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METEO

Judeţul Braşov a ajuns unul dintre cele mai mari zece judeţe 
din ţară după cifra de afaceri înregistrată de companii 

Sute de oameni, rude, prieteni,
colegi, foşti şi actuali studenţi
l-au condus ieri pe ultimul
drum pe profesorul Andrei
Bodiu, fost decan al Facultăţii
de Litere din Braşov. Poetul
Andrei Bodiu s-a stins din via-
ţă, fulgerător, joia trecută, în
urma unui infarct, în timp ce

se afla într-o delegaţie la Ora-
dea. Ar fi împlinit 49 de ani
pe 27 aprilie. Cuvintele care
ar putea să descrie importanţa
acestuia pentru viaţa literară
şi culturală românească, pen-
tru Facultatea de Litere pe
care a condus-o, sunt prea să-
race.

Velocipedul – străbunicul bi-
cicletei de astăzi este un ele-
ment de referinţă în cadrul
unei expoziţii inaugurate la
Muzeul de Istorie. „De la că-
ruţă la zborul cu motor” re-
prezintă o poveste în imagini
şi obiecte de colecţie reco-
mandată de noul director al

muzeului, istoricul Nicolae
Pepene (foto). „În expoziţie,
vizitatorii au ocazia să vadă
velocipedul. Puţine muzee din
Europa se mai pot lăuda cu
astfel de piese. Demonstrăm
încă o dată că avem un patri-
moniu cultural extraordinar”
a spus  Pepene. 

Vernisaj la Muzeul de IstorieDoliu în lumea universitară

Ploaie
5°C /12°C

Judeţul Braşov, 
atractiv pentru investitori 

pag. 3

O şansă mare
pentru hocheişti

Scorul general a devenit
2-2, iar Corona Wolves Bra-
şov are ocazia să preia în
această seară conducerea! 

Viaţa culturală
va înflori la Braşov

Consorţiul Cultural Corona,
primul de acest gen din Ro-
mânia, a fost înfiinţat la
Braşov. 
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Statisticile arată că piaţa muncii din
acest judeţ urmează un trend pozitiv
în comparaţie cu celelalte judeţe, sa-
lariul mediu net fiind de aproape
1.700 de lei (în luna decembrie a anu-

lui trecut), cu doar 5% mai mic decât
venitul mediu net pe economie. Bra-
şovul concurează astfel la capitolul
venituri ale populaţiei, cu judeţe pre-
cum Cluj, Sibiu sau Timiş, unele din-

tre cele mai importante „centre” de
creştere economică din ţară şi repre-
zintă încă o zonă de interes pentru
investitori datorită numă rului mai
mare de vorbitori de limbă germană.

Cu o populaţie de aproape 550.000
de locuitori, judeţul Braşov are mai
mult de 161.000 de salariaţi şi doar
aproximativ 12.000 de şomeri. 
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Sute de oameni, rude, prieteni, colegi,
foști și actuali studen�i l-au condus ieri
pe ultimul drum, pe profesorul Andrei
Bodiu, fost decan al Facultă�ii de Litere
din Brașov.

Poetul  Andrei  Bodiu s-a stins din
viaţă, fulgerător, joia trecută, în urma
unui infarct, în timp ce se afla într-o
delegaţie  la Oradea. Ar fi împlinit  49
de ani pe 27 aprilie. 

Cuvintele care ar putea să descrie im-
portanţa acestuia pentru viaţa literară
şi culturală românească, pentru Facul-
tatea de Filologie  pe care a condus-o
şi a dezvoltat-o, pentru sutele de tineri
pe care i-a ajutat şi inspirat, sunt goale
şi sărace. Într-un interviu recent dat la
emisiunea „Brașoveni pentru
brașoveni”, Andrei Bodiu era fericit că
Facultatea de Litere   crescuse frumos
în ultimii ani,  deşi  pierduse câţiva  pro-
fesori   remarcabili. 

„Dispariţa lui, prematură şi fulgeră-
toare, produce o durere inexprimabilă
familiei şi prietenilor, dar şi o rană vie

în corpul literaturii române contempo-
rane. Volumele sale de versuri - Cursa
de 24 ore (1994), Poezii patriotice
(1995), Studii pe viaţă şi pe moarte
(2000), Oameni obosiţi (2008) - trans-
mit, într-un mod unic şi irepetabil, cu-
rajul de a asuma conştiinţa fragilităţii
şi perisabilului în toate momentele exis-
tenţei noastre cotidiene. 

Andrei Bodiu a pus o amprentă de
neşters asupra tuturor proiectelor în care
s-a implicat. Dispariţia lui afectează
grav toate domeniile în care şi-a mani-
festat creativitatea. Dar, în primul rând,
lasă un gol imens în sufletele tuturor ce-
lor care l-au cunoscut îndeaproape, l-
au iubit fără rezerve, şi înţeleg cât de
mult datoarează acestei prea scurte în-
tâlniri” a transmis prof. Adrian Lăcătuş,
decanul Facultă�ii de Litere din Brașov.

Dumnezeu să-l odihnhească în pace!
E.C.

Elevi francezi, într-un schimb de experiență la Brașov
Șase tineri elevi din oraşul francez

Tour se află zilele acestea într-un schimb
de experienţă la care participă şi câţiva
elevi români de la Colegiul Tehnic Tran-
silvania. Este vorba despre un parteneriat
încheiat în 2012 între cele două oraşe
înfrăţite şi urmează ca în toamnă tinerii
braşoveni să se deplaseze în Franţa, unde
vor lucra cot la cot cu colegii lor care
studiază tinichigeria şi vopsitoria.  

”Avem trei tipuri de programe, suntem
aici de o săptămână şi mai avem încă 3
săptămâni de petrecut aici cu elevii noştri
pentru a descoperi tehnicile şi metodele
de lucru în service-urile din Braşov legat
de caroserie şi vopsitorie” a declarat San-
drine Romangas, profesor francez, co-
ordonator.  

„Este al doilea stagiu de pregătire prac-
tică ce se desfăşoară la Braşov de către

elevi francezi, colaborarea este foarte
bună şi cu agenţii economici, sunt şi elevi
din partea Colegiului Tehnic Transilvania
care participă la acest stagiu” a precizat
Daniela Felegean,  director adjunct Co-
legiul Tehnic Transilvania. 

Pe lângă practică, elevii francezi vor
face şi mai multe vizite însoţiţi de ghizi
şi profesori, atât în Braşov, cât şi la Bran
şi Sighişoara. 

Insolvenţa pentru
Societatea Româ-
nă de Televiziune!
Este so li citarea li-
beralului Seba-
stian Grapă, care
critică situaţia în
care a ajuns TVR.

„Societatea Română
de Televiziune a făcut,
de-a lungul timpului,
obiectul a numeroase
proiecte de reformare
neduse la capăt, cu o
grilă de programe deloc
atractivă, angajări afec-
tate de nepotism, pre-
cum și datorii istorice. Amintesc
aici doar că, în septembrie
2012, Guvernul aproba un me-
morandum referitor la
eșalonarea pe șapte ani a da-
toriilor fiscale ale Societății Ro-
mâne de Televiziune, care a
acumulat, însă, și alte datorii”,
a declarat senatorul PNL Se-
bastian Grapă, în debutul
conferin�ei de presă.

Camera Deputaţilor a adop-
tat tacit, marţea trecută,  o pro-
punere legislativă care prevede
că taxa pentru serviciul public
de radiodifuziune şi televiziune
va fi plătită de abonaţii care do-

resc să beneficieze de aceste
servicii. Propunerea apare în
contextul în care există solicitări
din partea conducerii SRTv de
mărire a cuantumului taxei obli-
gatorii. 

„Amintesc argumentele de or-
din juridic pentru care nu sunt
de acord cu creșterea cuantu-
mului taxei pentru serviciul pu-
blic de televiziune, acestea fiind
și motivele pentru care susțin
eliminarea acestei taxe: este abu-
zivă, întrucât este impusă uni-
lateral, nefiind posibilă
negocierea dintre prestator și
beneficiar precum și nici posi-

bilitatea beneficiarului de a ade-
ra sau nu la contract. De ase-
menea, invoc caracterul
neconstituțional al taxei și atrag
atenția asupra faptului că drep-
tul prevăzut de art. 31 din
Constituția României, privind
informarea corectă a cetăţenilor
asupra treburilor publice şi asu-
pra problemelor de interes per-
sonal, nu poate fi transformat
într-o obligație, fapt statuat și
de către Înalta Curte de Casație
și Justiție”, a precizat Grapă.
Parlamentarul liberal spune că
o problemă deosebită o ridică,
însă, situa�ia financiară a SRTv.

Acumularea unor dato-
rii de peste 800 milioa-
ne lei, datorită unor
contracte păguboase,
reprezintă o piedică
pentru reorganizarea
institu�iei. ”Intrarea
TVR în insolvenţă de-
vine o soluţie fezabilă
după numirea noului
Consiliu de Administra-
ţie în şedinţa de marţea
trecută a Parlamentu-
lui” a spus Grapă. 

Grapă sus�ine că o
altă piedică în reforma-
rea TVR o constituie
imixtiunea unor membri

ai CNA în politicile de adminis-
trare. „Consider că este necesară
o regândire a structurii TVR, prin
delimitarea serviciilor de infor-
mare, care reprezintă o obligație
activă a statului, de celelalte emi-
siuni și de canalele suplimentare
care au un rol de divertisment,
necontribuind în nici un fel la in-
formarea cetățenilor. Aceste pro-
grame trebuie să se autofinanțeze,
la fel ca și celelalte entități media
cu capital privat, pentru a fi res-
pectate politicile naționale și eu-
ropene în materia concurenței”,
a concluzionat Grapă.

