companiilor care vor să
angajeze forţa de muncă este
Casă Armatei, vizavi de
sediul Agenţiei de Ocuparea
Forţei de Muncă Braşov, din
strada Lungă 1A. 

„Au fost contactați peste
1200 de agenți economici

care  ne-au pus pe
site-ul nostru peste
800 de locuri de mun-
că  disponibile. De
asemenea, așteptăm
ca oamenii care se
află în căutarea unui
loc de muncă să ni se
adreseze cu încredere”
a declarat Liliana Dra-
gomir, director execu-
tiv AJOFM Brașov. 

„Se oferă  locuri de
muncă. Pe de altă par-
te, aud diverse voci
care spun că nu sunt
locuri de muncă.
Credeți-mă, o spun,
din calitatea de fost di-
rector adjunct la
AJOFM Brașov, că lo-
curile de muncă oferite
de societățile mari sunt
chiar pe bune” a adău-

gat Romer Ambruş
Sandor Mihaly, prefec-
tul jude�ului Brașov. 

Din cele aproape
870 de locuri de mun-
că, aproape 770 sunt
pentru cei cu studii
medii, restul de peste
90 pentru cei cu studii
superioare. Printre jo-
burile oferite la bursă
se numără: inginer,
asistent manager, des-
igner grafic, adminis-
trator reţea, contabil,
agent vânzări, asistent
relaţii publice şi comu-
nicare, laborant, îngri-
jitor bătrâni la domici-
liu, tehnician agronom,
frezor, sudor, electri-
cian întreţinere şi repa-
raţii. 

Anca Lăutaru 
Șomerii sunt așteptați să-și  încerce norocul în găsirea unui job

Bursa locurilor de
muncă la Casa Armatei 

Cursuri de formare profesională pentru șomeri
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Este oficial: Ziua de 2 mai va fi liberă !



Casa Sfatului, un important monument
de arhitectură din Brașov, a fost iniţial
doar un foişor de supraveghere, ale cărui
baze se aflau pe cele ale actualului turn.

Sfat orăşenesc şi tribunal
De 6 decenii, această clădire-simbol a oraşului
găzduieşte Muzeul de istorie, pe care, dacă-l vi-
zitaţi, aveţi ocazia de a păşi în sala de sfat pe ur-
mele judelui-primar şi ale consilierilor săi. Casa
Sfatului este una dintre cele mai reprezentative
clădiri ale oraşului care are o vechime conside-
rabilă. Un document din 1420 menţionează acor-
dul încheiat între breasla blănarilor şi Adunarea
Districtului Ţării Bârsei, prin care acesteia din
urmă i se îngăduie să-şi construiască, deasupra
bolţii de vânzare a breslei, o cameră pentru
„acordarea dreptăţii” şi pentru şedinţele sfatului
orăşenesc. La începutul secolului al XVI-lea se

construieşte turnul, străjuit de alte patru turnuri
mici (însemn de aplicare a pedepsei cu moartea). 

Turnul trompetiştilor
De sus, străjerii supravegheau zi şi noapte cetatea
anunţând prin sunete de trompetă (de aici de-
numirea de „Turnul trompetiştilor”) scurgerea
timpului, izbucnirea incendiilor sau venirea duş-
manilor. Pe măsură ce oraşul devine mai puternic
din punct de vedere economic, comercial şi mi-
litar, Casei Sfatului i se adaugă noi încăperi, iar
turnul va fi prevăzut cu un orologiu cu cadrane
pe toate cele patru laturi. 

De la vicisitudinile istoriei 
la Muzeul de Istorie
În decursul vremii, asupra vechii Primăriei s-au
abătut cutremure, trăznete sau incendii (cel mai
devastator fiind cel din 1689). Administrația ora-

şului se mută din această clădire în anul 1876,
într-un imobil nou situat la interesecția străzilor
Republicii și Mihail Sadoveanu. Din anul 1950,
Casa Sfatului primeşte o nouă întrebuinţare, de-
venind sediu al Muzeului Regional, ulterior mu-
zeul judeţean de istorie. 

Elena Cristian

6 BRAȘOVUL ISTORIC Joi

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Casa Sfatului, 
Primăria de altădată



Cele 135 bilete de trata-
ment sunt pentru următoarele
staţiuni: Amara– 26 , Căciu-
lata – 17, Călimăneşti – 4, –
Geoagiu – 2, Govora – 4,
Lacu Sărat – 7, Mangalia –
17, Ocna Şugatag – 3, Olă-
neşti –2, Pucioasa – 5, Sărata
Monteoru – 6, Saturn – 4,
Slănic Prahova – 3, Sovata –
14, Târgu Ocna – 2, Techir-
ghiol – 8 şi Tuşnad – 11. 

„Având în vedere că pleca-
rea la staţiune se face din 03,
04, 05 şi 06 aprilie 2014, ru-
găm persoanele interesate să
vină la Casa Judeţeană de
Pensii – Compartiment Bilete
de tratament. Întrucât data
plecării la staţiune este foarte
apropiată, biletele de trata-

ment vor fi distribuite şi sâm-
bătă 05 aprilie 2014, între
orele 9 – 13”, a precizat Madi
Brescan (foto), directorul

executiv al Casei de Pensii
Braşov. 

De la începutul anului şi
până în prezent, 4.700 de bra-

şoveni au depus solicitări pen-
tru astfel de bilete, deşi 2014
a adus scurtarea sejurului, de
la 18 la 16 zile. Pentru ridi-
carea tichetelor, braşovenii vor
trebui să prezinte numărul de
înregistrare al cererii, cuponul
de pensie aferent lunii martie
şi recomandarea medicală.

Braşovenii interesaţi de un
sejur de tratament trebuie să
ştie că nu doar pensionarii pot
beneficia de ele, ci şi salariaţii
care sunt asiguraţi în sistemul
public de pensii. 

Biletele se acordă pensio-
narilor şi asiguraţilor în limita
numărului de locuri repartizat
de către Casa Naţională de
Pensii Publice Bucureşti. 

Sebastian Dan

Şi sâmbătă îţi
poţi ridica biletul!

„Lucrăm acum
la înfiinţarea unei
structuri prin care
să accesăm finan-
ţări europene prin
Programul Opera-
ţional Regional –
Axa de finanţa-
re 7, pe domeniul
socio-medical, prin
care se pot finanţa
proiecte care vizează asigura-
rea de servicii socio-medicale
pentru populaţie. Şi aici avem
în vedere serviciile de tratament
de la Baza din Noua, până la
policlinici şi Ambulanţe socia-
le”, a declarat astăzi vicepri-
marul Răzvan Popa.

Totalul de finanţare existent
pe Axa 7 este de 400 de mi-
lioane de euro, dar încă nu a
apărut ghidul de finanţare.

„Plecând de aici, gândirea
în perioada următoare este ca
municipalitatea să înfiinţeze
această unitate socio-medicală
de tip ambulatoriu, care să
funcţioneze cu cabinete de me-
dicină de familie, astfel încât
să atingem două obiective: pe
de o parte există un număr
semnificativ de medici de fa-
milie tineri care din diferite
motive nu-şi pot deschide un

cabinet şi să venim
în sprijinul acesto-
ra şi, pe de altă
parte, asigurarea
accesului cetăţeni-
lor într-o astfel de
policlinică la pre-
ţuri diferite de ceea
ce înseamnă piaţa
privată din acest
sector”, a mai pre-

cizat viceprimarul Răzvan
Popa. În perioada următoare,
se dorește ca Baza de trata-
ment, Căminul de bătrâni şi
Centrul Respiro din cartierul
Noua să devină o singură en-
titate, ca şi complex de servicii
socio-medicale, pentru o mai
bună funcţionare şi pentru a
se putea accesa finanţare eu-
ropeană.

