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Restricţii de
circulaţie în centru 

Astăzi, în intervalul orar
13:00 – 14:30, în centrul Bra-
şovului se va desfăşura Crosul
Colorat al Studenţilor.
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METEO

Târgul Liceelor”, eveniment
care s-a desfăşurat în acest
weekend la Braşov Business
Park, a adunat câteva mii de
elevi de gimnaziu, curioşi să
afle cât mai multe detalii care
i-ar putea ajuta să se decidă
pe băncile cărei instituţii şco-
lare îşi vor petrece următorii

patru ani din viaţă. Cele 42
de şcoli prezente la târgul or-
ganizat de către Inspectoratul
şcolar Judeţean şi-au prezen-
tat oferta educaţională şi re-
zultatele actualilor elevi, iar
un loc aparte l-au ocupat la
ediţia din acest an şcolile pro-
fesionale. 

Mii de turişti, alături de lo-
calnici, au participat ieri la
tradiţionalul „Festival al Nar-
ciselor” din Vad. Ca în fie-
care an, cei prezenţi au avut
parte de multă muzică şi voie
bună. Organizatorii, Consiliul
Judetean şi Centrul Judeţean
pentru Promovarea Culturii

Tradiţionale Braşov, au pre-
gătit pentru cei care au vizitat
rezervaţia un spectacol fol-
cloric la care au participat,
pe lângă formaţii artistice din
judeţ, şi Nicolae Furdui Ian-
cu. Manifestarea este de la
an la an de tot mai mare am-
ploare.

„Festivalul Narciselor”Şcolile profesionale, de viitor

Soare
7°C /18°C
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Cum se pot 
salva stegarii!

FC Braşov are nevoie de
toate cele trei puncte cu
Gaz Metan pentru a fi si-
gură de prezenţa în Liga I. 

Film românesc la 
Casa Baiulescu

Mâine, de la ora 17.00, ci-
nefilii braşoveni pot viziona
gratuit filmul românesc
„Senatorul melcilor”.

pag. 9

pag. 10

pag. 2 pag. 2

Mai multe echipaje de la SMURD
şi Ambulanţă au fost trimise la locul
accidentului. Autocarul, înmatricu-
lat în Braşov, a preluat cei 25 de
turişti, pensionari belgieni veniţi

pentru un sejur de 12 zile în Ro-
mânia. Turiştii au dormit peste
noapte în Poiana Braşov şi mergeau
spre Bran. Auto carul a rupt para-
petul într-o serpentină şi a căzut în

râpă. Nu s-a răsturnat. Din fericire,
nu există nicio persoană decedată.
Toate victimele au fost duse la Spi-
talul Clinic Judeţean de Urgenţă
Braşov. O persoană care este rănită

grav fost transportată cu un elicop-
ter SMURD la Spitalul de la Târgu
Mureş. Circulaţia pe DN1 E între
Poiana Braşov şi Râşnov a fost blo-
cată mai bine de 2 ore. pag. 3

Foto: Dana Savu

Autocar căzut
într-o râpă

C
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Zeci de mii de turişti alături
de localnici au participat, ieri,
la tradiţionalul „Festival al
Narciselor” din Vad. Ca în
fiecare an, cei prezenţi au avut
parte de multă muzică şi voie
bună. 

Organizatorii, Consiliul Ju-
deţean şi Centrul Judeţean
pentru Promovarea Culturii
Tradiţionale Braşov, au pre-
gătit pentru cei care au vizitat
rezervaţia un spectacol fol-
cloric la care au participat, pe
lângă formaţii artistice din ju-
deţ, şi Nicolae Furdui Iancu.
Artistul-simbol al Ardealului
a acceptat bucuros invitaţia
primarului Cristinel Paltin

de a susţine un concert între
narcise.

„Consiliul Judeţean con-
tribuie la protejarea ariilor
şi oferă o atenţie specială
acestor zone unice în vederea
dezvoltării turismului”, a de-
clarat Aristotel Căncescu,
preşedintele Consiliului Ju-
deţean Braşov. 