Sebastian Dan

Televiziunea Română se confruntă cu mari probleme financiare 

TVR este în faliment, iar taxa
plătită de români este ilegală

„Ziua Internaţionala a Romilor“, sărbătorită la Brașov. Uniunea
Romilor din România va sărbători mâine, 8 aprilie 2014,
„Ziua Internaţională a Romilor“, eveniment desfăşurat cu
sprijinul Consiliului Judeţean Braşov. Evenimentul va
avea loc în Braşov, pe str. Şoseaua Cristianului nr. 24,
în incinta Pieţei Transilvania, la ora 15.00.  
„Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi
relaţiile dintre comunitatea romilor şi autorităţile locale.
Scopul acestui proiect este de a sprijini dezvoltarea că
şi ansamblu a întregii comunităţi şi a identificării de ne-
cesităţi, nevoi şi probleme astfel încât să se poată crea
spaţiul adecvat pentru o minimă dezvoltare şi integrare
a comunităţii. Cu acesta ocazie vor fi invitaţi reprezentanţi
ai administraţiei publice locale implicate în activităţile co-
munităţii“, au precizat organizatorii.
Au nevoie de sprijinul comunităţii pentru a ajunge la NASA. O
echipă formată din opt elevi din clasele a XI-a de la Co-
legiul Naţional „Andrei Şaguna” din Braşov a câştigat
locul I la concursul „NASA’s Space Settlement Contest-
2014” cu un proiect de navă interstelară, iar un alt elev,
de clasa a VI-a, a ocupat locul al II-lea, cu macheta unei
asemenea comunităţi. Şaguniştii s-au „bătut” cu alte 800
de echipe din întreaga lume la concursul organizat de
NASA. În urma rezultatului obţinut, cei nouă elevi sunt
invitaţi să participe la Conferinţa Internaţională pentru
Dezvoltare Aerospaţială, care va avea loc între 13 şi 19
mai 2014 în Los Angeles, California. Elevii au nevoie
însă de sponsori, deoarece liceul nu dispune de fonduri
pentru deplasare. În total, cheltuielile de transport şi ca-
zare pentru cei nouă elevi şi doi profesori însoţitori se ri-
dică la cel puţin 30.000 de dolari. Cei care pot da o mână
de ajutor pentru ca aceşti adolescenţi să-şi ducă visul la
capăt şi să reprezinte Braşovul cu onoare pot contacta
conducerea Colegiului Naţional „Andrei Şaguna”.
Șpaga și medicii. 69% dintre români au dat șpagă perso-
nalului medical pentru a beneficia de mai multă atenție,
potrivit unui studiu CONFIDO. Valoarea medie a stimu-
lentelor financiare oferite cu ocazia ultimei vizite la medic
se situează la un nivel de 337 de lei și vizează atât sis-
temul public cât și pe cel privat de sănătate. „Cu ocazia
ultimei vizite făcute la medic, românii au oferit un procent
de 38% recompense financiare medicilor specialiști care
i-au consultat. 23 % dintre pacienți au apelat la stimulente
și în cazul marii chirurgii, în timp ce 21% dintre aceștia
au simțit nevoia recompensării medicului specialist și în
ceea ce privește procedurile de tratament de care au
beneficiat” - arată cel de-al patrulea val al studiului CON-
FIDO, desfășurat de Exact Cercetare și Consultanță. 
1.000 de angajaţi vor fi disponibilizaţi de la CFR Marfă. Conce-
dierile la CFR Marfă vor viza doar în jur de 1.000 de per-
soane, şi nu 2.500, şi nu vor afecta activitatea companiei,
a declarat ministrul Transporturilor, Dan Şova, la Reali-
tatea TV. El a explicat că, din cele 2.500 de concedieri
anunţate la CFR Marfă, 600 reprezintă, de fapt, posturi
vacante, peste 700 sunt persoane aflate în prag de pen-
sionare, astfel că, practic, doar în jur de 1.000 de per-
soane vor rămâne fără locuri de muncă.
Potrivit ministrului, aceste concedieri vizează angajările
„fără noimă, care s-au făcut de-a lungul anilor la birouri,
oameni care nu fac absolut nimic”. „CFR Marfă nu este
un simplu sediu în Bucureşti, ci are opt regionale în ţară.
Fiecare regională are nişte sute de angajaţi, fiecare
depou sau gară din România are angajaţi de la CFR
Marfă. Sunt foarte mulţi peste tot”, a spus Şova. El a rei-
terat că aceste concedieri sunt prevăzute în scrisoarea
de angajament semnată cu FMI, iar persoanele ce vor
fi concediate vor primi 18 salarii compensatorii.
Merkel ameninţă din nou Rusia. Cancelarul german Angela
Merkel a ameninţat, sâmbătă, Rusia cu adoptarea de
noi sancţiuni, economice de această dată, în cazul în
care ar intenţiona să atenteze la „integritatea Ucrainei”.
„Dacă se va întinde din nou mâna asupra integrităţii te-
ritoriale a Ucrainei, vom trebui să procedăm la sancţiuni
economice”, a declarat Merkel, cu ocazia unei reuniuni
politice. „Nimeni nu trebuie să se înşele” în privinţa ca-
pacităţii ţărilor europene de a ajunge la un acord în astfel
de măsuri, a mai transmis cancelarul german. După ane-
xarea Crimeei, UE a decis sancționarea mai multor oficiali
ruși și proruși cu blocarea averilor pe teritoriul Uniunii
Europene. Vladimir Putin deocamdată nu dă semne că
ar lua în serios amenințările și continuă politica de ex-
pansiune.

Profesorul Andrei Bodiu, condus pe ultimul drum 



Un avion de mici dimen-
siuni a aterizat forţat, vineri
după-amiază, pe un câmp din
judeţul Arad, după ce pilotul,
un braşovean care ducea ae-
ronava la revizie în Ungaria,
a semnalat o defecţiune la
motor, aterizarea având loc
fără incidente.

Avionul privat, de mici di-
mensiuni, avea la bord trei
persoane, respectiv o femeie
şi doi bărbaţi, unul dintre ace-
ştia fiind pilotul, care efectua
un zbor din Braşov în Unga-
ria, unde urma să facă o re-
vizie tehnică aparatului de
zbor.

Deasupra comunei Bata,
aflată la circa 70 de kilometri
de municipiul Arad, pilotul a
semnalat o problemă la motor
şi a decis să aterizeze pe un
câmp.

Potrivit primarului comu-
nei Bata, Ion Micurescu, care
a ajuns la scurt timp la faţa
locului, avionul nu a suferit
avarii la aterizare, iar cei trei
ocupanţi nu au păţit nimic.

„Din câte mi-a povestit pi-
lotul, care este mai tânăr,
avionul este al tatălui său şi-
l ducea în Ungaria la revizie,
iar deasupra noastră a sem-
nalat probleme la motor şi a

decis să aterizeze. Nu au fost
înregistrate incidente“, a de-
clarat edilul.

Centrul de Dirijare a Zbo-
rurilor Arad a anunţat Inspec-
toratul pentru Situaţii de
Urgenţă. „Nu a fost necesară
intervenţia noastră, dar am
ţinut legătura cu atorităţile de
la faţa locului”, a precizat pu-
tătorul de cuvânt al ISU Arad,
George Pleşca.

Primarul comunei a adău-
gat că avionul va rămâne pes-
te noapte la locul aterizării,
în timp ce ocupanţii au fost
cazaţi la o pensiune din loca-
litate.

Poli�ia Sta�iunii
Bran a fost sesizată
sâmbătă seară prin
Serviciul 112 cu privi-
re la faptul că a izbuc-
nit un incendiu într-o
casă din satul Poarta.
Poli�iștii s-au deplasat
imediat la fa�a locului,
iar în curtea locuin�ei
a fost identificat cadavrul pro-
prietarului locuin�ei, un băr-
bat  în vârstă de 86 ani.
Incendiul a fost localizat și
stins de pompieri, iar ulterior
s-au efectuat  cercetări la fa�a
locului.

Poli�iștii au stabilit că pro-
prietarul locuia singur, iar în
momentul producerii eveni-
mentului a fost scos din
locuin�ă în stare de
inconștien�ă, cu  arsuri grave
pe tot corpul, de  vecinul său.

Imobilul, precum și o
anexă tip șură, au ars
în propor�ie de 80%,
iar din primele verifi-
cări efectuate împreu-
nă cu colegii de la
I.S.U., cauza incendiu-
lui ar fi neprotejarea
termică a coşului de
fum de la o sobă din

locuin�ă. Cercetările sunt con-
tinuate, sub coordonarea unui
procuror din cadrul Parche-
tului de pe lângă  Judecătoria
Zărnești, pentru stabilirea îm-
prejurărilor exacte în care s-
a produs evenimentul.

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a
Criminalităţii Organizate şi DIICOT
Braşov au făcut mai multe per-
cheziţii la trei saloane de masaj
din Braşov, unde s-a stabilit că mai
multe tinere, printre care şi mino-
re, erau obligate să se prostitueze
sub stricta supraveghere a patro-
nilor saloanelor respective.

Doi dintre asociaţi au fost reţinuţi
pentru 24 de ore de către procurorii
DIICOT, iar instanţa a luat măsura con-
trolului judiciar faţă de aceştia şi inter-
dicţia de a părăsi localitatea pentru 30
de zile.

Procurorii braşoveni de la DIICOT
au contestat decizia Tribunalului pentru
Minori şi Familie care i-a lăsat liberi
pe cei doi bărbaţi din Braşov acuzaţi
de trafic de minore. Contestaţia se va
judeca astăzi la Curtea de Apel. 

Cei doi asociaţi sunt cercetaţi pentru
săvârşirea infracţiunilor de trafic de
persoane şi în acelaşi timp de evaziune
fiscală şi spălare de bani proveniţi din

traficul de persoane. Şeful BCCO
Brașov, Gabriel Florescu, a precizat că
încă nu s-a stabilit numărul victimelor,
însă au fost implicate şi câteva minore,
cu vîrste între 16-17 ani. Acestea erau
recrutate prin anunţuri de la mica pu-
blicitate, dar erau repartizate şi la clienţii
fideli ai saloanelor.

Anchetatorii au mai descoperit că
raporturile sexuale cu clienţii erau în-
registrate de patroni, fără acordul aces-
tora. Poli�ia brașoveană face acum
cercetări şi pe partea de deţinere de
tehnică de înregistrare în mod ilegal.
„Deocamdată nu se ştie despre ce clienţi
este vorba, și oricum, nu fac obiectul
vreunei fapte penale”, a mai spus Flo-
rescu.

De la saloanele respective au fost ri-
dicate mai multe calulatoare şi medii
de stocare, acestea urmând să fie cer-
cetate de anchetatori.

Mai multe victime au fost audiate
de anchetatori care continuă cercetările
demarate în acest caz. 

Sebastian Dan 
Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate au descins la 3 saloane de masaj erotic 

Razii în bordelurile 
brașovene 

Un pilot brașovean a aterizat forţat 
pe un câmp din judeţul Arad
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Incendiu cu o victimă la Bran  
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Piaţa neagră a pâinii este la un nivel destul de ridicat
Piaţa neagră a pâinii este la un nivel

destul de ridicat în România, a declarat
preşedintele Patronatului Român din
Industria de Morărit, Panificaţie şi Pro-
duse Făinoase (ROMPAN) Aurel Po-
pescu.

”Din această cauză, de multe ori se
fac produse de calitate îndoielnică, ca
să poţi să rezişti în această piaţă tu-
multuoasă în care suntem. De la im-
plementarea proiectului cu 9% TVA
pentru pâine, suntem deja într-o creştere

destul de bună a producţiei fiscalizate
şi cred eu că până în luna septembrie
2014 ne atingem dezideratul, adică 50%
din piaţa neagră să treacă în sfera pro-
ducţiei fiscalizate, ceea ce ar însemna
un lucru deosebit pentru producţie în
primul rând. Cetăţenii trebuie să ştie
că, mâncând o pâine fiscalizată, în-
seamnă că mănâncă o pâine mai sigură
din punct de vedere alimentar. Ştim cu
toţii că lucrul pe furate este un lucru
prost, iar forţa de muncă folosită pe

piaţa neagră nu respectă normele în vi-
goare”, a explicat Popescu, pentru ager-
pres.ro.

Referitor la preţul pâinii, preşedintele
Patronatului din Industria de Morărit,
Panificaţie şi Produse Făinoase a pre-
cizat că, din luna septembrie 2013 până
în prezent, acesta se menţine cu 12 pro-
cente sub cel din luna august, iar creş-
tererile de preţ la carburanţi afectează
într-o măsură destul de mică produsele
din domeniul panificaţiei.

Judeţul Braşov a ajuns
unul dintre cele mai
mari zece judeţe din
ţară după cifra de afa-
ceri înregistrată de
companii, potrivit unei
analize realizată de
jurnaliștii de la Ziarul
Financiar. 

Cele 23.000 de firme care
erau înregistrate la finalul
anului 2012 în judeţ au avut
cumulat afaceri de 7,5 mi -
liarde de euro, Braşovul fi-
ind al şaselea judeţ din ţară
după rulajele înregistrate de
societăţile comerciale.  În
România cele mai mari afa-
ceri le au companiile din Bu-
cureşti şi judeţul Ilfov, care
cumulează rulaje de 100
mld. euro.

Cea mai mare companie
din judeţul Braşov este lan-
ţul elveţian Selgros
Cash&Carry, care deţine 19
magazine pe plan local şi
care avea la finalul anului
2012 afaceri de 3,4 miliarde
de lei şi peste 4.300 de an-
gajaţi.

În timp ce belgienii de la
Mega Image sau francezii de
la Carrefour au avut o poli-
tică de extindere agresivă, în
special pe segmentul maga-
zinelor de proximitate şi al
supermarketurilor, elveţienii
de la Selgros au fost mai re-
zervaţi, singurul pas făcut în
afara „tiparului” fiind un par-
teneriat cu un magazin onli-
ne început în acest an.