Sebastian Dan 

Consorţiul Cultural Corona
vă invită astăzi, 3 aprilie 2014,
ora 11.00, la Muzeul Casa
Mureşenilor Braşov, pentru
prezentarea oficială a celei
mai noi organizaţii cu profil
cultural din oraş, care reuneşte
instituţii publice şi organizaţii
non-guvernamentale.

În cadrul evenimentului vor
fi prezentate istoricul înfiin-
ţării asociaţiei, obiectivele şi

strategia culturală pe care
membrii fondatori şi asociaţi
o vor propune comunităţii lo-
cale pentru anii următori. 

La conferinţă vor participa
o parte din membrii consiliu-
lui director, Steffen Schlandt,
Adrian Lăcătuş, Valer Rus,
precum şi reprezentanţi ai
membrilor fondatori ai aso-
ciaţiei: Universitatea Transil-
vania  Braşov,  Biser ica

Evanghelică Braşov, Biblio-
teca Judeţeană „George Ba-
riţiu” Braşov, Muzeul de
Etnografie Braşov, Muzeul de
Artă Braşov, Muzeul „Casa
Mureşenilor” Braşov, Teatrul
Dramatic „Sică Alexandres-
cu” Braşov, Teatrul „Arlechi-
no”, Asociaţia Kunstadt,
Asociaţia Forum Arte, Agen-
ţia de Dezvoltare Durabilă a
Judeţului Braşov.

Primăria Braşov vrea înfiinţarea
unui ambulatoriu socio-medical în Noua

Casa de Pensii Braşov a primit pentru această lună
135 de bilete de tratament în diferite staţiuni din ţară

Primul consorţiu cultural din România
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Raft de carte americană,
inagurat la Aulă
Biblioteca Aulei Universi-
tăţii Transilvania s-a îmbo-
găţit cu 200 de noi volume.
Donate de Centrul Cultural
American, cărţile formează
al cincilea raft cu carte
americană din România.
Acesta este dedicat mai
ales studenţilor Facultăţii
de Litere care fac parte din
Programul de Studii Ame-
ricane şi a ajuns la Braşov
cu sprijinul Ambasadei
S.U.A. de la Bucureşti. 
La inaugurarea Raftului
american de la Biblioteca
Aulei Univestăţii Transilva-
nia au participat mai mulţi
studenţi implicaţi în Pro-
gramul de Studii Ameri -
cane, reprezentanţi ai
Facultăţii de Litere dar şi
ataşatul cultural al Amba-
sadei Americane de la Bu-
cureşti. „Donaţia venită din
partea Centrului Cultural
American este binevenită
şi bine primită de Bibliote-
ca Aulei Universităţii Tran-
silvania din Braşov şi mai
ales de Facultatea de Li-
tere unde există programul
de Studii Americane, sunt
peste 200 de cărţi care in-
tră azi în biblioteca univer-

sităţii care cu siguranţă vor
fi folosite de studenţi” a de-
clarat Răzvan Săftoiu, di-
rector Biblioteca Aulei
Universităţii Transilvania. 
„Avem 9 centre americane
în România şi cu această
colecţie de cărţi de azi
avem al cincilea raft ame-
rican din România. Din co-
lecţie fac parte 200 de
titluri iar acesta va creşte
pe parcursul anilor. Avem
o varietate de volume din
domeniul literaturii, istoriei
dar şi cărţi scrise de autori
celebri precum Hemin-
gway sau Steinbeck. Sunt
de părere că aceasta este
o colecţie foarte importan-
tă pentru studenţii uni -
versităţii Transilvania”, a
declarat Margerie Stern
Ataşat Cultural al Amba-
sadei SUA la Bucureşti.
Raftul de carte americană
va fi actualizat odată pe an
şi astfel biblioteca de spe-
cialitate va creşte de la an
la an. Programul de Studii
Americane de la Faculta-
tea de Litere din Braşov a
început în 2007 şi acum
este complet dezvoltat şi
acreditat.
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Cetatea Braşovia, promovată printr-o animaţie 3D

Agenţia Metropolitană Bra-
şov a aplicat în noua sesiune de
finanţare lansată de Adminis-
traţia Fondului Cultural Naţional
o cerere de finanţare care va
continua cele trei ediţii ante-
rioare ale proiectului „Cetatea
Braşovia – Legenda Braşovu-
lui”.

Dacă primele ediţii de pro-
iect, finanţate de AFCN, s-au
axat pe educaţie culturală, pe
protejarea şi promovarea mo-
numentului istoric Ruinele Ce-
tăţii Braşovia de pe Muntele
Tâmpa, demersul actual se axea-
ză foarte mult pe folosirea noilor
media şi a tehnologiei IT.

„Având în vedere pătrunderea
tehnologiilor IT şi în domeniul
artelor vizuale, ca mijloc de rea-
lizare a unui bun cultural şi de
creştere a interesului publicului
pentru evenimente culturale în
spaţii neconvenţionale, Agenţia
Metropolitană Braşov propune

crearea unei aplicaţii multimedia
având ca subiect cetatea Braşo-
via şi prezentarea acesteia în
spaţiul public ca formă de pro-
movare şi valorificare a patri-
moniului cultural monumental
al Braşovului”, ne-a declarat di-
rectorul general al AMB, Dra-
goş David.

Din punct de vedere al teh-
nologiei utilizate, aplicaţia va fi
o proiecţie multimedia, con-
stând în animaţie 3D combinată
cu filmări şi momente de pro-
iecţii laser. Din punct de vedere
al formei artistice, creatorul apli-
caţiei va fi liber să găsească for-
ma de exprimare dorită, prin
sinergii specifice artei vizuale
con tem porane oferite de tehno-
logiile IT. Demersul AMB a
plecat de la faptul că  în secolul
XXI, în care se pun accente pu-
ternice pe globalizare, păstrarea
şi cunoaşterea tezaurului tradi-
ţional, material şi imaterial re-

prezintă soluţia pentru conser-
varea identităţii socio-culturale
a comunităţii. Dacă proiectul va
beneficia în continuare de fian-
ţarea AFCN, aplicaţia se va pro-
iecta în spaţiul public în toamna
acestui an, iar pentru promova-
rea evenimentelor s-a ales ca
formă de promovare clipul vi-
deo – tot ca formă de manifes-
tare a artei vizuale.

„Proiectul contribuie la des-
chiderea unor perspective în ma-
terie de educare şi informare
oferind acces atractiv şi facil la
documentare şi cunoaştere, în
special pentru tineri. Caracterul
inovator constă în utilizarea noi-
lor tehnologii pentru exprimarea
unei viziuni artistice asupra mo-
numentului istoric”, a mai adău-
gat Dragoş David.

Partener în proiect este Pri-
măria Braşov, care va asigura
condiţiile de proiecţie în spaţiul
public.

Toţi copiii, dar în special
fetele, ar fi în al nouălea
cer dacă ar intra în casa
braşovencei Doina Nis-
tor.  Asta pentru că ar păşi
direct în lumea păpuşilor,
acolo unde iau naştere
cele mai atrăgătoare ju-
cării, cu feţe vesele şi stra-
ie populare. 

Doina Nistor  creează nenu-
mărate personaje din lână, bum-
bac şi postav, care ajung apoi
chiar şi în cele mai îndepărtate
colţuri ale lumii. Chinezii sunt
îndrăgostiţi de chipurile pictate
şi multe dintre persoanje vor lua
în curând drumul Israelului. 