Narcisele care cresc spon-
tan în Dumbrava sau Poiana
Vadului – şi care au dus faimă
satului în toate colţurile ţării
– sunt numite de localnici
 coprine. 

În acest an Poiana Narcise-
lor este mai frumoasă şi mai
bogată datorită autorităţilor

locale care au
 curăţat vegetaţia
moartă care um-
brea atât narci -
sele cât şi irişii.
Astfel, verdele
crud se combină
perfect cu nuan-
ţele de galben şi
mov ale minuna-
telor flori care
 înfrumuseţează
poiana. 

„Anul acesta
preconizăm să
cheltuim pentru
manifestare un

buget cuprins între 20.000 şi
30.000 de lei. De la an la an
manifestarea a fost de tot mai
mare amploare”, explică pri-
marul Cristinel Paltin.

A devenit o tradiţie ca po-
ienile cu narcise de la Vad să
fie oficial deschise în preajma
sărbătorii Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena. 

Poienile cu narcise se întind
pe aproape 400 de hectare.
Cele mai multe sunt ale lo-
cuitorilor din sat, 312 hectare.
Restul suprafeţelor aparţin
Primăriei (7 ha) sau au un re-
gim special de protecţie şi
sunt gestionate de Romsilva
(80 ha).

„Târgul Liceelor”, eve-
niment care s-a desfă-
şurat în acest weekend
la Braşov Business Park
a adunat câteva mii de
elevi de gimnaziu, cu-
rioşi să afle cât mai mul-
te detalii care i-ar putea
ajuta să se decidă pe
băncile cărei instituţii
şcolare îşi vor petrece
următorii patru ani din
viaţă. 

Cele 42 de şcoli prezente
la târgul organizat de către In-
spectoratul şcolar Judeţean
şi-au prezentat oferta educa-
ţională şi rezultatele actualilor
elevi, iar un loc aparte l-au
ocupat la ediţia din acest an
şcolile profesionale.

„Încercăm să schimbăm
acea mentalitate care spune
că acest tip de învăţământ este
destinat copiilor cu resurse in-
telectuale reduse. Nu putem
face acest lucru de pe o zi pe
alta, este nevoie de timp, dar

sperăm să demontăm celebra
teorie a lui Einstein, cum că
este mai greu să dispersezi o
idee preconcepută decât să dis-
persezi un atom. Părinţii şi
elevii trebuie să fie informaţi
corect asupra acestei forme de
învăţământ. Celorlalte şcoli,
cu profil teoretic, le dorim să
aibă copii cât mai pregătiţi cu
care să obţină performanţe

cât mai
bune”,
a expli-
cat şefa
ISJ Bra-
şov, Ariana
Bucur (foto
medalion).

Iniţiativa demarată de ora-
şul Braşov acum câţiva ani,
formarea unei şcoli profesio-

nale germa-
ne, care apoi
a fost urmată
şi în alte ora-
şe din ţară,
p r e c u m
 Sebeş, Alba
sau Timişoa-
ra, a dovedit
că modelul a
fost bun.

În prezent
există o fluc-
tuaţie foarte
mare pe pia-
ţa muncii, iar
firmele din
zona Braşo-

vului ar putea să an-
gajeze, într-o lună de
zile, sute de persoane,

dar problema este că
nu au de unde să se -

lecteze aceşti oameni
 ca lificaţi. Astfel, şcolile pro-

fesionale pot avea un efect
 pozitiv în viitor, asigurându-le
tinerilor un loc de muncă
după absolvirea lor. 