După retailerul german, a
doua cea mai mare compa-
nie ca afaceri din judeţ este
Autoliv România, producător
de sisteme de siguranţă auto. 

Compania are fabrici în
Braşov, Prejmer, Lugoj,
Sfântu Gheorghe şi Reşiţa,
două centre de inginerie şi
dezvoltare în Braşov şi Ti-
mişoara, plus un centru eu-
ropean de competenţe IT şi
numeroase funcţii suport
pentru subsidiarele Autoliv
din România şi din Europa.

În total, afacerile nemţilor
în România se ridică la circa
1,9 miliarde de lei şi au pes-
te 3.700 de angajaţi.

Multinaționalele au ridicat
economia. Topul celor mai
mari companii din judeţul
Braşov este dominat de
multi naţionale, în special de
cele cu sediul în Germania,
iar foarte puţini antreprenori
locali au reuşit să se impună
în domeniile în care activea-
ză. Tehnoinvest & Co Recy -
cling, companie cu activitate
în colectarea deşeurilor, şi
Transferoviar, societate care
efectuează transport de per-
soane pe căile ferate, sau
Ropharma sunt singurele
companii mari din Braşov
care mai aparţin unor oa-
meni de afaceri români.

Nemţii, francezii şi com-
paniile înre gistrate în Cipru
domină economia din Bra -
şov. 

Piaţa muncii din Braşov.  In-
dustria auto, cea de IT, dar
şi centrele care oferă servicii
de suport pentru companii

sunt printre cei mai mari an-
gajatori din judeţul Braşov.
Statisticile arată că piaţa
muncii din acest judeţ ur-
mează un trend pozitiv în
comparaţie cu celelalte ju-
deţe,  salariul mediu net fi-
ind de aproape 1.700 de lei
(în luna decembrie a anului
trecut), cu doar 5% mai mic
decât venitul mediu net pe
economie.

Braşovul concurează astfel
la capitolul venituri ale po-
pulaţiei cu judeţe precum
Cluj, Sibiu sau Timiş, unele
dintre cele mai importante
„centre” de creştere econo-

mică din ţară şi reprezintă
încă o zonă de interes pentru
investitori datorită numă -
rului mai mare de vorbitori
de limbă germană.

Cu o populaţie de aproape
550.000 de locuitori, judeţul
Braşov are mai mult de
161.000 de salariaţi şi doar
aproximativ 12.000 de şo-
meri. Cei mai mulţi angajaţi
(peste 46.000) se apropie
însă de pragul de pensionare
(adică au vârste cuprinse în-
tre 55 şi 59 de ani) şi depă-
şesc numărul tinerilor în
vârstă de 20-24 de ani cu
circa 6.500 de persoane.

Investitorii sunt atrași  de județ

Analiză:Economia Brașovului
în cifre

Anunţuri
JUDEŢUL BRAŞOV cu sediul în Municipiul Braşov, strada
Bulevardul Eroilor, nr. 5, anunţă publicul interesat asupra
declanşării etapei de încadrare pentru PUZ Sistem
de Management Integrat al Deşeurilor solide în judeţul
 Braşov, Staţia de sortare şi Staţia de tratare mecano-
biologică – Făgăraş, în vederea emiterii avizului de mediu.

Publicul poate consulta prima variantă a planului la sediul
APM Braşov, Str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni până
joi, între orele 8–16.30 şi vineri, orele 8.00–14.00.

Comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Braşov, Str. Politehnicii nr. 3,
în termen de 15 zile de la data ultimului anunţ. 

JUDEŢUL BRAŞOV cu sediul în Municipiul Braşov, strada
Bulevardul Eroilor, nr. 5, anunţă publicul interesat asupra
declanşării etapei de încadrare pentru PUZ Sistem
de Management Integrat al Deşeurilor solide în judeţul
Braşov, Staţia transfer zona Rupea, în vederea emiterii
avizului de mediu.

Publicul poate consulta prima variantă a planului la sediul
APM Braşov, Str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni până
joi, între orele 8–16.30 şi vineri, orele 8.00–14.00.

Comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Braşov, Str. Politehnicii nr. 3,
în termen de 15 zile de la data ultimului anunţ.

JUDEŢUL BRAŞOV cu sediul în Municipiul Braşov, strada
Bulevardul Eroilor, nr. 5, anunţă publicul interesat asupra
declanşării etapei de încadrare pentru PUZ Sistem
de Management Integrat al Deşeurilor solide în judeţul
Braşov, Platformă de stocare temporară Măieruş, în
 vederea emiterii avizului de mediu.

Publicul poate consulta prima variantă a planului la sediul
APM Braşov, Str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni până
joi, între orele 8–16.30 şi vineri, orele 8.00–14.00.

Comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Braşov, Str. Politehnicii nr. 3,
în termen de 15 zile de la data ultimului anunţ.



Şase persoane au fost an-
gajate pe loc la Bursa
locurilor de Muncă,  iar nu-
mărul celor selectate în vede-
rea angajării ajunge la 790.
Directorul executiv al

AJOFM, Liliana Dragomir, a
declarat într-o conferinţă de
presă că în evidenţele agenţiei
erau înregistrate la începutul
lunii aprilie 12.000 de per-
soane, dintre care 3.000 in-

demnizate (prin şomaj), iar
9.000 sunt în căutarea unui
loc de muncă. Rata şomajului
la Braşov a fost la sfârşitul lu-
nii martie de 4,9%.
Brașovenii care au participat
vineri la Casa Armatei la Bur-
sa Locurilor de Muncă au
avut la dispozi�ie  176 de me-
serii, între care ingineri,
foarte căutaţi acum de anga-
jatori, analişti, consilieri juri-
dici, contabili, directori vân-
zări, directori departament IT,
inspectori vamali, iar pentru
studii medii asistent relaţii
clienţi, educatoare, electrician,
forjor, frezor, strungar, sudor,
lucrător comercial, cizmar,
bucătar, cameristă. 

Semimaratonul Brașovului
a adus peste 1000 de
brașoveni, iubitori de
mișcare și sport la start!
Competi�ia, care este  cea
mai mare întrecere de aler-
gare montană din �ară, s-a
aflat anul acesta la cea de-a
treia edi�ie. Printre alergători
au fost și sus�inătorii proiec-
tului Hosmașina, al funda�iei
Casa Speran�ei.  Este vorba
despre  una dintre activită�ile
propuse anul trecut
comunită�ii locale și care a
devenit realitate prin efortu-
rile de strângere de fonduri

făcute de alergătorii care s-
au înscris la competi�ia spor-
tivă. Proiectul Hosmașina a
reușit să prindă via�ă datorită
celor 22 de competitori, care
pe parcursul a două luni au
strâns aproximativ 5000 de
euro, din 150 de dona�ii in-
dividuale. Banii au fost
folosi�i de Hospice  pentru
achizi�ionarea unui autotu-
rism cu care echipele medi-
cale vor face vizite la domi-
ciliu  persoanelor diagnosti-
cate cu boli incurabile, care
se află în grija funda�iei.

„Este prima oară când

particip la un semimaraton
și am emoții mari! Știu că
ediția din acest an are și o
latură caritabilă, dedicată
Hospice Casa Speranței. Mi
se pare un lucru bun. Nu este
primul eveniment caritabil la
care particip și o fac cu bu-
curie” a spus o participantă.  

Alergătorii au putut opta
pentru două probe:   semi-
maraton – pe un traseu de 21
de km și cros - pe o distan�ă
de 10 km. Startul s-a dat din
Pia�a Unirii.  Evenimentul a
fost organizat de Asocia�ia
Cetatea Brașovului. D.B.

Sunt jucăuși și plini de
afecțiune! Își doresc să
primească doar puțină
atenție și iubire! Este
vorba despre cei
aproape 200 de câini
găzduiți la adăpostul
public din Stupini.

Asocia�ia Milioane de
Prieteni, în parteneriat cu
autorită�ile locale, au ini�iat
un proiect prin care elevii
brașoveni au putut petrece
câteva ore, la sfârșit de săp-
tămână, în compania patru-
pedelor. Copiii au avut oca-
zia să se joace cu că�eii, să
îi plimbe și să îi îngrijeas-
că.

„A fost un program de vo-
luntariat început în urmă cu
o lună.  În fiecare sâmbătă
am venit cu elevi din școlile
generale din Brașov, din
clasele a cincea și a șasea,

aici la adăpostul public
pentru că trebuie să  știe și
comunitatea brașoveană că
aici la Stupini sunt câini
care pot fi adoptați!” a pre-
cizat Paula Pungă, repre-
zentat Asocia�ia Milioane
de Prieteni.

Elevii au fost foarte
încânta�i de activitatea de
voluntariat de la azilul de
câini din Stupini. 

„Am plimbat cățeii, i-am
periat, m-am jucat cu ei. Cu
siguranță voi continua să
mai vin aici. Îi incurajez pe
toți prietenii mei să vină la
adăpostul de câini.” a spus
o elevă-voluntar. 

„Îmi place foarte mult
aici, pentru că m-am adap-
tat cu câinii, deși înainte
credeam că ei sunt răi.
Acum mi-am schimbat pă-
rerea despre câinii maida-
nezi” a fost părerea unei

alte participante.
Brașovenii iubitori de

animale vor putea participa
în fiecare ultimă sâmbătă
din lună la Ziua Por�ilor
Deschise în cadrul adăpos-
tului de câini de la Stupini.
Ini�iatorii proiectului speră
ca prin astfel de activită�i
să încurajeze adop�ia câini-
lor.

Adopții și la distanță. Bra-
şovenii care vor să salveze
viaţa maidanezilor capturaţi
de hingheri, ţinând cont că
în conformitate cu noua le-
gislaţie nu mai pot fi ţinuţi
în adăposturile autorităţilor
decât 14 zile, o pot face şi
de la distanţă. Costul pentru
o astfel de adopţie este de
120 de lei pe lună, bani din
care le este asigurată atât
hrana, cât şi întreţinerea că-
ţeluşilor.

Diana Bjoza
Copiii învață să îngrijească și să iubească animalele

Ziua Porților Deschise 
la adăpostul de câini

Angajați pe loc la Bursa locurilor de muncă
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Au strâns 5000 de euro pentru HOSMAȘINĂ



ARO Palace, cel mai mai cunoscut hotel
din Braşov şi poate şi de pe Valea Pra-
hovei, a fost proiectat de arhitectul Horia
Creangă. Acesta este nepotul marelui po-
vestitor Ion Creangă şi a fost un promo-
tor al arhitecturii moderne în România.

Extindere, prin sacrilegiu
Construcţia părţii noi a început în 1963 şi s-a ter-
minat în 1965. A fost considerat o reuşită arhi-
tecturală a acelei vremi, dar strălucirea
inaugurării a fost umbrită (pentru iubitorii bu-
nului gust şi ai istoriei, nu pentru comunişti) de
demolarea unei frumoase biserici refomate,
(foto 1) care a făcut loc noului edificiu. 
Noua aripă a fost proiectată de arhitectul braşo-
vean Iancu Rădăcină (1928-2009). Ziaristul bra-
şovean Horia Salcă l-a cunoscut după revoluţie
pe arhitectul Rădăcină, care i-a povestit zbuciumul

prin care a trecut pentru a face faţă sarcinii de
partid. „Se dorea ca de vechea clădire să se lipească
practic un bloc. Om rafinat şi cu respect pentru sine,
pentru profesie şi pentru înaintaşi, Iancu Rădăcină
s-a văzut pus în faţa unei provocări: să nu mutileze
sau să umbrească opera lui Horia Creangă, să gă-
sească volumul potrivit pentru a lăsa vizibile, dinspre
Cetăţuie, Casa Sfatului şi Biserica Neagră, dar şi
întregul burg săsesc. S-a frământat multă vreme să
nu dăuneze operei maestrului său Creangă, respectiv
faţadei dinspre sud (spre Tâmpa) a vechiului hotel,
şi cum a petrecut câteva săptămâni după-amiezile
şi serile pe strada Mihai Eminescu şi mai sus, pe
Dealul Cetăţii, pentru a găsi soluţia optimă. În pri-
mul său proiect, biserica reformată, o adevărată bi-
juterie arhitecturală, era salvată, iar corpul nou, de
numai şase etaje era împins mult în spate, cam pe
locul parcării de azi; regimul avea, însă, alergie la
biserici şi a decis că aceasta trebuie demolată.” (pos-

tare din 2009, pe blogul horia-salca.blogspot.com,
la câteva zile după ce arhitectul braşovean a murit,
în Los Angeles, unde locuieşte fiica sa). 