Inginer TCM, Doina Nistor
a plecat din fabrica Rulmentul
pentru a face artă acasă. A în-
ceput cu ii, iar apoi şi-a amenajat
un atelier special. Aici prind re-

pede forme păpuşi îmbrăcate
în straie populare din toate zo-
nele României. Investeşte foarte
mult în materiale, pe care le
transformă în funcţie de imagi-

naţia de moment în personaje
haioase, ce ne trimit imediat cu
gândul la copilărie.

Orele de muncă nu mai con-
tează, pentru că pasiunea s-a in-

stalat imediat în sufletul artistei,
care uită câteodată de timp. To-
tul se realizează cu minuţiozitate
şi răbdare pe măsură.  
O păpuşă conţine obligatoriu
lână, bumbac, postav, dar şi ga-
loane sau dantelă. Jucăriile,
care pot fi folosite şi doar pentru
decor, iau de multe ori drumul
străinătăţii. Dacă în ţară sunt
vândute în portul Constanţa, în
aeroportul Otopeni şi în diferite
târguri, păpuşile ajung chiar şi
în ţări îndepărtate. De curând,
o serie a plecat în Belgia, iar ur-
mătoarea echipă va pleca în Is-
rael. Printre clienţii fideli se
numără şi chinezii.

Doina Nistor nu le-a pus
nume personajelor, pentru că,
din păcate, puţine rămân la ea
acasă. Oricum, în fiecare dintre
el pune multe sentimente sin-
cere şi vise de copil.

Păpușile tradiționale create de Doina Nistor i-au fascinat pe străini

Creează păpuși  
pentru export

Curiozități despre Turnul Eiffel.  Simbolul  indiscutabil al Pa-
risului de la inaugurarea Expoziției Universale din 1889,
turnul Eiffel a împlinit 125 de an. Iată câteva lucruri mai
puțin știute despre unul dintre cele mai cunoscute mo-
numente din lume: a fost timp de 41 de ani cea mai înaltă
structură construită de om, are 324 de metri şi cântăreşte
10.100 de tone, iarna, turnul se micşorează cu 15 cm,
a fost vizitat de-a lungul timpului de 250 de milioane de
oameni, o replică a turnului Eiffel există la Las Vegas şi
alta în China, o femeie cu un fetiş ciudat s-a măritat cu
turnul Eiffel, în 2008, când bate vântul, turnul se balan-
sează 6-7 centimetri și turnul Eiffel are aceeaşi poreclă
ca Margaret Thatcher: „Doamna de fier”.
Misterul „Morţii Negre” a fost elucidat. Arheologii şi oamenii
de ştiinţă, care au examinat 25 de schelete descoperite
în estul Londrei, susţin că au descoperit adevărul despre
ciuma neagră care a devastat Marea Britanie şi Europa
la mijlocul secolului al XIV-lea, scrie The Guardian. Astfel,
ciuma n-ar fi fost cauzată de o tulpină extrem de conta-
gioasă răspândită cu ajutorul şobolanilor, cum se credea
până acum, ci infecţia s-a răspândit prin aer. Moartea
Neagră a ajuns în Marea Britanie din Asia centrală în
toamna anului 1348, iar la sfârşitul anului următor ea uci-
sese şase persoane din zece la Londra. Prin extragerea
ADN-ului bacteriei bolii, Yersinia pestis, din dinţii unora
din craniile descoperite la Londra, oamenii de ştiinţă au
fost capabili să compare tulpina ciumei bubonice cu
aceea care a fost responsabilă recent de moartea a 60
de persoane în Madagascar. Spre surprinderea cerce-
tătorilor, tulpina din secolul al XIV-lea, cauza celei mai
letale catastrofe din istorie, nu a fost mai puternică decât
cea a bolii de astăzi. Codurile ADN au fost aproape iden-
tice. Potrivit oamenilor de ştiinţă, ca o astfel de ciumă să
se răspândească aşa de rapid, microbul a ajuns în plă-
mânii victimelor şi apoi s-a răspândit prin tuse şi strănut. 
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Știri pe scurt



După primele două me-
ciuri ale finalei Campio-
natului Național de
Ho  chei pe Gheață, des fă -
șurate la Brașov, Corona
Wolves și SC Mier curea
Ciuc sunt la egalitate, scor
1-1. 

Echipa de hochei pe gheaţă
Corona Wolves Braşov a învins
cu scorul de 3-1 (1-1, 0-0, 2-0)
formaţia SC Miercurea Ciuc în
primul meci al finalei Ligii Na-
ţionale de hochei pe gheaţă, însă
a pierdut meciul al doilea cu
scorul 1-2 (0-1, 1-0,
0-1). Astfel, după
două partide
scorul este
egal 1-1.
U r m ă -
toarele

două jocuri se vor disputa pe 3
şi 4 aprilie la Miercurea Ciuc.
Finala se dispută după regula
cel mai bun din şapte partide.

Un prim meci perfect. În prima
partidă a finalei, brașovenii au
dominat autoritar jocul și au
câștigat fără probleme. Cu o tac-
tică perfectă, cu patru linii echi-
librate, „lupii” au jucat aproape
perfect și au reușit să se impună
la final cu 3-1. Ciucanii au des-
chis repede scorul prin Curilla,
dar elevii antrenorilor Kari Rau-
hanen şi Greg Lindqvist au reuşit
egalarea prin fundaşul Nagy
Csaba, care a prins un şut de

zile mari de la linia albastră.
În repriza secundă lupii au

dominat autoritar şi doar
barele i-au sal-

vat pe campionii en-titre ai Ro-
mâniei. În ultima treime, ciucanii
nu au rezistat ritmului impus de
braşoveni, care au punctat prin
Virag şi Kevin Wehrs şi au câş-
tigat primul meci al finalei. „În-
totdeauna am avut meciuri grele
cu Ciucul. A fost şi acum un meci
bun, iar în al treilea sfert ne-am
impus clar, reuşind să patinăm
mai bine decât adversarii. Am
jucat cu patru linii bune şi am
reuşit astfel să ne împărţim ener-
gia eficient. Acum, scorul este 1-
0 pentru noi, este un start bun,
însă seria este lungă. Va trebui
acum să ne odihnim şi apoi o
luăm de la capăt”, a spus la fi-
nalul meciului tehnicianul Co-
ronei, Kari Rauhanen. 

Mai mult box decât hochei. După
victoria de luni în faţa Ciucului,
toată lumea se aştepta ca ,,lu-
pii” să obţină un nou succes
în finala campionatului na-
ţional. Din păcate, socoteala
de acasă nu s-a potrivit cu
cea din târg și campioana
en-titre a României a
câștigat jocul cu scorul de
2-1. Ciucanii au deschis

scorul cu mai pu�in de
d o u ă

minu-
te înainte de prima
pauză, Tihamer Becze reușind
să-l învingă pe Patrik Polc. În
repriza secundă „lupii” au reușit
egalarea prin Roberto Gliga, ex-
celent servit de Zsok și părea
că lucrurile reintră în normal.
Imediat după finalul reprizei a

avut loc o adevărată partidă de
box între Molnar de la Corona
și Curilla de la Ciuc, cei doi pri-
mind pedeapsă de meci în urma
reprizei pugilistice. În ultima
treime, Ciucul a reușit să punc-
teze din nou prin același Tiha-
mer Becze și a adus un punct
mare campionilor, în finala
competi�iei interne. 