Şcolile profesionale, 
tot mai căutate de tineri 

Autorităţile, la mila naturii
Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat ieri, la Coman-
damentul pentru situaţii de urgenţă, că debitul Dunării va
atinge un nivel maxim de 13.500 metri cubi pe secundă
până pe 22 mai, iar viitura va staţiona 4-5 săptămâni în
România. Potrivit lui Dragnea, există riscul nu de depăşire
a digurilor, ci de rezistenţă a lor. „Am avut mai multe sce-
narii realizate, în funcţie de debitele prognozate, iar la un
moment dat apăruse ca scenariu posibil un debit de peste
17.200 metri cubi pe secundă, ceea ce ar fi însemnat că
Dunărea ar fi depăşit digurile şi trebuia să evacuăm zeci
de localităţi. Astăzi (n.r. duminică), avem date certe că
debitele prognozate ca şi maxime sunt în jurul a 13.500
metri cubi pe secundă în 22 mai şi nu mai avem varianta
de a se depăşi digul, în schimb avem această viitură care
va staţiona pe teritoriul românesc între 4 şi 5 săptămâni.
Nu mai avem riscul să depăşească digul, în schimb avem
nişte riscuri generate de rezistenţa digului. Digurile de-a
lungul Dunării sunt de două zile sub observaţie pe toată
lungimea din România, pentru a se afla dacă apar ero-
ziuni”, a declarat Dragnea.
Actori prinşi cu ţigări de contrabandă
Actori de la Teatrul Dramatic Galaţi au fost prinşi cu ţigări
de contrabandă, când se întorceau dintr-un turneu din Re-
publica Moldova. Vameşii moldoveni de la postul Cahul-
Oancea au descoperit ţigări de contrabandă ascunse în
bagajele mai multor actori, în autocarul cu care aceştia că-
lătoreau. „Autocarul a prezentat mai multe suspiciuni, motiv
pentru care a fost redirecţionat pe culoarul roşu, fiind supus
unui control amănunţit, cu aplicarea tuturor mecanismelor
de control vamal. Timp de peste trei ore, cu utilizarea echi-
pamentelor speciale de control vamal, colaboratorii vamali
şi poliţiştii de frontieră au scos 64.500 de ţigarete de diferite
mărci, care erau ascunse în locuri special amenajate ale
autocarului, precum şi în bagajele actorilor, printre vesti-
mentaţia de teatru a acestora”, se arată într-un comunicat
al autorităţii vamale din Republica Moldova. 

Zeci de mii de turişti la
„Festivalul Narciselor” 



Pompierii militari au fost
chemaţi ieri dimineaţă să
stingă un incendiu care a iz-
bucnit în interiorul fostului
cinematograf Astra. Inspec-
toratul pentru Situaţii de Ur-
genţă (ISU) Braşov a trimis
trei autospeciale, şi un echi-
paj SMURD. „Am intervenit
pentru stingerea focului iz-
bucnit în incinta imobilului,
pe o suprafaţă de 200 de
metri pătraţi. Au luat foc po-
deaua, tapetul, iar flăcările

au ajuns la nivelul tava-
nului. Cercetăm în con-
tinuare cauzele izbucnirii
incendiului şi vor fi eva-
luate pagubele”, a pre-
cizat şeful ISU Braşov,
col. Stelian Rechiţean.

La locul incendiului
au venit şi prefectul Ro-
mer Ambrus, precum şi
reprezentanţi ai Primă-
riei Braşov, proprietarul
imobilului.

Sebastian Dan

25 de persoane au fost
rănite, dintre care 3 sunt
în stare gravă, după ce
autocarul în care se aflau
a ieşit de pe carosabil şi
s-a oprit într-o râpă. Ac-
cidentul s-a produs ieri
dimineaţă, pe drumul
dintre Poiana Braşov şi
Râşnov (DN1E).

La faţa locului a fost soli-
citată şi intervenţia unui
 elicopter S.M.U.R.D. În au-
tocar se aflau 25 de turişti
din Belgia. Aceştia au plecat
dimineaţă, în jurul orelor
09:30, din Poiana Braşov şi
se îndreptau spre Râşnov. La
un moment dat, din câte se
pare, şoferul autocarului a
pierdut controlul asupra vo-
lanului, iar autovehiculul a
ajuns într-o râpă.