Un arhitect apreciat
Iancu Rădăcină s-a născut la Râşnov şi a urmat
studii de arhitectură la Bucureşti, iar întreaga
carieră profesională şi-a desfăşurat-o la Institutul
Proiect Braşov, unde a fost foarte apreciat. Pe
lângă hotelul ARO Palace (pe care, pentru o vre-
me, comuniştii l-au botezat Carpaţi), alte lucrări
reprezentative ale acestuia sunt: restaurantul Mio-
riţa din Poiana Braşov (astăzi modificat, fără ca
originalul să mai poată fi identificat), hotelul Alpin
din Poiană, blocul de la Cinema Patria, blocurile
turn de vis-à-vis de Onix (cunoscute ca blocurile
cu stâlp), blocurile din capătul bulevardului Vic-
toria (Hermina şi Dioda).

Elena Cristian

6 BRAȘOVUL ISTORIC

Nepotul lui Creangă,
arhitectul hotelului ARO (II)

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
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Tematica expoziţiei a res-
pectat specificitatea spaţiului
braşovean şi publicul are pri-
lejul să vadă velocipedul, care
a circulat pe străzile Braşo-
vului în ultimul deceniu al se-
colului al XIX-lea, macheta
locomotivei „Călugăreni”
care a făcut prima cursă pe o
cale ferată din România, în
octombrie 1869, între Bucu-
reşti şi Giurgiu, macheta avio-
nului fabricat la I.A.R. în anii
30, macheta elicopterului
„Puma”, fabricat la I.C.A.
Ghimbav în anul 1975 sau
macheta primului tractor ro-
mânesc – „I.A.R. 22”, ieşit
de pe banda de montaj la 26
decembrie 1946. 

Expoziţia a fost realizată şi
cu ajutorul colecţionarilor din
Braşov.

„Am început cu nişte cea-
suri vechi de ţară cu pendul.
De acolo am căpătat iubirea
faţă de mecanismele de cea-

suri vechi”, a mărturisit
Boer Zoltan, colecţionar. 

„Expoziţia începe odată
cu istoria Braşovului,
în secolul XIII, la 1235.
Atunci avem cea mai veche
atestare documentară despre
oraşul nostru, de aceea expo-
ziţia porneşte cu prezentarea
căruţei, vehiculul de transport
pe acea vreme. Saşii au venit
aici şi cu căruţa” a declarat
Cristina Tănase, muzeograf la
Muzeul de istorie.

„În expoziţie, vizitatorii au
ocazia să vadă strămoşul bi-
cicletei la Braşov, şi anume

velocipedul. Puţine muzee din
Europa se mai pot lăuda cu
astfel de piese. Eu cred că de-
monstrăm încă o dată că

avem un patrimoniu cultural
la Braşov extraordinar şi nu
trebuie decât să ne facem timp
să-l admirăm” a precizat

 Nicolae Pepe-
ne, directorul
Muzeului de
istorie. 

Expoziţia
poate fi vizio-
nată în pe-
rioada aprilie
– mai la Mu-
zeul Judeţean
de Istorie Bra-
şov din Piaţa
Sfatului. 

Muzeul Judeţean de Istorie
Braşov a realizat acest proiect
cultural în colaborare cu Mu-
zeul Judeţean Argeş, Muzeul
de Artă Braşov, Direcţia Ju-
deţeană Braşov a Arhivelor
Naţionale şi colecţionarii Ga-
briela Polak, Anca Maria
Zamfir, Vasile Aldea, Cornel

Balate, Tiberiu Blaga, Florian
Brânzea, Cristian Bratu, Zol-
tan Boer, Dorel Coconaşu,
Radu Hanke, Gheorghe Ola-
ru, Gheorghe Radu, Călin Râ-
pea, Kumria Rafail Roşu,
Gheorghe Sorea, Ovidiu Ta-
loş – „Oraşul memorabil”.

Anca Lăutaru 

Consorţiul Cultural „Corona”, pri-
mul din România care reuneşte insti-
tuţii publice şi non-guvernamentale, a
luat fiinţă la Braşov, a anunţat direc-
torul Muzeului „Casa Mureşenilor”,
Valer Rus.

„Discuţiile au început
încă din anul 2012,
apoi, în anul 2013, am
reuşit să facem un ca-
lendar lunar al eveni-
mentelor culturale
împreună cu alţi repre-
zentanţi ai instituţiilor
de cultură din Braşov
şi astfel, treptat, ne-am
dat seama că există
multe idei, că putem
construi ceva împreună
în acest domeniu şi aşa
ne-a venit ideea acestui
Consorţiu cultural.
Acesta reprezintă de fapt dialogul între
toţi cei care produc cultură, sunt crea-
tivi în Braşov”, a precizat, la rândul
său, Steffen Schlandt, reprezentantul
Bisericii Evanghelice din Braşov.

„Braşovenii, turiştii, studenţii care
învaţă în Braşov merită să aibă o
 imagine cât mai clară a tot ce se în-
tâmplă din punct de vedere al eveni-
mentelor culturale în Braşov”, a

subliniat, de asemenea, reprezentantul
Universităţii „Transilvania”, prof.
Adrian Lăcătuş.

„Vrem să colaborăm cu autorităţile
local, să ne sprijinim unii pe alţii, să

preluăm iniţiative, să realizăm eveni-
mente mari pentru a rămâne cât mai
sus într-un circuit cultural naţional şi
internaţional. Ridicarea nivelului vieţii
culturale în Braşov este cel mai im-
portant obiectiv pentru noi”, a afirmat
Lăcătuş.

Consorţiul Cultural „Corona” a fost
înregistrat oficial la începutul acestui
an. A fost stabilit un acord cadru de

colaborare cu autorităţi şi instituţii lo-
cale, pentru crearea unui fond cultural
local pentru activităţile culturale. De
asemenea, acest organism îşi propune
dezvoltarea unei strategii care să con-

tribuie la dosarul de
candidatură al Bra-
şovului pentru titlul
de Capitală Culturală
Europeană 2021.

Membrii fondatori
ai Consorţiului Cul-
tural „Corona” sunt
Universitatea „Tran-
silvania”, Biserica
E v a n g h e l i c ă ,
 Biblioteca Judeţeană
„G.Bariţiu”, Teatrul
Dramatic „Sică Ale-
xandrescu”, Teatrul
Arlechino, Muzeele
de Etnografie, de

Artă şi Casa Mureşenilor, Asociaţia
Kunstadt, Asociaţia Forum Arte şi
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Ju-
deţului Braşov, iar membri asociaţi
sunt Fundaţia Prima Şcoală Româ-
nească, Ordinul Arhitecţilor Braşov,
Agenţia Metropolitană Braşov, Liceul
de Muzică „Tudor Ciortea”, Asociaţia
Culturală Museion şi Centrul Cultural
Reduta.
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A luat fiinţă Consorţiul Cultural „Corona”

Velocipedul – străbunicul bicicletei de astăzi este un element
de referinţă în cadrul unei expoziţii inedite de la Muzeul de
Istorie.  „De la căruţă la zborul cu motor” reprezintă o poveste
în imagini şi obiecte de colecţie recomandată de noul director
al muzeului, istoricul Nicolae Pepene (foto medalion). 

În primul rând
am venit să-l
instalăm pe
noul director al
Muzeului de Is-
torie, pe Nicolae
Pepene. Un om
tânăr, un manager
foarte bun, un om care
va face lucruri minunate pentru cul-
tura braşoveană. În al doilea rând, do-
resc să-i mulţumesc fostului director,
Radu Ştefănescu, care a ieşit la pensie,
pentru activitatea pe care a depus-o
multe decenii în această instituţie. 

Aristotel Căncescu
preşedintele Consiliului Judeţean Braşov

Expoziţie inedită: „De la
căruţă la zborul cu motor”
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Etapă cu surprize !
Primele jocuri ale etapei cu numărul 26 a primei ligi de fotbal, a adus şi

primele surprize. Viitorul Constanţa a dat lovitura la Vaslui, iar Steaua a
fost ţinută în şah de Poli Timişoara. Rezultatele înregistrate în weekend sunt: 

FC Vaslui – Viiitorul Constanţa 0-1
Fl.Tănase 86
FC Botoşani -  Corona Braşov 3-1
Codoban 39, 49, Hadnagy 53/Miranda 74
Concordia Chiajna – Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0
Serediuc 33, 81
ACS Poli Timişoara – Steaua 0-0 
Partida CFR Cluj – Petrolul Ploieşti s-a disputat aseară şi s-a terminat

după închiderea ediţiei. Astăzi se vor juca ultimele trei partide ale etapei: 
Gaz Metan Mediaş – Pandurii Târgu Jiu (18.30, Digi Sport)
Săgeata Năvodari – Universitatea Cluj (19.30, Dolce Sport)
Dinamo – Oţelul Galaţi (21.00, Digi Sport)

Trei din trei pe semicerc 
Handbalistele de la Corona Brașov au înche-

iat vineri seria celor trei jocuri de verificare,
în compania forma�iei CSM Ploiești. După ce
miercuri brașovencele s-au impus cu 38-24,
iar joi seara fetele antrenate de cuplul Bogdan
Burcea-Vasile Curi�eanu au câștigat cu 31-30,
vineri dimineaţa Corona s-a mai impus odată
în fa�a ploieștencelor cu 29-24. „Au fost trei
partide foarte bune de verificare pentru noi.
Este foarte probabil ca săptămâna aceasta să
mai jucăm trei partide amicale, într-un turneu
la Ploiești, cu HC Dunărea Brăila, CSM Ploiești
și CSM București, dar o decizie în acest sens
va fi luată luni (n.r.astăzi)”,ne-a declarat se-
cundul Coronei, Vasile Curi�eanu. 

Hocheiştii de la Corona
Wolves Braşov au dat lovi-
tura pe terenul Ciucului şi
au reaprins speranţele fani-
lor! După ce în meciul patru
al finalei elevii cuplului Rau-
hanen-Lindqvist au fost de
nerecunoscut şi au pierdut
cu 5-2, vineri seara braşo-
venii au jucat cu totul şi cu
totul altceva şi s-au impus
cu 3-2, după prelungiri! Ast-
fel, scorul general a devenit
2-2, iar Corona are ocazia
să preia în această seară con-
ducerea! Partida de pe pati-
noarul olimpic din parcul
Tractorul va începe  la ora
19.00 şi va fi preluată în di-
rect de canalul Digi Sport. 