„Am avut noroc și am câștigat”.
La finalul meciului, ciucanii erau
extrem de ferici�i, pentru că după
jocul de luni se părea că nu vor
putea face fa�ă ritmului
Brașovului. „Suntem foarte fe-
riciţi, că am câştigat cu 2-1. A
fost un meci mult mai bun pentru
noi. Am început mult mai bine
decât luni, am avut şi noroc şi
am câştigat. Este o victorie foarte
importantă pentru noi, în per-
spectiva următoarelor două me-
ciuri, de la Ciuc”, a spus
tehnicianul ciucanilor, Christer
Dreberg. ,,Adeversarii au început
mult mai bine meciul, au venit
mult mai decişi. Jocul le-a ieşit,
aşa cum ne-a ieşit nouă ieri. A
fost o luptă pe gheaţă, iar ei au
dovedit o formă fizică mai bună.

Noi nu suntem
o echipă fizică,

dar le-am făcut
faţă ad  versarilor şi aşa

se va întâmpla şi în conti-
nuare. Acum trebuie să ne con-
centrăm pentru meciurile
următoare, de la Ciuc, unde am
avut evoluţii bune în Liga Mol”,
a spus tehnicianul Coronei, fin-
landezul Kari Rauhanen.

Ciucanii au
egalat situația
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Teste pentru Corona. Echipa Corona Brașov profită de pauza
competițională din handbalul feminin românesc și pregătește
în detaliu partidele ce vor urma în Cupa României și în play-
off-ul Ligii Naționale. Astfel, fetele antrenate de Bogdan Bur-
cea și Vasile Curițeanu au susținut un joc de verificare în
compania formației CSM Ploiești. Trupa de sub Tâmpa s-
a impus fără probleme cu scorul de 38-24 (16-12). Pentru
brașovence au punctat Cârstea 11 goluri, Zamfir 7, Pricopi
6, Apetrei 5, Burghel 3, Briscan și Chiper câte 2, Tudor și
Rațiu câte o reușită fiecare. În acest joc amical, tehnicienii
Coronei au odihnit câteva dintre jucătoarele de bază ale
echipei, astfel că Hotea și Brădeanu nu au jucat niciun minut.
Astăzi, de la ora 17.30,  cele două echipe se vor înfrunta
într-o nouă partidă de verificare.
Hagi în Hall of Fame. La 14 ani de când câștiga Cupa UEFA
cu Galatasaray, Gică Hagi devine oficial „Legendă a clubului”.
Pe 6 aprilie, „Regele" va da lovitura de start la derby-ul din
Istanbul, dintre Galata și Fenerbahce. „Pe 6 aprilie voi fi la
Istanbul ca să trăiesc încă o zi frumoasă împreună cu familia
mea. Sunt onorat să devin «Legendă a clubului» Galatasaray
Istanbul şi să dau lovitura de începere a derbiului. Alături de
Galatasaray la meciul cu Fenerbahce!”, a scris Hagi pe contul
său de Facebook, postând mesajul în română, engleză și
turcă. Gheorghe Hagi a jucat pentru Galatasaray Istanbul în
perioada 1996-2001, reuşind să înscrie 59 de goluri în 132
de partide disputate în campionat. Cu Galatasaray, Hagi a
câştigat patru titluri în Turcia, de trei ori Cupa Turciei, o dată
Cupa UEFA şi o dată Supercupa Europei. El a fost şi antre-
norul echipei din Istanbul, cu care a cucerit Cupa Turciei.
Gardoș, între Inter și Tottenham. Steaua poate realiza un alt
transfer important în această vară, după ce anul trecut l-a
vândut pe Chiricheş la Tottenham. Fostul şef al Ligii Profe-
sioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, afirmă că Florin Gardoş
este monitorizat de cluburi importante din Europa şi poate
pleca din Ghencea la finalul sezonului. Potrivit lui Dragomir,
Inter Milano şi Tottenham sunt interesate de fundaşul stelist,
iar preţul dorit de Steaua este de 8 milioane de euro. „Gardoş
este curtat de două echipe puternice. Inter Milano, sau s-
ar putea să facă pereche cu Chiricheş la Tottenham. Patronii
au fixat preţul în jurul sumei de 8 milioane de euro”, a declarat
Dumitru Dragomir în cadrul unei conferinţe de presă.
Egalitate perfectă. Formaţia Manchester United a încheiat la
egalitate, scor 1-1, meciul susţinut aseară, pe teren propriu,
în compania echipei Bayern Munchen, în prima manşă a
sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Bavarezii au domninat
autoritar partida, însă au găsit cu greu drumul spre gol. Trupa
lui David Moyes a făcut un joc tactic aproape perfect și nu
le-a dat prea multe șanse nemților. În minutul 58, Vidici a
deschis scorul pentru „diavoli”, după ce a reluat cu capul o
centrare perfectă a lui Rooney. Totul era perfect pe Old Traf-
ford, însă trupa lui Guardiola a reușit să egaleze în minutul
67 prin Bastian Schweinsteiger, care a finalizat o acțiune su-
perbă la care au mai participat Roben, Rafinha și Mandzukic.
Bayern a terminat meciul în zece, după ce Schweinsteiger
a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. Tot aseară,
FC Barcelona a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut
pe teren propriu în compania echipei Atletico Madrid. În sfertul
de finală 100% spaniol, Atletico a deschis scorul în minutul
56 după bijuteria lui Diego, care a prins un trasor care s-a
oprit în vinclul porții apărate de Pinto. Barca a egalat prin Ne-
ymar în minutul 71, care l-a executat pe portarul madrilenilor
după o pasă genială a lui Iniesta. Neymar a făcut aseară cel
mai bun meci de când a ajuns în Catalunia. Meciurile retur
sunt programate pe 9 aprilie.
Interzis la transferuri. FIFA a anunţat că a ridicat dreptul clu-
bului FC Barcelona de a transfera jucători pentru două pe-
rioade de transferuri, adică pentru un an, din cauza încălcării
regulamentului forului internaţional în ceea ce priveşte trans-
ferul jucătorilor minori. Clubul catalan nu va putea fi activ
pe piaţa transferurilor până la 1 iulie 2015. Într-un comunicat
de presă postat pe site-ul oficial al FIFA, forul internaţional
anunţă decizia Comitetului de Disciplină al FIFA de a sanc-
ţiona clubul catalan şi Federaţia spaniolă de fotbal pentru
nereguli comise în transferurile unor jucători care aveau
vârsta de sub 18 ani. „O investigaţie FIFA care a durat peste
un an şi care a folosit şi FIFA Transfer Market System (TMS)
a relevat că mai multe reguli privind transferul unor jucători
minori care nu provin din Spania au fost încălcate de clubul
FC Barcelona şi de Federaţia spaniolă de fotbal. Potrivit re-
glementărilor FIFA, un jucător minor nu poate fi subiectul
unui transfer internaţional dacă nu sunt îndeplinite trei condiţii.
În cazul Barcelonei, aceste condiţii nu au fost îndeplinite în
cazul a zece jucători minori din străinătate, iar alte nereguli
au fost găsite în alte transferuri”, se arată în comunicatul
remis de FIFA pe site-ul oficial.

Ultimul meci acasă
Vineri de la ora 17.00, bas-

chetbalistele de la Olimpia
CSU Brașov vor evolua pentru
ultima dată în acest sezon în
fa�a propriilor suporteri, în me-
ciul al doilea din play-off-ul
Ligii Na�ionale de baschet, în
compania forma�iei CSM
Târgoviște. Chiar dacă
diferen�a de valoare este netă
în favoarea forma�iei din
Târgoviște, tehnicianul „olim-
picelor”, Dan Calancea, pro-
mite că echipa sa se va bate
pentru a termina acest sezon
cu fruntea sus. „Diferența de
valoare este mare între cele

două echipe, dar vom încerca
să dăm o replică foarte bună
formației din Târgoviște. Spe-
răm ca fanii baschetului să
vină în număr cât mai mare și
vor avea parte de un specta-
col”, a spus Dan Calancea. 