La faţa locului au intervenit
mai multe echipaje de
 ambulanţă şi S.M.U.R.D. Vic-
timele au fost transportate la
Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Braşov. Pentru că sta-
rea de sănătate a uneia dintre

victime era mai gravă, a fost
solicitată intervenţia unui eli-
copter S.M.U.R.D. de la Târ-
gu Mureş. Victima rănită mai
grav a fost transportată cu o
ambulanţă până la elicopterul
S.M.U.R.D., care a aterizat în

apropierea bazei sportive de
la Râşnov. 

„Un braşovean de 67 ani
conducea un autocar din di-
recţia Poiana Braşov spre
Râşnov şi, ajungând la km.
17+700 m, într-o curbă la
dreapta, a pierdut controlul
direcţiei de deplasare, iar

auto carul a părăsit carosabilul
intrând aproximativ 10-15
metri într-o râpă, fără să se
răstoarne”, a precizat Liviu
Naghi, purtătorul de cuvânt
al IPJ Braşov.

La Unitatea de Primiri
 Urgenţe a Spitalului Clinic din
Braşov au ajuns 24 de per-

soane. Majoritatea aveau răni
uşoare sau leziuni care nu le
puneau viaţa în pericol însă
12 dintre victime au rămas
totuşi internate pentru inves-
tigaţii medicale suplimentare. 

Cât despre bărbatul trans-
portat cu elicopterul la Spitalul
din Târgul Mureş medicii
spun că starea de sănătate a
acestuia este mai gravă din
cauza traumatismelor multi-
ple. De altfel, pacientul şi-a
pierdut de mai multe ori cu-
noştinţa din momentul în care
a fost preluat de echipajul de
la Ambulanţă Braşov şi până
a ajuns la unitatea medicală
din Târgu Mureş. 

Circulaţia pe DN1 E între
Poiana Braşov şi Râşnov a
fost blocată mai multe ore
până la scoaterea autocarului
din râpă. 

Un autocar cu turişti
a căzut într-o râpă
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Weekend de foc pentru
pompierii braşoveni. Sâmbătă
la  prânz au fost solicitaţi să
intervină pentru stingerea unui
foc izbucnit la un acoperiş de
la o casă din Măieruş, de pe

strada Bisericii.
Tot sâmbătă, în jurul orei

19.00, pompierii au fost che-
maţi să stingă flăcările care
au făcut scrum o casă în Teliu,
de pe strada 7 Noiembrie. Din

nefericire, protrivit primelor
informaţii primite de la Dis-
peceratul Inspectoratului pen-
tru Situaţii de Urgenţă Braşov,
o persoană a decedat. 

Sebastian Dan

Casă făcută scrum la Teliu

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

◾ Nu af işaţi  ostentativ
obiecte de valoare (lănţi-
şoare, brăţări, telefoane
mobile etc.).

◾ Evitaţi plimbările în zone
de risc şi dacă observaţi
că sunteţi urmărit de un
individ (sau de mai mulţi),
schimbaţi direcţia de mers
şi mergeţi într-o zonă po-
pulată şi bine iluminată.

◾ Nu lăsaţi persoane necu-
noscute să intre în scara
blocului (sau în lift) îm-
preună cu dumneavoastră.

◾ Nu permiteţi persoanelor
străine să intre în locuinţa
dumneavoastră, indiferent
de motivele invocate.

◾ Evitaţi transportarea unor
sume de bani, dacă nu vă
luaţi măsuri de siguranţă

corespunzătoare.
◾ Instruiţi-vă copiii să nu

deţină asupra lor obiecte
de valoare atunci când
merg la şcoală. Dacă ace-
ştia sesizează persoane
dubioase în vecinătatea
unităţilor de învăţământ,
să anunţe imediat cadrele
didactice sau personalul
de pază.

„Infractorii te pot cunoaşte mai bine decât crezi !”