Au făcut legea la Ciuc! Ciucul
a avut posibilitatea să se des-
prindă decisiv la general, dar
braşovenii s-au trezit la timp
şi au reechilibrat lupta pen-
tru titlu. În faţa a 1200 de
spectatori, „lupii” au avut
nevoie de numai 3 minute
pentru a deschide scorul:
Fodor l-a servit perfect pe
Antal care a îndeplinit o
simplă formalitate! După
golul primit, ciucanii au avut
posibilitatea să restabilească
egalitatea în două rînduri,
dar Novak şi Mihaly s-au în-
trecut în ratări! Braşovul pu-
tea mări ecartul până la
prima pauză, dar bara s-a
opus la şutul expediat de
Csaba Nagy, după un con-
traatac iniţiat de Martin Sa-
luga. În loc de 2-0 s-a făcut
1-1: la 4 minute de la relua-
rea actului secund, Goga a
trimis în poarta goală, după
ce Polc respinsese şutul lui
Istvan Nagy. Corona a trecut
din nou în avantaj în minutul
48, deşi se afla în inferiori-
tate numerică: Dornic a scă-
pat singur cu golkeaperul
Ciucului şi cu toată opoziţia
lui Papp, l-a învins pe Ko-
zuch! Campioana României
nu a cedat şi a egalat încă
odată când mai erau doar 4

minute de joc, la o fază în
care şansa a fost de partea
gazdelor: puc ricoşat din pa-
tina unui hocheist braşovean
în faţa porţii goale, forma-
liatate pentru Mihaly. S-a in-
trat astfel în overtime, unde
Braşovul a dat lovitura după
1 minut şi 50 de secunde:
şut senzaţional Dornic de la
linia albastră pentru 2-3!!  

Arbitru bătut după meci! Me-
ciul patru al finalei Campio-
natului Naţional de hochei
pe gheaţă HSC Miercurea
Ciuc - Corona Braşov, s-a
încheiat cu incidente. Supă-
raţi pentru faptul că favoriţii
lor au pierdut meciul cu 3-
2 în prelungiri, suporterii
harghiteni şi-au vărsat nervii
pe arbitri, la propriu. Unul
dintre arbitrii maghiari care
au condus această partidă ar
fi fost lovit cu crosa la apro-
ximativ o oră după ce s-a
terminat partida. Cazul a
ajuns deja pe masa Federa-
ţiei Române de Hochei, însă
oficialii nu se pronunţă până
când arbitrii nu vor trimite

raportul. „Am fost informat
de observatorul partidei de
incidente, dar aşteptăm şi ra-
portul arbitrilor maghiari.
În funcţie de acest lucru vom
lua legătura cu Jandarmeria
din Miercurea Ciuc şi apoi
şi deciziile care se impun.
Noi am convocat pentru luni
(n.r. astăzi) şi Biroul Fede-
ral, în care vom discuta in-
clusiv despre acest caz”, a
declarat pentru Prosport
Alexandru Hălăucă, secre-
tarul general al FR de Ho-
chei. În urma celor
întâmplate vineri seara,
Miercurea Ciuc riscă să joa-
ce meciul şase al finalei cu
porţile închise sau pe alt pa-
tinoar, dar nu mai aproape
de 60 de kilometri de loca-
litate. În acest ultim caz, va-
riantele ar fi Braşov, Galaţi
sau chiar pe teritoriul Unga-
riei! 

Cazul nu e singular! Ciucul
pare a fi un fel de stat în stat,
atunci când vine vorba de
un meci de hochei! Fanatis-
mul suporterilor depăşeşte

de multe ori limitele, aspect
confirmat chiar de preşedin-
tele Coronei, Emilian Cer-
nica. „Ferencvaros a avut
probleme anul trecut în Liga
MOL. Apoi, un membru din
Biroul Federal, din Gheor-
gheni, a fost bătut de un in-
terlop din Miercurea Ciuc.
Acum, un interlop i-a ame-
ninţat soţia unui arbitru ma-
ghiar pe un cont de
socializare că va avea pro-
bleme dacă acesta va mai
veni la vreun meci la Mier-
curea Ciuc. S-a ajuns foarte
departe, chiar am să-i întreb
şi pe băieţii noştri dacă au
fost ameninţaţi după jocul
de vineri, ei au revenit sâm-
bătă seară în Braşov. Acum
au văzut şi maghiarii ce se
întâmplă la Miercurea Ciuc.
Am vorbit şi cu cei de la fe-
deraţia maghiară şi erau des-
tul de indignaţi. N-am vrut
să intervenim în acest scan-
dal pentru că iar s-ar fi vor-
bit despre un conflict
interetnic” a declarat pentru
Prosport, Emilian Cernica.

„Lupii” nu cedează în lupta pentru titlul naţional !

„Lupii” au muşcat la Ciuc Doar egal pentru Tărlungeni. Unirea Tărlungeni a remizat
sâmbătă  pe teren propriu, 1-1 cu SC Bacău şi visul de
a prinde play-off-ul are tot mai puţine şanse de a prinde
contur. Tărlungeniul a început în forţă meciul şi în minutul
2 Elek a deschis scorul! Oaspeţii au egalat în mintul 78,
dintr-un penalty contestat vehement de cei de la Unirea.
„Centralul Colţescu a luat o decizie controversată, sunt
două puncte pe care noi le-am pierdut, pentru că eu nu
cred că se impunea acordarea acelui penalty. Din câte
se pare, Unirea deranjează în liga secundă! Băieţii au
vrut, dar alţii nu ne lasă să ne atingem visul de a juca în
play-off! Ne gândim acum la play-out, unde sper să facem
faţă!” a declarat tehnicianul Unirii, Gyusi Balint. În urma
rezultatului înregistrat sâmbătă, Unirea Tărlungeni a acu-
mulat 24 de puncte, zestre care ţine formaţia din vecină-
tatea Braşovului pe locul 8. 
Dublă de aur pentru Croitoru. Sportivul român Florin Croitoru
(cat. 56 kg) a cucerit două medalii de aur, la smuls și
total, sâmbătă, în prima zi a Campionatelor Europene de
haltere de la Tel Aviv (Israel). Croitoru s-a impus la stilul
smuls cu 122 kg, fiind urmat de turcul Ismet Algul, 115
kg, belgianul Tom Goegebuer, 115 kg, și spaniolul Josue
Brachi, 115 kg, departajați de greutatea corporală. Daniel
Vizitiu s-a clasat pe locul 6, cu 112 kg. Florin Croitoru a
ocupat primul loc la total, cu 259 kg, devansându-i pe ita-
lianul Mirco Scarantino, 257 kg, și pe armeanul Smbat
Margarian, 256 kg. Daniel Vizitiu a ocupat locul 9, cu 247
kg (egal cu Goegebuer, dar belgianul a fost mai ușor la
cântar). La stilul aruncat, medalia de aur a revenit lui Mar-
garian, cu 147 kg, urmat de moldoveanul Oleg Sîrghi,
146 kg, și de Scarantino, 143 kg. Croitoru a ocupat locul
5, cu 137 kg, iar Vizitiu s-a clasat pe 8, cu 135 kg.
Penalty ratat dar şi gol pentru Rusescu! Braga a cîştigat pe
terenul ultimei clasate, Olhanense, scor 2-0. Raul Rusescu
a înscris un gol, dar a şi ratat un penalty, obţinut tot de
el. Partida a început cum nu se putea mai bine pentru
Braga, care a obţinut un penalty în minutul 5, însă Raul
Rusescu l-a irosit. Fostul atacant al Stelei şi-a luat revanşa
în minutul 84, cînd a transformat un alt penalty primit de
echipa sa. "Avem trei sau patru jucători care bat penal-
ty-uri. Raul bate bine, însă prima dată el a avut ghinion.
Pot să spun că are încrederea mea deplină", a afirmat
după meci tehnicianul celor de la Braga, Jorge Paixao.
Piqueti a înscris şi el în minutul 90 şi a adus 3 puncte
echipei sale, care a urcat pe locul 6, fiind la 3 puncte de
Nacional, ultima echipă clasată pe un loc de Europa Lea-
gue. În acest an, Raul Rusescu a jucat 12 meciuri pentru
Braga, toate din postura de titular, el marcând 5 goluri.
S-au făcut de râs pe semicerc. Naționala masculină de handbal
a României a fost învinsă de echipa Finlandei cu scorul
de 32-29 (15-13), sâmbătă, la Karjaa, și a ratat astfel ca-
lificarea în faza a doua a preliminariilor Campionatului
European din 2016. Gazdele au început mai bine meciul
și au condus cu 2-0 (min. 3) și 3-1 (6), iar în minutul 11
s-au desprins la trei goluri, 7-4. Nordicii au menținut 2-3
goluri în față pe tabela de marcaj, iar în finalul primei re-
prize au ajuns chiar la 15-11 (27), însă la pauză finlandezii
au avut avans de doar două goluri, 15-13. Tricolorii nu
au reușit să joace mai bine nici după pauză și diferența
a ajuns la șase goluri în favoarea gazdelor, 21-15 (41),
iar ecartul maxim a fost de șapte goluri, 27-19 (49). Fin-
landa a redus motoarele în final și a permis jucătorilor ro-
mâni să reducă din handicap, scorul final fiind de 32-29
pentru gazde, care s-au calificat în faza următoare, după
ce au pierdut la doar două goluri în meciul tur de la Chiaj-
na, 30-32. Pentru România au marcat: Ramba 9, Ghiţă
6, Mihalcea 4, Talaş 3, Acatrinei 2, Asoltanei 1, Cristescu
1, Fenici, Rotaru 1, Şandru 1. Antrenorul „naţionalei” Ro-
mâniei, Eliodor Voica, tehnicianul care pregăteşte şi pe
Ştiinţa Dedeman Bacău, vicecampioana României, şi-a
anunţat, se pare, demisia după înfrîngerea de aseară.
Surse din cadrul echipei declară că Voica le-a spus ju-
cătorilor că a fost ultimul meci cu el pe bancă. 25 de
echipe sînt calificate direct în preliminariile Campionatului
European din 2016, care va avea loc în Polonia. Acestora
li se adaugă Polonia, gazda Euro 2016, dar şi Franţa,
echipa calificată direct ca deţinătoarea titlului. Plus cele
trei echipe calificante în urma meciurilor din play-off: Fin-
landa, Bosnia şi Elveţia. La un calcul sumar, România a
căzut practic din top 30 european, lucru care nu s-a mai
întâmplat niciodată pînă acum!

Fanii gazdelor şi-au dat în petec: au bătut un arbitru!
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Aşa cum era de aşteptat,
CS Municipal Târgovişte s-a
impus şi în jocul doi din play-
off-ul primei ligi de baschet
feminin. Fetele de la Olimpia
CSU Braşov nu au putut pro-
duce surpriza şi dâmboviţen-
cele merg conform
aşteptă rilor în semifinale! 

„Diferenţa este prea mare!”
După 64-79 în primul joc de
la Târgovişte, braşovencele
au sperat că pot da lovitura
pe teren propriu! Ambiţia
„olimpicelor” nu a fost însă
suficientă pentru a compensa
diferenţa de valoare! „Am
crezut în şansa noastră, dar
din păcate diferenţa dintre
cele două formaţii este una
evidentă, din toate punctele
de vedere. Una peste alta, am
terminat un sezon pe care l-
am dus onorabil la sfârşit. Nu
este puţin lucru să termini se-
zonul regulat pe locul 6 şi să
joci în play-off! Nu cred că
se putea mai mult în această
dublă cu Târgovişte. O singu-
ră jucătoare de-a lor are sa-
lariul cât toată echipa
noastră!” a spus la finalul
partidei tehncianul Olimpiei,
Dan Calancea. 

Bartee, „locomotiva“ Olimpiei!
Americanca Bartee a fost
încă odată cea mai bună ju-
cătoare a Braşovului. În me-
ciul doi cu CS Municipal
Târgovişte, jucătoarea Olim-
piei a avut o prestaţie „obiş-
nuită“: 20 de puncte, 5
recuperări, 2 pase decisive, 2
intercepţii! 64% a fost pro-
centajul jucătoarei de culoare
la aruncările de la semidis-
tanţă, iar la libere americanca
a stat şi mai bine: 6 aruncări
fructificate din 7 încercări!
În cele 25 de apariţii în tri-
coul Olimpiei, Carla Bartee
a totalizat 233 de puncte (me-
die de 9.3 puncte pentru fie-
care joc).