Asfhord, primul transfer. Cum
acest sezon se apropie de final,
oficialii forma�iei de sub Tâm-
pa au început să pregătească
deja campionatul următor. Ast-
fel, mai marii de la Olimpia
au discutat cu majoritatea ju-
cătoarelor românce din echipă
și în propor�ie de 90%, ele vor
continua sub Tâmpa. Bra șo -

venii au reușit și un prim trans-
fer. Astfel americanca Shuanda
Ashford, care a evoluat în se-
zonul trecut la forma�ia din
Oradea, va juca în sezonul ur-
mător sub comanda lui Dan
Calancea. Ashford poate juca
extremă și pivot și a reușit o
medie de 18,7 puncte pe meci,
8 recuperări pe meci și o
eficien�ă de 19.1. „Ashford este
o jucătoare de valoare. Dan a
urmărit-o și și-a dorit-o la echi-
pă iar noi am reușit să o con-
vingem să semneze cu formația
noastră. Sunt convins că este
un câștig pentru echipă”, a

spus președintele comisiei de
sport din cadrul Consiliului
Jude�ean Brașov, Dragoș Cră-
ciun.

Avram pleacă în SUA. La capi-
tolul plecări, Simina Avram
�ine capul de afiș. Tânăra bas-
chetbalistă din Brașov a fost
urmărită la un antrenament de
responsabilul departamentului
de recrutări, Gene Hill și de
antrenorul principal, Wes
Moore, de la echipa NC Wo-
men’s Basketball, și cel mai
probabil va primi o bursă la
colegiul din statul Georgia din
SUA.  
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Cinemateca Patria, un
proiect cultural al Primă-
riei Braşov, se va deschi-
de săptămâna viitoare,
a anunţat ieri, într-o con-
ferinţă de presă, Cecilia
Doiciu, director în cadrul
instituţiei.

„Cinemateca este un proiect
promis braşovenilor de ceva
timp, locul în care ne dorim
să aducem numai filme de ca-
litate. Acest proiect se va de-
rula într-un parteneriat cu
Asociaţia Fanzin, iar accesul
la Cinematecă se va face pe
baza unui voucher în valoare
de şapte lei pentru adulţi, iar
pentru elevi, studenţi şi pen-
sionari – de cinci lei. Cu vou-
cherul se pot achiziţiona o
serie de produse cum ar fi
apă, cola, cafea sau pop corn.

Prima proiecţie va avea loc în
9 aprilie şi sper ca peisajul
cultural al Braşovului să fie
completat cu această sală de
cinema absolut necesară
având în vedere că, în prezent,
în Braşov există o singură sală
de cinema”, a precizat Cecilia
Doiciu.

Filmele vor rula în zilele de
miercuri, joi, vineri, sâmbătă
şi duminică, începând cu ora
20.00. Sâmbăta dimineaţa de
la ora 11.00 va fi matineu pen-
tru copii, cu intrare liberă.

Sala în care vor rula filmele
are 72 de locuri, iar iniţiatorii
proiectului doresc ca în cel
mai scurt timp aici să aibă loc
şi întâlniri cu regizori de fil-
me, să se organizeze festiva-
luri de film şi alte evenimente
culturale.

Sebastian Dan 

Horoscopul zilei
Berbec. A venit momentul să renunţi la stilul tău libertin şi
să treci la acţiune. Renunţă la lene şi mândrie, şi încearcă
să aduci schimbarea în viaţă ta. Fii mai ambiţioas/ă!

Taur. Ziua de astăzi îţi aduce multe oportunităţi, în ciuda
tuturor dificultăţilor pe care le vei întâmpina. Succesul din
carieră este foarte posibil atât timp cât iei atitudine.

Gemeni. Astăzi trebuie să laşi distracţiile deoparte şi să încerci
să te concentrezi mai mult pe ceea ce e cu adevărat important.
Orice proiect pe care l-ai început are nevoie de atenţie.

Rac. Fără îndoială, ziua de astăzi va fi una plină de tensiuni.
Drumul spre succes nu este deloc uşor, mai ales când vine
vorba de carieră. E posibil să apară unele conflicte.

Leu. Astăzi trebuie să încerci să scapi de rutină şi să aduci
puţin aventură în viaţa ta. Pentru a nu scăpa lucrurile de
sub control, trebuie să verifici întotdeauna de două ori.

Fecioară. Trebuie să faci o alegere grea astăzi, între o veche
pasiune şi un nou interes. Din fericire, ziua de astăzi nu
aduce cu ea niciun pericol, indiferent de opţiunile tale. 

Balanţă. Relaţia ta amoroasă poate cunoaşte astăzi un moment
de cumpănă, însă nu trebuie să te panichezi. Încearcă să
rămâi calm/ă pentru a putea înţelege care sunt cauzele.

Scorpion. Este o zi perfectă pentru planuri şi pentru organizare.
Toate informaţiile importante pe care le deţii sunt în siguranţă
datorită scepticismului de care dai dovadă. 

Săgetător. Astăzi spui da răsfăţului, mai ales dacă ai copii.
Chiar dacă ai unele lipsuri, asta nu înseamnă că trebuie să
trăieşti privat/ă de orice mică plăcere nevinovată. 

Capricorn. Experienţa de viaţă te va ajuta astăzi să alegi corect
cu cine să stai de vorbă sau nu. Bazează-te pe intuiţie şi în-
cearcă să îţi faci noi prieteni.

Vărsător. Astăzi nu poţi fi refuzat/ă, aşa că orice greşeală pe
care o vei face îţi va fi iertată. Însă, trebuie să ai grijă să nu
depăşeşti limita, iar incompetenţa ta să creeze probleme.

Peşti. Astăzi eşti în siguranţă şi ţii departe orice conflict sau
orice energie negativă. Este o zi bună pentru întâlniri de
afaceri sau scurte călătorii în interes de serviciu.

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

MAREA FRUMUSEŢE –PREMIERĂ–
tarif special: 10 lei/bilet
142 minute, Comedie, Dramă
ora: 13:45
SPUNE-MI CE AI FĂCUT AZI-NOAPTE! -PREMIERĂ-
100 minute, Comedie, Romantic
ora: 18:45
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT –3D– 
-PREMIERĂ– dublat
78 minute, Animaţie, Fantastic
ora: 18:15
NOE –3D– –PREMIERĂ– 
140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic
orele: 15:15, 19:45, 22:15
TARZAN –3D– –PREMIERĂ-
94 minute, Acţiune, Animaţie, Aventuri
orele: 13:15 (dublat), 18:00 (subtitrat)
DIVERGENT 
140 minute, Acţiune, SF, Romantic
ora: 21:00
HOTEL GRAND BUDAPEST 
100 minute, Comedie, Dramă
ora: 16:30
NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI –3D– 
131 minute, Acţiune, Thriller
orele: 15:45, 20:00

300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU –3D– 
102 minute, Acţiune, Război
orele: 13:30, 22:30

Seara de carte la Baiulescu 
Joi,  3 aprilie, la Mansarda Casei Baiulescu, 
de la ora 18,00 – Seara de carte
„Seara de carte” este un loc unde oamenii se cunosc
şi creează oportunităţi pentru interacţiuni sincere. E
un spaţiu cald, primitor, care aşteaptă să vă
primească. 