În scopul prevenirii tâlhăriilor :

CAMPANIE DE PREVENIRE A FURTURILOR ŞI TÂLHĂRIILOR

Incendiu la fostul cinematograf Astra
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Stocul de spaţii comerciale
moderne a rămas neschimbat
la aproape 1,66 milioane de
mp în România, după ce niciun
proiect nu a fost inaugurat în
primul trimestru, iar per total
în acest an este aşteptată fina-
lizarea a doar două proiecte
(62.000 mp), cea mai redusă
ofertă de după 2005. „Două
centre comerciale sunt previ-
zionate a fi inaugurate până
la finalul anului, ambele dez-
voltate de către fondul de in-
vestiţii sud-african NEPI,
respectiv Vulcan Value Center
(35.000 mp) în partea de sud-
vest a Bucureştiului şi Shopping
City Târgu Jiu (27.000 mp) în

Târgu Jiu. În consecinţă, oferta
care va fi livrată în 2014 în
România va atinge cel mai scă-
zut nivel de după 2005”, se
arată în cel mai recent raport
al companiei de consultanţă
imobiliară JLL România.

Peste 890.000 mp (aproape
54%) din stocul total se afla
în Bucureşti, iar la acesta se
vor adăuga încă 150.000 mp,
reprezentând volumul livrări-
lor programate pentru anul
viitor, în special în zonele în
care nu existau centre comer-
ciale majore. Tot pentru 2015,
stocul naţional va mai creşte
cu 45.000 mp construiţi în
Braşov. 

În ceea ce priveşte cererea,
reprezentanţii JLL preconi-
zează o continuare a trendului
primul trimestru din acest an,
când cifra de afaceri în co-
merţul cu amănuntul a crescut
puternic, cu 8,3% în compa-
raţie cu aceeaşi perioadă anul
trecut. 

„Vânzarea produselor non-
alimentare a fost însă cea care
a impresionant cu o creştere
de 12,3%. Ne aşteptăm ca
acest trend să continue, susţi-
nut de creşterea economică
puternică, resuscitarea pieţei
creditelor şi încrederea din ce
în ce mai mare consumatori-
lor”, a menţionat sursa citată.

Bani europeni pentru ferma de familie
În perioada 20 mai – 18 iu-

lie 2014 va fi lansată o nouă
sesiune de cereri de proiecte
pentru Măsura 121 „Moder-
nizarea exploataţiilor agrico-
le”din cadrul PNDR. 

Fondurile disponibile pentru
această măsură sunt în valoare
de 150.000.000 euro, defal-
cate pe tipologii : 
◾ 35.000.000 euro pentru fer-

mele de familie (50% pen-
tru sectorul vegetal şi 50%
pentru sectorul zootehnic); 

◾ 15.000.000 euro pentru în-
deplinirea standardelor, in-
tegral în sectorul zootehnic; 

◾ 100.000.000 euro alocare
clasică, defalcată astfel
(50% pentru sectorul vege-

tal, defalcat astfel – 80%
achiziţii utilaje şi 20% pro-
iecte care presupun con-
strucţii montaj şi 50%
pentru sectorul zootehnic,
defalcat astfel – 20% pentru
achiziţii de utiliaje şi 80%
pentru proiecte care presu-
pun construcţii-montaj. 
Valoarea maximă eligibilă a

unui proiect din cadrul Mă-
surii 121 este de 125.000 euro
pentru fermele de familie; 
◾ 2.000.000 euro pentru în-

deplinirea standardelor; 
◾ 2.000.000 euro pentru con-

strucţii-montaj, în sectorul
zootehnic; 

◾ 1.000.000 euro pentru con-
strucţii-montaj, în sectorul

vegetal; 
◾ 1.000.000 euro pentru achi-

ziţii de utilaje (echipamen-
te), din sectorul zootehnic; 

◾ 700.000 euro pentru achi-
ziţii de utilaje, din sectorul
zootehnic. 
Depunerea proiectelor pen-

tru Măsura 121 se va face,
conform precizărilor din Ghi-
dul solicitantului, îndeplinind
cerinţele de conformitate şi
eligibilitate menţionate. 