Pauză pînă la toamnă! Pentru
„olimpice“ urmează o pauză
foarte lungă, startul viitorului
sezon fiind programat pentru
jumătatea lunii septembrie!
Oficialii formaţiei de sub
Tâmpa se gândesc însă de pe

acum la noul sezon. „Majo-
ritatea baschetbalistelor ro-
mânce din lotul nostru şi-au
manifestat dorinţa de a con-
tinua la Braşov şi în campio-
natul viitor. Suntem în discuţii
avansate şi cu alte jucătoare
dar şi cu baschetbaliste din
străinătate. Dacă lotul va ră-
mâne acelaşi, cu 2-3 noutăţi,
eu spun că ne putem bate la
anul pentru un loc în semifi-
nale!” spune antrenorul
Olimpiei, Dan Calancea. Din
păcate, şansele ca  actualele
„straniere” să continue sub
Tâmpa sunt reduse, datorită
bugetului limitat! 

Performanţă cu buget limitat!
„Olimpicele” s-au autodepă-
şit în acest sezon! Deşi capi-
tolul financiar nu a fost
punctul forte al grupării de
sub Tâmpa, Olimpia a termi-
nat cu capul sus competiţia.
„A fost un sezon foarte bun
pentru noi, probabil cel mai
bun  de când această echipă
activează în liga naţională.

Am demonstrat că atunci
când echipa este sudată, iar
antrenorul este unul de cali-
tate, se poate face performan-
ţă. Am terminat în faţa unor
echipe cu un buget mult mai
mare decât al nostru, iar
acest lucru spune destul de
multe!“ ne-a declarat preşe-
dintele comisiei de sport din
cadrul Consiliului Judeţean
Braşov, Dragoş Crăciun. 

Se votează bugetul. În aceas-
tă săptămână va avea loc şe-
dinţa Consiliului de

Administraţie, în care va fi
votat bugetul echipei pentru
sezonul 2014-2015. “Eu sper
ca acesta să fie cel puţin egal
cu cel avut în sezonul pe care
tocmai l-am încheiat. De ase-
menea, ne propunem să atra-
gem noi sponsori lângă
echipă. Totodată, vom dema-
ra discuţiile pentru semnarea
unui nou protocol de colabo-
rare cu CSU Braşov, parte-
neriat care a funcţionat
perfect în acest sezon” a mai
spus Crăciun.

„Olimpicele”, s-au autodepăşit în acest sezon!

Punct final sub panou

Olimpia CSU Braşov: Bartee 20, Kovacevic 11, Ursu Kim
9, Irimia 7, Avram 4, Haas 2, Ferariu 2, Erak 2
Antrenor: Dan Calancea
CS Municipal Târgovişte: Stoenescu 15, Smith 14, Givens
14, Huţanu 13, Hutlassa 13, Jones 10, Green 6, Sanford
4, Uşurelu 2
Antrenor: Dan Fleşeriu
Arbitri: Fabiana Martinescu, Cosmin Prişcă

Olimpia CSU Braşov-CS Municipal
Târgovişte 57-91(13-27, 17-19,10-20,17-25)
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Corona, prima retrogradată. Corona Braşov este prima echi-
pă retrogradată în eşalonul secund al fotbalului românesc.
Chiar dacă matematic ar mai fi fost posibilă salvarea,
cei de la Corona au rămas restanţi la capitolul dosar de
licenţiere. În aceste condiţii, înfrângerea de la Botoşani,
1-3, nu prea mai are nici ea mare importanţă. „Nu putem
să acuzăm arbitrajul. În afară de un posibil offsaid la
golul al treilea, nu avem ce zice. Ne-a lipsit motivarea şi
concentrarea. Prima repriză a fost echilibrată, dar apoi
am luat prea uşor golurile 2 şi 3. Acolo, la golul 2 s-a
rupt meciul. E greu în condiţiile astea! Le-am cerut ju-
cătorilor să nu cedeze, trebuie să respectăm competiţia
şi pe noi. Nu e uşor când nu mai ai nicio speranţă să ră-
mâi în Liga 1. Nu degeaba am spus că motivarea a avut
un rol important. Sper să ne revenim în meciurile urmă-
toare. Sunt probleme mari, dar nu trebuie să cedăm, pro-
bleme sunt peste tot”, a spus pentru Dolce Sport, la
finalul meciului, tehnicianul Coronei, Ionel Gane.
Dă Maxim pentru Stuttgart!
După două înfrângeri
consecutive, Stuttgart a
învins-o pe Freiburg pe
teren propriu, scor 2-0.
Primul gol al şvabilor a
fost înscris de Alexandru
Maxim, care a împins în
plasă o minge venită de
pe partea dreaptă de la
Traore. Internaţionalul
român a punctat în mi-
nutul 69, exact în acelaşi
minut în care a punctat
şi în meciul cu Hamburg,
la doar 8 minute după ce
a intrat pe teren. Acelaşi Maxim a pasat în minutul 87 la
golul doi al lui Stuttgart, marcat de Harnik. În urma acestui
succes, Stuttgart le-a depăşit pe Nurnberg şi Hamburg
şi a ieşit pentru moment din zona retrogradării. 7 goluri
și 9 pase decisive are Alexandru Maxim în 25 de meciuri
jucate în actualul sezon de Bundesliga.
Bekele, primul succes la maraton! Etiopianul Kenenisa Bekele,
unul dintre cei mai mari fondiști din istorie, a câștigat,
duminică, primul său maraton. El a parcurs clasica
distanță de 42,195 km în maratonul de la Paris în 2 h 5
min 02 sec. Acest timp este și un nou record al cursei,
cea mai bună performanță fiind înregistrată în ediția 2012
cu 2h 5 min 10 sec de atletul kenyan Stanley Biwott.
După o carieră strălucită pe pistă, alergătorul în vârstă
de 31 ani a reușit să calce pe urmele legendarilor etiopieni
Abebe Bikila, dublu campion olimpic (1960-1964) și Haile
Gebreselassie, care au făcut cu brio trecerea de pe pistă
către maraton.
Raţ dă bine cu... capul! Răzvan Raț a fost eliminat sâmbătă

seara în partida pe care
Rayo Vallecano a
câștigat-p pe teren pro-
priu, 3-0, cu Celta Vigo,
în etapa a 32-a din Pri-
mera Division. Românul
l-a lovit cu capul în plină
figură pe Charles, în mi-
nutul 63, provocându-i
acestuia o fractură de
sept nazal. Brazilianul
Charles va fi nevoit să
evolueze până la finalul
sezonului cu o mască de
protecție, din momentul
în care va reveni pe te-

ren. Clubul galician a anunțat că nu poate estima de-
ocamdată care va fi perioada de refacere a acestuia. Raț
riscă o suspendare de cel puțin trei etape, după lovitura
aplicată lui Charles.
Victorie uriașă pentru FC Brașov. FC Brașov a obținut aseară
o victorie foarte importantă în fața ocupantei locului doi
din prima ligă, Astra Giurgiu. Obligați să câștige pentru
a mai spera la salvarea de la retrogradare, stegarii au
făcut un meci excelent și au închis tabela la 2-1. Golurile
galben-negrilor au fost semnate de Andrei Cristea în mi-
nutul ‘35 și Ștefan Grigorie în minutul ‘56. Punctul de
onoare al oaspeților a fost reușit de Valerică Găman în
minutul 77.

Baschetbalistele de la Olimpia CSU Braşov au intrat în vacanţă
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Chivu, omagiat de Inter!
Cristian Chivu (33 de ani)

şi-a anunţat recent retragerea
după 17 ani de carieră în
care a evoluat la CSM Reşi-
ţa, Universitatea Craiova,
Ajax Amsterdam, AS Roma
şi Inter Milano. În Italia, la
Inter, fostul internaţional ro-
mân a evoluat 168 de me-
ciuri şi a rămas astfel în
inima suporterilor de pe

Giuseppe Meazza. Drept ur-
mare, înainte de lovitura de
start pe care nerazzurii au
disputat-o pe teren propriu,
contra Bolognei, în Serie A,
Chivu a primit un cadou din
partea patronului Thorir.
Acesta i-a înmânat un tricou
al lui Inter, cu numărul 168
pe spate şi mesajul „Grazie
(Mulţumim)”.
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Filmul „Ultimul zbu-
rător” va fi proiectat
miercuri, 09 aprilie
2014, la ora 12:00 şi
19:00, la Centrul Cul-
tural Reduta.

La proiecţii vor participa:
◾ Ovidiu Georgescu – re-

gizor, producător şi co-
scenarist

◾ George Ivaşcu – actor
◾ Gabriel Duţu – actor
◾ Dragoş Popescu – di-

rector imagine
◾ Mihai Mănescu – co-

scenarist si producător
Filmul este o frumoasă

poveste de iubire care
transcede timpul şi spaţiul,
prezentând o lume fasci-
nantă, de mult  uitată de o
societate atât de cufundată
în întunericul materialis-
mului.

„Ultimul Zburător”
este un film indepen-
dent, realizat în totalita-

te din finanţare privată,
produs de Asociaţia Cul-
turală „Promissum” şi
distribuit în cinemato-
grafele din România de
InterComFilm Distribu-
tion. Toţi cei implicaţi
în realizarea acestui film
au fost fascinaţi de po-
vestea lui: un mit clasic
al culturii române, mitul
Zburătorului, spus sub
forma unui basm mo-
dern. Echipa şi actorii
au realizat acest proiect
pentru că au îndrăznit să
creadă!

„Ultimul Zburător” este
 primul film românesc
care participă la Festivalul
Internaţional de Film Fan-
tastic de la Bruxelles
(BIFFF) din Belgia care
se va desfăşura între 8 şi
20 aprilie.

Biletele se găsesc la
Centrul Cultural Reduta.
Preţul unui bilet – 5 lei. 

Horoscopul zilei
Berbec. Latura ta sensibilă iese la iveală astăzi, şi e posibil
să uşurezi viaţa celor din jurul tău. Este un bun moment
pentru a-ţi duce relaţia amoroasă la un alt nivel.

Taur. Eşti foarte deschis/ă astăzi, atât cu inima, cât şi cu vor-
bele. Încearcă să comunici cu cele mai importante persoane
din viaţa ta şi să discuţi probleme care chiar contează.

Gemeni. Finanţele tale sunt în siguranţă, dar nu se ştie ni-
ciodată ce poate să îţi aducă imprevizibilul. Acum este
timpul să te gândeşti serios la viitor.

Rac. Nu ai deloc energie astăzi, aşa că odihneşte-te puţin.
Nu ai nicio idee de cum să îţi petreci această zi aşa că lasă-
i pe ceilalţi să decidă şi pentru tine. 

Leu. Te stăpâneşti destul de bine astăzi, în ciuda faptului că
stresul din jurul tău e din ce în ce mai mare. Grijile de la
locul de muncă nu îţi dau pace. 

Fecioară. Încearcă să nu laşi pe nimeni să îţi dea planurile
peste cap, trebuie să fii propriul tău şef astăzi. Lucrurile
stau bine, dar energia şi organizarea au cam scăzut.

Balanţă. Lucrurile merg exact aşa cum vrei astăzi, chiar dacă
vei mai fi deranjat/ă din când în când de unele persoane.
Totul rămâne cum ai stabilit dacă te vei concentra. 

Scorpion. Acum e momentul să începi un nou capitol din
viaţa ta şi să te ghidezi după propriile reguli. Lucrurile se
vor aşeza la un moment dat.

Săgetător. Tu alături de un prieten sau de un bun coleg veţi
participa astăzi la o activitate cu adevărat plictisitoare. În-
cearcă să îţi ţii promisiunile.

Capricorn. Acordă atenţie lucrurilor importante astăzi, dar
mai ales persoanelor pe care le iubeşti cel mai mult. Este o
zi bună pentru întâlniri, pentru bârfă şi răsfăţ culinar.