Concert simfonic la Sala Patria
Joi, 3 aprilie 2014, de la ora 19.00
CONCERT SIMFONIC
Dirijor: I. IONESCU – GALAŢI
Solişti: FLORIN IONESCU GALAŢI – vioară
LUIZA BALINT – violă
În program:
W. A. Mozart – Simfonia concertantă pentru vioară,
violă şi orchestră
H. Berlioz – Simfonia fantastică

Teatru la Dramatic
Joi, 03.04.2014
AUTOSTRADA – sala Studio, ora 19.00
de Neil LaBute
Spectacol de: Adrian Iclenzan
Cu: Demis Muraru, Iulia Popescu, Gabriel Costea,
Carmen Moruz, Ciprian Mistreanu, Oana Hodade,

Relu Siriţeanu, Mirela Borş
Preţul biletelor: 10 lei        Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei

Concert Conexiuni 
Joi, 3 Aprilie 2014, de la ora 20:30, în Deanes Pub ,
Str Republicii nr 19.Pret bilet: 15 Lei.

Conexiuni poate fi definită emblematic drept
formaţia fanion a Braşovului şi totodată una dintre
cele mai tare trupe rock din România. 

Expoziţii 
Expoziţia Urmele mo ca ni lor săceleni în Dobrogea
la Muzeul de Etnografie (Bule vardul Eroilor, nr. 21 A.)
Preţ: adulţi: 5 lei; pensionari: 3 lei; elevi/studenţi: 1,5 lei. 

Expoziţie itinerantă de foto grafie religioasă
Canonicon de Dan Mihalcea la Librăria Okian. 
Fotografiile au fost realizate în decursul a 4-5 ani în

pelerinajele pe care autorul le-a făcut la mânăstirile
din ţară.

Muzeul de Artă Braşov găzduieşte expoziţia
Maeştri ai picturii româneşti. Colecţia
Lucian Pop. Expoziţia reuneşte capodopere
semnate de reprezentanţi de seamă ai picturii
româneşti din secolele XIX-XX. Program de
vizitare: În perioada 1 aprilie – 1 octombrie în
intervalul orar 10 – 18.

Astăzi în Braşov

Cinematecă 
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La început de an, profesorul şi elevul
Ionescu stabilesc regulile. – Eu nu
vorbesc prea mult, îi spune dascălul.
Când fac cu degetul aşa, înseamnă
că vii la tablă.
– Nici eu nu vorbesc mult, domnule
profesor. Eu când dau din cap aşa,
înseamnă că nu vin.
Două blonde discută după examenul

de conducere. – Ei, cum a fost la
examenul de conducere? – Păi, am
picat... – Cum aşa?
– Am ajuns la o intersecţie cu sens
giratoriu şi acolo era un semn pe
care scria 30. Am înconjurat sensul
de 30 de ori şi... am picat.
– Aha, sigur te-ai încurcat la nu-
mărătoare, îi răspunde cealaltă!

Bancuri

Mâine, 4 aprilie, de la ora 17.00 sunteţi
invitaţi la vernisajul expoziţiei  „Fotograful
braşovean Carl Muschalek – 110 ani
(1857-1904), donaţia Gheorghe Corcodel
din Germania”. Evenimentul are loc la
Muzeul Civilizaţiei Urbane, situat în Piaţa
Sfatului nr. 15. 

Se împlinesc 110 ani de la dispariţia lui
Carl Muschalek, unul dintre cei mai im-
portanţi fotografi braşoveni de la sfârşitul

secolului al XIX-lea şi începutul secolului
XX. Muschalek a fost un maestru în arta
portretisticii, imortalizând personaje de
toate vârstele şi categoriile sociale din Bra-
şov şi localităţile din jur, miile de fotografii
realizate în atelierul său fiind o valoroasă
sursă documentară pentru cunoaşterea ţi-
nutei vestimentare, a modei şi nu în ultimul
rând a „look-ului” femeilor, bărbaţilor şi
chiar a copiilor din acea vreme. Gheorghe

Corcodel, care a fost fotograf la Muzeul
Judeţean Braşov în anii ’70 şi  a emigrat
în anii ’80 în Germania,  a donat  muzeului
un aparat fotografic provenit de la familia
Muschalek, unul din cele mai performante
aparate profesionale din lume în acea epo-
că precum şi documente, înscrisuri şi fo-
tografii legate de activitatea fotografilor
braşoveni Carl Muschalek, Leopold Adler,
Josef Schuller, Samuel Herter.���L.A.

Expoziţie de fotografie la Muzeul Civilizaţiei Urbane
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Din presa maghiară
Atelierul de tâmplărie a lui Szabó István
Vă prezentăm atelierul de tâmplărie din str. Castelului nr.60.
Proprietarul Szabó István şi-a început activitatea în condiţii
modeste, dar datorită sârguinţei şi priceperii sale a ajuns să
fie cunoscut în oraş ca unul dintre cei mai pricepuţi tâmplari.
A lucrat la mai multe case distinse şi este solicitat de cetăţeni
de diverse naţionalităţi. Anul acesta a preluat şi atelierul Ba-
rabás şi continuă să-l extindă.

În atelierele lui Szabó István găsiţi mobilă modernă şi rezis-
tentă. Înainte ca să cumpăraţi mobilă, neapărat să vizitaţi şi
acest magazin, unde puteţi găsi mobilă bună şi ieftină. Pro-
iectarea mobilei şi bugetul în caz de comandă sunt gratuite.
În atenţia tâmplarilor din oraş şi împrejurimi recomandăm de-
pozitul de plăci presate şi furnir, unde găsiţi materiale ieftine
şi scutiţi cheltuielile de transport.

Magazinul fraţilor Fleischer
În timpul plimbărilor de pe Corso, ajungând pe str. Vămii (azi
str. Mureşenilor), la numărul 23 vrând-nevrând vitrina aranjată
cu delicatesuri ne face să zăbovim câteva minute. Putem ve-
dea ciorchine de struguri din Almeria, mere californiene şi
de producţie autohtonă, fructe uscate, confiate, bomboane,
conserve de peşte, sortimente diverse şi specialităţi din brân-
ză, lichioruri şi şampanii.
Vitrina aranjată cu meticulozitate şi bun gust atestă profe-
sionalismul comerţului cu condimente, delicatesuri, vin şi apă
minerală practicat de fraţii Fleischer, şi înăuntru beneficiem
de o servire atentă şi de preţuri accesibile.
Magazinul cu un depozit mare a fost deschis de Dressnandt
Vilmos în anul 1899, şi preluat anul trecut de fraţii Flescher.
În afară de delicatesuri şi vinuri fine găsim aici toate sorti-
mentele de apă minerală.

„Regele Carol al II-lea şi-a în-
ceput domnia printr’o înţeleaptă
şi energică hotărâre: aceia de a
pune capăt funestelor consecinţe
politice ce a avut pentru ţara
noastră actul dela 4 Ianuarie
1926. Iar rezultatul imediat al
acestei hotărâri a fost că Româ-
nia întregită şi-a recâştigat în câ-
teva zile numai, o linişte pe care
o pierduse.

Noi salutăm deci acest început
de Domnie cu urarea sinceră ca
liniştea pe care Regele Carol al
II-lea a redat-o ţărei ce l-a în-
drăgit atâta, să folosească des-
legărei marilor probleme a căror
soluţiune nu mai poate suferi
nici o întârziere.

Şi Dumnezeu să-I ajute Lui,
Ţărei şi nouă tuturora”.