Cei interesaţi se pot adresa
Camerei Agricole Judeţene
Braşov, Calea Feldioarei
nr.20B, telefon: 0368/465
033 şi Centrelor locale Mo-
ieciu, Şinca, Voila, Rupea Hăl-
chiu şi Teliu. 

Fermierii cer autorităţi-
lor să modifice legislaţia
prin care, de la 1 ianua-
rie, străinii au dreptul să
cumpere terenuri agri-
cole în România.

Liga Asociaţiilor Producă-
torilor Agricoli din România
(LAPAR) solicită autorităţilor
iniţierea unui set de acte nor-
mative care să stopeze vân-
zarea terenurilor agricole către
străini. 

„Pământul este principalul
mijloc de producţie, este un
bun naţional ce nu trebuie în-
străinat. Sunt deja vândute
străinilor peste un milion de
hectare, iar alte două milioane
sunt arendate de aceeaşi ca-
tegorie. Prin dreptul de pre-
emţiune stabilit prin legea
recent adoptată, considerată
de majoritatea românilor an-
tinaţională, şi suprafeţele aren-

date vor intra curând în pro-
prietatea actualilor arendaşi”,
a declarat preşedintele LA-
PAR, Laurenţiu Baciu, la
Conferinţa Naţională a Agri-
cultorilor. 

„Solicităm autorităţilor ini-
ţierea unui set de acte norma-
tive care să stopeze vânzarea
terenurilor agricole către străini

şi să protejeze fermierii români
şi capitalul românesc. În situa-
ţia actuală, fermierii români
nu pot beneficia de acces liber
la capital care să le permită
consolidarea pieţei funciare.
Concurenţa pe o piaţă funciară
deschisă în România îi deza-
vantajează în mod cert”, a spus
Baciu, citat de Agerpres.

România
a liberalizat
piaţa funcia-
ră la 1 ia-
n u a r i e
2014, con-
form obliga-
ţiilor incluse
în Tratatul
de Aderare
la Uniunea
European.
În prezent,
tranzacţiile
cu terenuri
a g r i c o l e

sunt blocate, întrucât nu au
apărut normele de aplicare a
Legii 17/2014.

Agricultorii cer sprijinul au-
torităţilor pentru înfiinţarea
unei bănci agricole şi crearea
creditului ipotecar, întrucât
băncile au încă rezerve în
ceea ce priveşte finanţarea
agriculturii.

Agricultorii vor anularea
legii privind vânzarea
terenurilor către străini

Flash economic
Ministerul Finanţelor vrea să reducă 15 taxe
Ministerul Finanţelor Publice (MFP) propune reducerea
unui număr de 15 taxe/tarife percepute pentru unele
prestări de servicii, cinci dintre acestea urmând să fie
eliminate, iar alte 10 comasate. Potrivit unui proiect de
Hotărâre, această măsură va genera o scădere a veni-
turilor bugetare de 131.908 lei în fiecare din următorii
patru ani. Printre birurile ce vor fi eliminate se numără
tariful anual de utilizare a procedurii electronice pentru
obţinerea de servicii puse la dispoziţie de „Sistemul e-
guvernare”, în cuantum de 46 de lei şi cel pentru analiza
documentaţiei de licenţiere/autorizare în domeniul ser-
viciilor comunitare de utilităţi publice, în cuantum de 64
de lei. Vor mai fi eliminate taxa de acreditare a furnizorilor
de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei
de muncă şi taxa de înscriere pentru examenul de ad-
mitere la şcolile militare de subofiţeri şi jandarmi
Statul nu renunţă la proiectul reactoarelor 3 şi 4
România nu va renunţa la proiectul reactoarelor 3 şi 4 de
la Centrala Nuclear Electrică Cernavodă, a anunţat mi-
nistrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu. „Decizia
privind realizarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă este
una luată deja, ne dorim să se finalizeze cât mai repede,
să găsim parteneri pentru acest proiect”, a spus Nicolescu.
Ministrul a precizat că energia nucleară este şi va rămâne
o prioritate a politicii energetice a României. Potrivit mi-
nistrului delegat pentru Energie, este nevoie ca Trans-
electrica să includă în planul său de dezvoltare pe următorii
10 ani întărirea liniilor de transport de energie de la Cer-
navodă către restul ţării, astfel încât reţeaua să poată
prelua şi energia produsă de reactoarele 3 şi 4. „O parte
din această capacitate este utilizată acum de energia eo-
liană din zona Dobrogei. Un calcul făcut de Nuclearelectrica
arată că Transelectrica are nevoie de cel puţin 100 de mi-
lioane de euro pentru această investiţie”, a spus Nicolescu. 