Vărsător. Latura ta emotivă este dominantă astăzi, aşa că asi-
gură-te să îi dai inimii exact ce vrea. Este un bun moment
pentru a-ţi petrece cât mai mult timp alături de familie.

Peşti. Latura ta drăguţă şi romantică este dominantă astăzi.
Arată-i celui drag/ celei dragi care sunt sentimentele pe care
i le porţi şi pregăteşte-i o surpriză. Va fi impresionat/ă.

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

ADIO, DAR MAI STAU PUŢIN –PREMIERĂ– 
96 minute, Comedie, Dramă
ora: 19:00
CĂPITANUL AMERICA: RĂZBOINICUL IERNII –
3D– –PREMIERĂ–
128 minute, Aventuri, Acţiune, SF
ora: 18:45
MAREA FRUMUSEŢE
tarif special: 10 lei/bilet
142 minute, Comedie, Dramă
ora: 16:15
SPUNE-MI CE AI FĂCUT AZI-NOAPTE!
100 minute, Comedie, Romantic
ora: 21:00
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT dublat
78 minute, Animaţie, Fantastic
ora: 11:45
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT –3D–
dublat, 78 minute, Animaţie, Fantastic
orele: 11:30, 13:00, 17:00
NOE –3D–
140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic
orele: 15:15, 19:45, 22:15
TARZAN –3D–
94 minute, Acţiune, Animaţie, Aventuri
orele: 13:15 (dublat), 18:00 (subtitrat)

DIVERGENT
140 minute, Acţiune, SF, Romantic
ora: 13:30
NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI –3D–
131 minute, Acţiune, Thriller
ora: 21:30
DL. PEABODY ŞI SHERMAN –3D–
dublat, 92 minute, Animaţie, SF
ora: 11:15
300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU –3D–
102 minute, Acţiune, Război
ora: 14:45

Întâlnirea pasionaţilor de jocuri pe tablă 
În fiecare zi de luni, de la ora 19, în ceainăria Ceai et
caetera (str. Latina, nr. 15), este prezentat câte un joc
de strategie strategie (board game): Ticket to ride,
Carcassonne, Coloniştii din Catan, Reţeaua energetică
şi lista poate continua. 
Adulţii sunt foarte receptivi la acest tip de
divertisment care le solicită creativitatea, atenţia, dar
şi spiritul de competiţie.

Seara filmului maghiar
Luni, 7 aprilie, Biblioteca Maghiară, Mansarda Casei
Baiulescu, ora 17,00 – Seara filmului maghiar: A
legbátrabb város (2008). Regizor: Matúz Gábor.
Distribuţia: Dánielfy Zsolt, Gáspár Tibor, ifj. Jászai
László
Documentar artistic, 98 minute

Filmul este povestea celor care au dorit să
rămână maghiari. Documentarul se întemeiază
pe un fapt istoric, prezent în paginile cărţilor de
istorie, dar scris cu litere mici, însă de o
importanţă capitală. La 29 ianuarie 1919,
locuitorii din Balassagyarmat, aflaţi sub auto -
ritatea armatei cehe, s-au revoltat împotriva
soldaţilor staţionaţi aproape de oraş. Bărbaţi şi
femei deopotrivă au luptat cu curaj, fiind răniţi
şi mulţi au murit în confruntare. Dar gestul lor
a avut drept efect alungarea militarilor şi
eliberarea oraşului, locuitorii salvându-şi viitorul.

Convorbiri despre muzică
Luni, 7 aprilie, Mediateca, Sediul Central, etaj I, la orea
17,00 – Convorbiri despre muzică: Artă şi
credinţă, cultură şi spiritualitate, prelegere
susţinută de Petruţa Măniuţ Coroiu.
Convorbiri despre muzică este o iniţiativă
organizată în parteneriat cu Facultatea de Muzică
a Universităţii Transilvania Braşov. Lector Petruţa
Măniuţ-Coroiu propune subiecte de discuţie şi
reflecţie din larga tematica privind muzica
universală şi cultura lumii.  Astfel, prelegeri
despre Bach, Verdi, Schubert, Schuman, Enescu,
Aurel Stroe ori urmărirea unui motiv muzical
(iubirea, anotimpurile) se constituie în adevărate
incursiuni culturale, dezbateri şi analize din
diferite perspective (muzicologice, istorice,
culturale, filo zofice, religioase).

Astăzi în Braşov
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Sudoku

3 6 5 1
9 6

7 2 4 5 8
5 3 8
3 9 8

4 5 9
9 6 2 8 3
8 2

8 6 9 4

Instrucţie de câmp. Sergentul îl în-
treabă pe Bulă:
– Soldat, ce faci dacă în faţa ta vezi
500 de inamici? 
– Îi împuşc cu mitraliera, domnule
sergent!
– Dar ce faci dacă vezi în stânga 800
de inamici? 

– Îi împuşc cu mitraliera, domnule
sergent!
– Dar ce faci dacă vezi în dreapta 1.000
de inamici? 
– Îi împuşc cu mitraliera, domnule
sergent!
– Dar de unde iei tu atâtea cartuşe,
Bulă?
– Din locul din care aduceţi şi dum-
neavoastră inamicii …

Bancul zilei

Mâine, 8 aprilie 2014, la ora 19.00,
Cvartetul „Gaudeamus” al Filarmoni-
cii Braşov susţine un recital la sala
muzicii de cameră de la „Patria. 

Invitat: Marius Vintilă

În program:
J. Haydn – „Ultimele şapte cuvinte

ale Mântuitorului pe cruce”
Preţul biletelor este de 20 lei, redus

50% pentru elevi, studenţi şi pensio-

nari, respectiv 10 lei.
Programul agenţiei de bilete de la

sala „Patria” este: luni, miercuri
12–15; marţi, joi 16–18; cu o oră
 înainte de concert.

Cvartetul „Gaudeamus”susţine un recital cameral 

Proiecţie de
film la Reduta 
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Din presa maghiară
Interviu cu profesorul universitar Emil Racoviţă, 
despre expediţia la Polul Sud alături de Amundsen (I)

Cartierul Latin din Cluj. Studenţi, profesori cu barbă,
multe cărţi, flirturi şi primăvara însufleţeşte cartierul. Sub
paltonul studenţilor se întrezăreşte halatul alb în fuga
dintre două clinici. 
În spatele clădirii întunecate a facultăţii se ridică clinica
cea nouă cu poartă din marmură, ferestre albastre şi
gard roşu. Mai sus se intră pe o stradă unde maşinile nu
au acces. Aici este teritoriul Institutelor de Ştiinţe. De-
asupra unei porţi scrie Institutul de Ştiinţele Naturii. În-
ăuntru profesorul cărunt cu barbă albă studiază cartea
de vizită a reporterului:
“– Reporter, …deci sunteţi reporter…Vai de voi, ce mai
puteţi scrie…
– Domnule profesor, o să scriu să-mi păstrez conştiinţa
curată.
– Ça va …aţi venit pentru …?
– Aţi fost la Polul Sud împreună cu Amundsen. Vă rog,
povestiţi despre expediţie, şi ce părere aveţi despre ex-
pediţia la Polul Nord al lui Papanin?
– Mais, mon Dieu, ce o să mai scrieţi dvs. Această presă
infamă …
– Dacă n-ar exista presă, aţi fi aflat de expediţia lui Panini
sau de lucrările lui?
– Da, asta-i adevărat.”
Şi exceptând neîncrederea în ziarişti, domnul profesor
Emil Racoviţă, directorul Institutului este un domn plin
de farmec. În camera plină de rafturi cu cărţi şi stând la
biroul acoperit de reviste şi studii ştiinţifice pare a fi un
împărat care domneşte peste cunoaştere.

RUFFY Péter. Racoviţă Emil román egyetemi
tanárnál, aki Amundsennel együtt megjárta a Déli

Sarkot. În: Brassói Lapok, nr.76, 2 aprilie 1938

„Buna gospodărie pe care
a făcut-o actuala administraţie
a judeţului Braşov cu prilejul
licitaţiei pentru închirierea
prăvăliilor din palatul prefec-
turei, nu numai că a adus re-
novarea aproape completă a
acestor localuri, dar a înlesnit
şi o nouă izbândă economică
românească.

„Bonboneria Palatului”
cea mai mare întreprindere
de bonboane, cofeturi şi pră-
jituri din ţară, ale cărei uzini
din Capitală se datoresc mun-
cii braşoveanului de origină
d. Roman Căpăţâna şi tova-
răşului său bucureştean d. C.
Grigorescu, a deschis o su-
cursală în oraşul nostru în lo-
calul prefecturei dinspre
promenada Regele Ferdi-
nand I. Şi atât prin aranjamen-
tul ei, cât şi prin produsele de
o calitate superioară ce le-a
pus în des facere, această nouă
cofetărie s’a desemnat, încă

din prima zi, a fi cea mai
mare şi mai bună din Braşov.

Inaugurarea s’a făcut Du-
mineca trecută în prezen�a
unui public foarte numeros
care a avut prilejul să constate
că Braşovul a dobândit un
bun ce-i lipsea: un local de
coferărie în care arta desăvâr-
şită de fabricaţie să-şi poată
prezenta produsele sale în-
tr’un ansamblu cu totul mo-
dern, în genul celor mai bine
reputate localuri din Capitala
ţărei.

Au fost şi în decursul celor
12 ani dela Unire străduinţe
pentru desvoltarea patiseriei
în Braşovul ale cărui datini
erau doar „palacinta” şi „stru-
delul”. Infuzia de dincolo de
Carpaţi a apetiturilor speciale
pentru delicatesuri cari să sa-
tisfacă nu numai gustul ci şi
ochiul; imposibila de uitat
confisserie „Capşa” dela Bu-
cureşti, unde şi Bulgarilor le-a

plăcut să miroase, în timpul
ocupaţiei, dulcele civilizaţiei
refugiate din calea lor, a impus
vechilor cofetari braşoveni
să-şi modernizeze factura ve-
che a localurilor şi a artei lor
primitive. S’a remarcat deci,
în ultimi ani mai cu seamă,
un progres apreciabil şi nu se
poate susţine că publicul bra-
şovean nu l-a încurajat.

Lipsea însă ceea ce se chia-
mă concurenţa temătoare şi
care de fapt aduce cu sine
progresul. Era concurenţa
doar între elevii uneia şi ace-
leiaşi şcoale, şi aceasta chiar,
o concurenţă foarte timidă
mai cu seamă când era vorba
de casa patronului şcoalei. În
fapt ea se reducea la atâta:
dacă o cofetărie prefăcea de
3 sau 4 ori prăjiturile rămase,
alta le prefăcea numai de
2 ori; dacă una întrebuinţa nu-
mai unt topit şi câte-odată
chiar rânced, de-l simţeai ore
întregi după consumarea unei
prăjituri, alta întrebuinţa unt
topit ceva mai proaspăt şi
câte-odată şi puţin unt netopit
dar nu întotdeauna şi proas-
păt; dacă una întrebuinţa glu-
coza chiar şi atunci când
patiseria n’o îngădue, alta mai
adăoga pe ici şi colo şi puţin
zahăr; dacă una întrebuinţa
numai praful de ouă, alta în-
trebuinţa şi oul nu tocmai
proaspăt.

Şi aşa mai departe.
Fiind-că judecata era una

şi aceiaşi peste tot: „dacă cel
care nu cumpără dela mine se
duce la altul, tot la elevul meu
nimereşte”. Or, „dacă publicul
o mânca o săptămână, două,
trei în şir numai produsele
şcoalei noastre, se deprinde
cu ele şi nu-i mai place cele
cu zahăr, lapte, unt şi ouă
proaspete”.