„Carpaţii”

Inapoierea M. S. Regina Maria
în ţară

Primirea dela Braşov –
Emoţionanta revedere cu M. S.
Regele Carol în Gara de Nord

„La Braşov, trenul regal în
care călătorea M. S. Regina Ma-

ria  a sosit la ora 2:56 p.m. Deşi
n’a fost organizată o primire ofi-
cială, d-nele reprezentante ale
societăţilor de binefacere din lo-
calitate au ieşit cu buchete de
flori înnaintea iubitei noastre
Suverane. Am remarcat pe d-na
Maria Popescu-Bogdan, d-na co-
lonel N. Strat, d-na Tini Socaciu,
d-na Burduloiu, d-na dr. Bleahu,
d-na dr. Const. Moga, d-nele Du-
mitru şi Aurel Căpăţână, d-na
Octavia, dr. N. Stinghe, d-na C.
Diaconescu etc. Deasemenea d.
general Marcel Olteanu, d. co-
lonel N. Strat, d. Locot. – col.
Cameniţă, d. maior N. Plesnilă,
d. căp. Cojocaru, d. locot. ad.
Florescu etc.

D-na Maria Popescu-Bogdan
în numele Reuniunei Femeilor
Române a urat bun sosit M. S.
Regina, care a mulţumit şi s’a
întreţinut pe rând cu fiecare din
Doamnele prezente interesân-
du-se de mersul tuturor societă-
ţilor de binefacere din localitate.

M. S. Regina a trecut apoi la
subiectul zilei şi a întrebat: 

– Sunteţi veseli, sunteţi mul-
ţumiţi de venirea lui Carol? Eu
n’am ştiut nimic. Asta este da-

torită nu-
mai lui
Niculae.

L a
care d-na
colonel
Strat a
răspuns:

– Dar în mare parte s’a datorit
şi Majestăţii Voastre, care a sădit
în sufletele copiilor Majestăţii

Voastre o atât de mare dragoste
frăţească.

M. S. Regina a continuat apoi:
– Eu n’am văzut pe Carol de

un an şi jumătate şi Mi-e dor de
El. Ce emoţionantă trebue să fi
fost însă întâlnirea între Rege şi
Mihai. Nu s’au văzut de patru
ani! Regele trebue să aibă acum
mult de lucru cu formarea gu-
vernului. Am aflat că drumul lui
către ţară n’a fost tocmai atât de
liniştit cum ar fi trebuit să fie
din cauza panelor aeroplanului.

Atunci d. general Marcel Ol-
teanu a dat lămuriri M. S. Regina
asupra călătoriri Suveranului
dela frontieră până la Bucureşti.

După opt minute trenul regal
s’a pus în mişcare în uralele celor
de faţă.

La orele 7 şi 20 minute seara
M. S. Regina Maria a sosit în
Capitală. Intrevederea cu Regele
Carol a fost cât se poate de emo-
ţionantă. Suverana a îmbrăţişat
timp de câte-va minute pe fiul
Ei iubit fără să poată accentua
un singur cuvânt. La gară au fost
prezenţi A. S. R. Principele Ni-
colae, Voevodul Mihai şi M. S.
Regina Elisabeta a Greciei”.

Carpaţii – Anul X, nr. 535;
Duminecă , 15 Iunie 1930

Proclamaţia M. S. Regelui
Carol II

„Către Români,
Împins de marea Mea dra-

goste de Ţară, am sosit în mij-

locul poporului Meu spre a fi,
conform făgăduinţei date, pa-
văză Fiului Meu şi strajă Patriei. 

Când, acum mai bine de pa-
tru ani, mijloace, pentru Mine
neînţelese, au fost întrebuinţate
faţă de scumpul Meu Părinte şi
faţă de Mine, să mă silească a
Mă îndepărta de Ţara Mea iu-
bită, nu am putut crede o clipă
că o domnie atât de glorioasă
se va sfârşi fulgerător.

Astazi, în mijlocul vostru, am
venit cu inima plină de dragoste
pentru toţi Românii şi cu sin-
gurul gând de a strânge împre-
jurul Tronului pe toţi fiii Patriei,
dornici de muncă şi de adevăr.

În sufletul Meu nu a rămas
nici o umbră de resentiment
faţă de acei cari, în restimpul
pribegiei, au crezut că puteau
prin vorbele lor să şteargă din
inima acelui popor, în mijlocul
căruia m’am născut şi am cres-
cut, legătura sufletească ce Ne-
a unit.

În clipele grele prin cari trece
Ţara, fac cel mai cald apel tu-
turor fiilor săi, la cea mai sinceră
şi dezinteresată colaborare pen-
tru dezvoltarea forţelor ei vii.

Cer ca toţi, fără deosebire de
opinie politică, credinţă sau
obârşie, să-mi dea sprijinul lor
cel mai larg, pentru propăşirea
Ţării prin cinste şi demnitate.

Carol II Rege al României”

Carpaţii – Anul X, nr. 535;
Duminecă , 15 Iunie 1930
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Aşa cum un prestigios com-
pozitor remarca atunci şi la
ediţia întâi a Festivalului na-
ţional „Cântarea României”,
muzica uşoară avea la Braşov
„numeroşi iubitori şi pasio-
naţi”, fie că era vorba de in-
terpreţi sau spectatori, scria
criticul Ermil Rădulescu. 

Ediţia din anul 1979 confir-
ma atât prin „bogata participare
a orchestrelor şi soliştilor”, cât
şi prin „calitatea repertorială”

observaţiunea de mai sus. Pe
scena casei de cultură din Fă-
găraş, timp de două zile, „su-
netul viu al muzicii uşoare” s-a
impus ca un „simbol al tinereţii,
al entuziasmului” pentru genul
în cauză. Rezultatele confrun-
tării pe care le reproducea Ră-
dulescu, parţial, în finalul
acestor rânduri departaja valo-
ric, totuşi, pe participanţi. 

„Dar, dincolo de orice ie-
rarhizare, firească când este

vorba de un concurs, premii
se cuvin acordate majorităţii
formaţiilor şi interpreţilor pen-
tru interesul manifestat faţă de
ţinuta şi pregătirea artistică”,
mai puncta Ermil Rădulescu.
Iar nota definitorie a manifes-
tării făgărăşene rămânea „op-
ţiunea pentru repertoriul
românesc”, pentru ceea ce
avea el atunci, în 1979, „mai
împlinit şi mai reprezentativ,
ca mesaj şi linie melodică”. 

În acelaşi context, Ermil
Rădulescu a remarcat şi „in-
teresul crescut” în abordarea
jazz-ului, „gen muzical mai
dificil, presupunând o anume
cultură în materie, o sensibi-
litate accentuată în redarea
celor mai fine nuanţe”. Tre-
cerea în revistă a formaţiilor
şi interpreţilor de muzică
uşoară din cadrul etapei ju-
deţene a Festivalului naţional
„Cântarea României” îi amin-

tea lui Ermil de „inspiratul”
concurs „Primul ghiocel”; ini-
ţiativă ce a stimulat pasiunea
pentru acest domeniu. Motiv
pentru care Rădulescu credea
că antrenarea participanţilor
din 1979 şi a altora în „ma-
nifestări cu caracter periodic”
se impunea „cu necesitate”. 

Dar iată care au fost prin-
cipalele premii: la categoria
formaţii instrumentale : locul
I – Fabrica „Măgura” din
Codlea şi clubul Combinatului
chimic din Făgăraş; formaţii

vocal-instrumentale: locul I –
„Grup 74”, de la clubul În-
treprinderii de autocamioane
Braşov; formaţii de jazz : lo-
cul I – Casa municipală de
cultură şi Căminul cultural din
Cristian; solişti vocali: locul I
– Mariana Cocoşilă de la clu-
bul „Electroprecizie” Săcele,
Ion Vătăşoiu de la Casa de
cultură Codlea.