2014 – cele mai puţine mall-uri construite



Emisiunea pentru copii
„Tortul de Ciocolată” cu Zâna
Adriana şi Zao Planet lansează
Campania Naţională „Steluţele
Braşovului”. Concursul este
organizat cu sprijinul Inspec-
toratului Şcolar Braşov. 

Campania se desfăşoară în
perioada mai–decembrie
2014 şi se doreşte a fi o cale
de lansare, promovare şi pre-
miere a copiilor talentaţi atât
din Braşov cât şi din celelalte
judeţe. 

În cadrul acestui concurs,
se pot înscrie copii cu vârste
între 4-14 ani. Înscrierile se

fac deja la sediul Zao Planet.
Campania se derulează lunar
iar copiii care evoluează în
spectacol sunt apreciaţi de că-
tre un juriu de specialitate ce
va desemna câte 3 finalişti în
fiecare lună. Toţi copiii parti-
cipanţi primesc diplome şi
alte surprize.

În luna decembrie 2014 va
avea loc Gala , când vor fi des-
emnaţi câştigătorii Campaniei
şi se vor acorda marile premii.
De asemenea, organizatorii,
pregătesc pentru copiii finalişti
din decembrie, trofee şi multe
cadouri. Primul spectacol al

campaniei va avea loc în data
de 30 mai, la ora 13 la Zao
Planet. Întreaga campanie va
fi difuzată în cadrul Emisiunii
pentru copii „Tortul de Cioco-
lată cu Zâna Adriana”. 

„Copiii sunt cei care de fie-
care dată au ştiut să ne re-
prezinte cu mândrie în toate
concursurile.Vrem să oferim
o şansă tuturor copiilor talen-
taţi, o cale de lansare dar şi
de împlinire a unui vis, acela
de a fi cunoscuţi şi apreciaţi
pentru ceea ce fac, pentru
ceea ce sunt!”, a declarat
Adriana Racu, producător. 

Ministerul Educaţiei Naţio-
nale (MEN) a aprobat calen-
darul sesiunii speciale de eva-
luare naţională – 2014 pentru
elevii din clasa a VIII-a, par-
ticipanţi la loturile naţionale
lărgite ce se pregătesc pentru
olimpiadele şi concursurile in-
ternaţionale. Sesiunea specială
de evaluare naţională 2014 se
va desfăşura în Municipiul
Bucureşti.

Potrivit calendarului, pe 10
iunie va avea loc înscrierea can-
didaţilor la sesiunea specială,
pe 11 iunie se va susţine proba
scrisă de Limba şi literatura ro-
mână, pe 12 iunie – proba scri-

să de Matematică, iar pe pe 13
iunie – Limba şi literatura ma-
ternă (probă scrisă). Afişarea
rezultatelor va avea loc pe 13
iunie, până la ora 18.00, ur-
mând ca în aceeaşi zi, între ore-
le 18.00 şi 20.00, să poată fi
depuse eventualele contestaţii.
Rezolvarea contestaţiilor şi afi-
şarea rezultatelor finale după
contestaţii se va face pe data
de 16 iunie a.c.