Din acest punct de vedere
nu numai noua concurenţă,
dar şi şcoala nouă în arta pa-
tiseriei care a venit la Braşov
odată cu deschiderea sucursa-

lei „Bonboneria Palatului” din
Bucureşti, va aduce un real
serviciu celor dornici să pro-
greseze în această branşă (..)”.
Carpaţii – Anul X, nr. 533;

Duminecă , 1 Iunie 1930

Hmmm... cui nu-i plac pră-
jiturile, produsele de patiserie,
dulciurile? Chiar dacă nu îţi
este foame, doar la simţirea
aromelor în jur, pofta îţi vine
instantaneu... Se pare că Bra-
şovul, ca şi alte mari oraşe
din ţară, şi-a început „poves-
tea” în domeniul patiseriei cu
clasicul ştrudel şi bine cunos-
cuta plăcintă.

Dar care este originea aces-
tor două produse?... Deşi, ini-
ţial, ştrudelul a fost inventat
de un ungur, el a fost, se pare,
inspirat de baclavaua turceas-
că şi şi-a câştigat popularita-
tea în secolul al XVIII-lea, în
timpul Imperiului Habsburgic;
însă existenţa lui coboară mult
mai departe în timp: cea mai
veche reţetă de ştrudel datează
din 1696 – o reţetă scrisă de
mână şi păstrată la Wiener
Stadtbibliothek. Denumirea de
„ştrudel” este de origine ger-
mană şi înseamnă „vârtej”.

Plăcintele, în schimb, erau
foarte populare în Grecia an-
tică şi au supravieţuit până în
ziua de azi, ca un produs de
vârf al gastronomiei greceşti.
Coapte în vase rotunde de
aramă spoită, foile pufoase şi
aurite le-au dus vestea plăcin-
tarilor greci în toată Ţara Ro-
mânească. Plăcintele devin
atât de populare la noi, încât
aluatul rumen, pântecos, de-
vine prin Negruzzi un adevărat
erou de poveste în Istoria unei
plăcinte, în care plăcintele, ca-
podopere gastronomice, devin
cadouri, instrumente ale co-
rupţiei pentru obţinerea unor
posturi la Curtea domnească.

Dacă vi s-a făcut dor de
ele... „la plăcinte înainte!”.
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Cu prilejul inaugurării
„Bonboneriei Palatului” de la Braşov

7 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



Mircea Noaghiu se apropie
de 75 de ani – nu se mai ca-
ţără pe stâncă, dar pune cap
la cap secvenţe din viaţa pe
care a trăit-o din plin, la înăl-
ţime. Lucrează la o nouă carte
cu adevărate lecţii despre cum
să te porţi cu muntele. 

Muntele pe care l-a iubit şi
pe care i-a învăţat să-l iubeas-
că şi pe sutele de tineri ce i-
au trecut prin mână şi prin…
coardă. Dintre aceştia, şase
au ajuns maeştri ai sportului,
iar alte câteva zeci au strâns
medalii peste medalii la com-
petiţii în ţară şi în străinătate. 

Locuia pe Livada Poştei şi îm-
preună cu câţiva copii din vecini
colinda dealurile din jur. Pe stân-
cile Tâmpei s-a întâlnit prima
dată cu alpinişti în acţiune,
care, văzându-i pe puşti cum
se caţără „la liber”, i-au legat
cu coarda. La 15 ani era deja
prieten cu sportivii de la „Şti-
inţa” Braşov, cu care a esca-
ladat primul său traseu „Acul
Crăpăturii” din Piatra Craiului. 

După terminarea liceului
Şaguna, Mircea Noaghiu a ur-
mat o şcoală specială de an-
trenori. Încet-încet, a devenit
un nume printre montaniarzi.
Avea mari şi grele trasee ur-
cate, ture de iarnă, premiere
alpine, câteva trasee pe stâncă
pitonate de el – Lacrima de
piatră şi Amurgul Iadului în
Cheile Bicazului, sau Traseul
Arcadelor în Piatra Craiului.

La Clubul Sportiv Universitar
Braşov, a înfiinţat în 1968 secţia
de alpinism, unde era sportiv, dar
şi antrenor. Până în 89, s-au
bătut doar cu adversari din ţări
estice. Cei peste 8.000 de
metri din Himalaya erau doar
în visul alpiniştilor braşoveni.
La concursurile unde mergeau
făceau senzaţie, a avut o echi-
pă de trei fete care este cea

mai tare echipă pe care a avut-
o România până acum. În
urma rezultatelor excelente a
devenit maestru al sportului.
Înainte de a i se înmâna acest
titlu, mai avea de trecut însă
un test de rezistenţă fizică şi
psihică. A parcurs iarna, în
21 de zile, aşa cum se cerea
de regulament, Meridionalii
(Sinaia – Herculane). Dor-
meau pe unde apucau, mân-
cau ce aveau prin buzunare,

stafide, nuci, încălzeau la pri-
mus zăpada. Când pleca la că-
ţărat, trebuia să care în spate
o greutate impresionabilă. Mai
puţin de 20 de kg nu erau ni-
ciodată în rucsac. După efortul
de la antrenamente sau com-
petiţii, veneau şi momente de
distracţie, cu cântări la cabană
şi tabere studenţeşti. Se şi dis-
trau şi făceau chefuri la caba-
ne. Un cântec de munte
îndrăgit şi cântat şi de gene-
raţia de azi a cavalerilor Pietrei
Craiului este „Imnul Dianei”.
A fost compus când s-a refăcut
refugiul Dianei de o echipă de
tineri coordonată de salva-
montistul braşovean Mircea
Opriş. Când se afla pe munte,

deasupra lumii, lui Mircea
Noaghiu i se părea că o duce
mai bine decât cei de jos.

Da, de sus, viaţa pare mai
frumoasă, iar grijile sunt mai
departe. În cântec de cabană

aflată sus, la vama norilor,
cum spune, frumos, vers de
poezie, timpul parcă se topeş-
te în alte dimensiuni. Alta îi
e curgerea.

O altă parte importantă din

viaţa de om al muntelui a fost
munca de salvare a celor aflaţi
în dificultate. A fost printre
cei care au fondat Salvamon-
tul. A fost şef al echipei din
Braşov 12 ani. A cărat în spa-
te, a tras, a salvat câteva zeci
de persoane. După 89, Mircea
Noaghiu a mai condus mulţi
ani secţia de alpinisim, dar a
fost o vreme şi preşedintele
Clubului Sportiv Universitar,
până când a ieşit la pensie.

La 63 de ani, s-a dus singur
să mai pitoneze două lungimi
de coardă din „Amurgul zei-
lor”, traseu început cu 20 de
ani în urmă. La 65 de ani, s-
a urcat pe Biserica Neagră să

repare orologiul. 
Mircea Noaghiu

este pasionat şi de
imagine. O parte
din filmele vechi
difuzate în emi-
siune au fost rea-
lizate de el cu o
cameră rusească.
Şi mai are o
 pasiune Mircea
Noaghiu – bri -
colajul în lemn.
Din copaci do-
borâţi de furtună
şi-a lucrat toată
mobila din casă
– scaune, biblio-
tecă, masă, pat.

În urmă cu câţiva ani, o
 coxartroză începuse să-i dea
bătăi de cap. Intervenţia chi-
rurgicală a fost soluţia pentru
a mai putea să se mişte. Face
glume şi spune că tijele de ti-
tan care i-au fost introduse în
picioare se înţeleg bine cu oa-
sele lui. Tot instrumentele de
căţărat l-au ajutat în recupe-
rarea de după operaţie. 

Fiul său Radu a încercat să facă
şi el ca tata, dar şi-a dat seama
că nu-i place să se urce pe
stâncă şi a rămas doar cu pa-
siunea pentru schi. Radu a ter-
minat Facultatea de Muzică
la Braşov, apoi a fost profesor
şi a înfiinţat împreună cu co-
legul său Marius Modiga co-
rul de cameră „Concentus”.
În urmă cu mai mulţi ani, s-a
stabilit în America, unde şi-a
perfecţionat studiile muzicale,
iar acum este un dirijor în pli-
nă ascensiune. Vara, când
vine în ţară, concertează cu
orchestre simfonice de aici.
Este mândru de cariera lui
Radu, dar şi pentru el mai are
ceva planuri. Nişte amici l-au
invitat să meargă cu ei la vară
în… Himalaya. Până la o
eventuală întâlnire cu marele
munte, merge în drumeţii în
jurul Braşovului şi lucrează la
noua sa carte.

Elena Cristian

„Şi-a trăit viaţa din plin. La înălţime! Iubeşte muntele şi nimic
nu i-a putut egala în viaţă sentimentul acela copleşitor de stăpân
al piscurilor şi al înălţimilor albastre. De infinit la picioarele
tale. Şi de libertate! Trupul nu îl mai ajută să se caţere pe
pereţii de stâncă ce străpung azurul. Dar ochii văd! Şi inima
cere! Şi atunci... închide ochii şi este din nou sus! Astăzi trăirile
adunate în firide de suflet se revarsă în vers. Amintirile adunate
acolo, sus, „La vama norilor”, năvălesc în poezie. Ele îl duc
mai departe pe Mircea Noaghiu. Ele şi sutele de tineri alpinişti
care i-au trecut prin mâna şi... prin coardă! Lecţiile şi învăţă-
turile transmise prin grai viu şi prin grai scris...”

Onelia Pescaru

Oameni... 
Oameni care unesc şi oameni care  dezbină... 
Oameni care clădesc şi oameni care dărâmă. 
Oameni care ridică punţi şi oameni pe care aceste
punţi îi leagă. 
Fiecare, supus unui unic destin şi unei singure  treceri... 
Dar cât de diferite ne sunt aceste treceri prin lume! 

Această pagină este dedicată
 celor care ştiu să treacă,
mândri şi puri, prin lumina
vieţii, lăsând în urma lor
lumina. Au vindecat su-
flete prin muzică şi cânt,
prin arta sublimă au dăruit
pretutindeni bucuria. Au
făcut miracole, asemeni
zeilor cu trupuri ruinate
de boală şi prăduite de
nădejde. Ne-au făcut fe-
riciţi prin sport că apar-
ţinem aceluiaşi neam,
risipit azi şi de geografie
şi de mândria pierdută.
Braşoveni care au ştiut
să dea Braşovului şi lumii
valoare şi onoare! 
Oameni pentru oameni! 
Braşoveni pentru
 braşoveni!

Onelia Pescaru
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Copiii crescuţi la umbra celor care au deschis drumul triumfal
al alpinismului românesc şi-a învelit, în anii din urmă, triumful
asupra înălţimilor lumii în tricolor iubit ! Ei vorbesc azi lumii
despre un neam socotit, poate de prea mulţi, sortit mai de-
grabă unei resemnări neputincioase decât unui zbor înalt.
Mircea Noaghiu nu a avut şansa lor. Viaţa a făcut însă ca el
să aşeze piatra de temelie în alpinismul românesc. A pus,

într-o splendidă matrice, tot ce are mai bun poporul din care
a prins a se ridica. A trecut prin furtuni şi a ştiut să aştepte
soarele la care să se încălzească. A alungat şi ploaia şi lacrima.
Foamea şi frigul. Setea şi neputinţa. Durerea trupului şi teama
din suflet. Şi-a primit la schimb curcubeie aruncate peste
creşte scăldate în pasiune solară, zăpezi nemuritoare şi fru-
museţi aproape nepământene!

Triumful asupra înălţimilor lumii

„Noi mergem pe munte să strângem amintiri” – spunea re-
gretatul alpinist braşovean Ionel Coman. Şi aceste amintiri
le-a aşternut în mai multe cărţi. Mai tânărul său confrate
Mircea Noaghiu şi-a povestit şi el trăirile din munţi în volu-
mele „Avalanşa”, „Pamir 77” şi „Lacrima de piatră” – acesta
din urmă fiind de fapt numele unui frumos şi dificil traseu
pitonat de el în Cheile Bicazului. A scris şi poezii inspirate
din peregrinările sale, adunate sub titlul „La vama norilor”.

Lupta cu înălţimile