„Drum Nou” 
3 aprilie 1979

Cristina Baciu

Iulian Cătălui

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Regele Carol al II-lea şi Regina Maria

„Sunetul viu al muzicii uşoare”

3 aprilie 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
1. Casa Judeţeană de Pensii 
2. Consiliul Judeţean Braşov 
3. AJOFM Braşov 
4. Spitalul Judeţean Braşov 
5. Direcţia Finanţelor Publice

Braşov
6. Casa de Asigurări

de Sănătate 
7. Maternitatea Braşov 
8. Spitalul CFR 

9. Magazinele
◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp

10. Chioşcurile
◾ Rodipet
◾ Z-KIOSK
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Locul de joacă ce trebu-
ia construit în Parcul
 Nicolae Titulescu se va
face în Centrul Civic.
Anunţul a fost făcut în
de viceprimarul Răzvan
Popa.

Motivul pentru care s-a de-
cis schimbarea locaţiei este că
la Primărie s-a depus o listă
de semnături împotriva ame-
najării locului de joacă în Par-
cul Central. 

Popa a precizat că au fost
depuse 2.300 de semnături la
Primărie împotriva locului de
joacă, iar pe de altă parte o
listă cu 2.000 de semnături
pentru, în contextul în care
nu se modifică nimic, ci doar
se înlocuiau elementele de-
joacă cu altele noi. 

Din acest motiv, noul loc
de joacă va fi amplasat în
Centrul Civic, a precizat vi-
ceprimarul Braşovului. 

„Nu se taie vegetaţie, nu se
strică, nu se modifică nimic.
Ieri au primit certificatul de
urbanism. Din păcate, nu ştiu
dacă se mai poate respecta

termenul de finalizare de 1 iu-
nie”, a precizat Popa. 

Locul de joacă va avea for-
ma unui avion, va exista şi un
turn de control, o minitirolia-

nă, căluşei, tobogan, leagăne
etc. Locurile de joacă sunt
gândite pentru copii cu vârste
diferite.

Sebastian Dan 

Loc de vis pentru copii
în Centrul Civic

Michael Schumacher va fi
externat, soţia acestuia pregă-
tind vila de pe marginea la-
cului Geneva pentru sosirea
soţului ei.

Casa a fost
r eamenaja tă
special pentru a
menţine în viaţă
un pacient aflat
în comă.

C a s a  a r e
2.200 de metri
pătraţi utili şi
peste 40 de ca-
mere. Construi-

rea a costat peste 35.000.000
de dolari. Corrina Schuma-
cher a amenajat în vilă o in-
firmierie şi vrea să îl aducă
acasă pe soţul ei.

Camera specială este dotată
cu toate echipamentele tehni-
ce necesare pentru îngrijirea
unui pacient aflat în comă.
Un echipaj medical profesio-
nist va avea grijă non-stop de
campionul mondial, scrie On-
linesport.

Nu se ştie când va avea loc
transferul pentru că familia
nu a făcut nicio declaraţie ofi-
cială. 

„Schumacher este pe deplin
transportabil”, a afirmat doc-
torul austriac Reinhard Wein-
stable. 

Laura Cosoi, nevoită să renunţe 
la dieta vegetariană

Tot mai multe vedete din
showbiz au ales să devină ve-
getariene, în speranţa că vor
avea o viaţă cât mai sănătoasă.
Însă, în cazul unora, lucrurile
nu au stat deloc aşa. Laura
Cosoi este cea care a decis în
urmă cu ceva ani să renunţe
definitiv la carne şi să devină
vegetariană. Astăzi, Laura a
făcut pasul invers. Vedeta a
reînceput să mănânce carne
şi explică şi motivul.

Actriţa Laura Cosoi a luat
această decizie din pricina
faptului că analizele nu i-au
ieşit foarte bine. „Patru ani
nu am mâncat carne. La un
moment dat am început să fac

sport intens, iar anali-
zele erau proaste. Aveam
nevoie de proteine. Nu
mănânc mezeluri, mă-
nânc vită, uneori porc.
Mănânc prosciutto!”, a
declarat Laura Cosoi în
revista „Ce se întâmplă,
doctore?”. 

În urmă cu câteva
săptămâni, Laura Cosoi a lan-
sat cartea de bucate „Rămâi
la masă? Reţete de suflet pen-
tru cei dragi”. „Reţetele sunt
uşor de pregătit, rapide, pre-
parate din ingrediente sănă-
toase. De la supe şi aperitive
până la salate şi deserturi,
«Rămâi la masă?» este jur-

nalul meu culinar, modul în
care îmi petrec timpul liber”,
a povestit vedeta.

Printre vedetele care au re-
nunţat la carne se numără
Claudia Schiffer, Ana Maria
Ferenţ, Monica Davidescu şi
Zoltan Andras, solistul trupei
Sarmalele Reci.

Primar la 22 de ani
Un student de 22 de ani a fost ales primar într-o localitate
din Franţa, devenind cel mai tânăr edil din Hexagon. Ju-
nele Stephane Sieczkowski-Samier studiază Dreptul în
Boulogne-sur-Mer şi a fost ales în fruntea comunei Hes-
din, din departamentul Pas-de-Calais, situat în nordul
Franţei. Studentul devenit primar a fost ales de circa 48%
dintre votanţi, în vreme ce fostul edil, Jean-Marie Roussel
a avut doar 32% dintre voturile localnicilor, urmată de
cel de-al treilea candidat la primărie, care a obţinut 19
procente din voturi. Stephane susţine că nu îşi va neglija
studiile, mai ales că vrea să devină avocat, astfel că di-
mineaţă va merge la cursuri, iar seară se va întoarce la
primărie, pentru a rezolva problemele comunităţii.

Tamara Buciuceanu, decizie de ultim moment la 85 de ani
După 62 de ani de carieră, Tamara Buciuceanu a decis să
se retragă din activitate, nedorind să dea prea multe detalii
cu privire la acest lucru. Deşi s-a ferit mereu să dea interviuri,
actriţa de 85 de ani a oferit o scurtă declaraţie jurnaliştilor
de la Libertatea, în care spune că „şi-a făcut datoria”. ”Eu
nu dau interviuri. De 26 de ani nu vorbesc despre mine. Vă
las pe voi să scrieţi câteva cuvinte şi atât. Este bine să lăsăm
locul celor tineri. Eu mi-am făcut datoria, acum sunt liniştită,
bine şi împăcată cu mine”, a spus Tamara Buciuceanu.

Simona Gherghe, tristă: M-au făcut să sufăr foarte mult
Prezentatoarea TV Simona Gherghe este mereu cu zâm-
betul pe buze, dar recunoaşte că au mai fost şi momente
în viaţa ei când lucrurile nu au stat foarte bine. „Am trăit
câteva episoade crunte, nedrepte, care m-au făcut să sufăr
foarte mult. Asta apropo de tendinţa oamenilor de a găsi
vinovaţi, de a judeca. Dar a fost o lecţie pentru mine, din
care am învăţat mult. Familia, prietenii, mi-au fost alături.
Plus că oamenii cărora le pasă de mine, inclusiv teles-
pectatorii, ştiu ce fel de om sunt”, a spus Simona Gherghe,
într-un interviu acordat revistei Story, scrie Spynews.

Michael Schumacher va fi externat