Calendarul sesiunii normale.
Elevii care nu participă la
olimpiade şi concursuri inter-
naţionale vor începe evaluarea
naţională după încheierea cur-
surilor pentru clasa a VIII-a

(13 iunie). În intervalul 16-18
iunie vor avea loc înscrierile
la Evaluarea Naţională 2014,
iar probele vor începe pe 23
iunie cu Limba şi literatura ro-
mână (scris). Urmează, pe 24
iunie, proba scrisă la Limba şi
literatura maternă, iar pe 25
iunie – Matematica (scris).
Afişarea rezultatelor va avea
loc pe 27 iunie până la ora
16.00, urmând ca depunerea
contestaţiilor să se facă în
aceeaşi zi, între orele 16.00 şi
20.00. Rezolvarea contestaţii-
lor va avea loc în intervalul
28-30 iunie, iar pe 1 iulie vor
fi afişate rezultatele finale.

După aproape şase ani
de contribuţii la pensiile
private obligatorii, la
aşa-zisul Pilon II, salariaţii
abia au strâns, în medie,
puţin peste 500 de euro.

De la lansare, în mai 2008,
până la finele lunii martie
2014, cele opt fonduri de
pensii administrate privat au
ajuns să gestioneze active în
valoare de 3,5 miliarde de
euro şi să numere 6,1 milioa-
ne de participanţi. Dar nu toţi
au conturile alimentate – mul-
te dintre ele sunt goale, pentru
că firmele nu au plătit contri-
buţiile către stat, deci nu au
fost trimise cote către pensiile
private.

Doar 3,2 milioane de par-
ticipanţi au avut contribuţii
lună de lună. În medie, reiese
că fiecare contribuabil la pen-
siile administrate privat are în

contul de pensie privată obli-
gatorie 562 de euro. În
această medie sunt prinse şi
conturile fără bani. Dacă se
iau în calcul doar conturile

alimentate, valoarea medie
este de 750 de euro.

Câştigurile individuale sunt
însă mult mai mari. 20% din-
tre participanţii activi au în

conturi valori peste medie, da-
torită contribuţiilor mai mari
făcute, şi performanţei fondu-
lui. Aproape 160.000 de par-
ticipanţi au strâns deja peste

2500 de euro, iar 450.000 au
sume cuprinse între 1100 de
euro şi 2500 de euro.

Chiar şi în aceste cazuri su-
mele par a fi mici, însă este
consecinţa vechimii reduse a
sistemului. Cu timpul, va apă-
rea factorul de multiplicare,
adică banii care sunt investiţi
sunt mai mulţi, iar profitul
obţinut alimentează fondul de
bază.

Fondurile de pensii au avut
o rată medie de rentabilitate
de 8,5% în ultimii doi ani, şi
acesta este indicatorul pentru
profitul pensiei. Poate părea
mic, însă este o creştere bună,
având în vedere că e generată
de plasamente cu risc scăzut.
Fondurile investesc 95% din
banii administraţi în România
în instrumente financiare con-
siderate sigure, precum titlu-
rile de stat şi obligaţiuni cu
risc scăzut.

Cota de contribuţie pentru
Pilonul II a crescut de la 4%
la 4,5% de la începutul acestui
an. Planul este ca, în 2016, să
se atingă o cotă de 6%, dar
este posibil să nu se ajungă
acolo dacă guvernul va avea
nevoie să acopere din deficitul
înregistrat permanent la bu-
getul pensiilor de stat. Execu-
tivul s-a angajat chiar la o ana-
liză a sistemului şi nu exclude
pe viitor chiar şi o naţionali-
zare parţială a sistemului pri-
vat. Polonia a naţionalizat par-
ţial sistemul de pensii pentru
a-şi reduce deficitele. La fel a
făcut şi Ungaria, în 2011.

Pilonul III, cel al pensiilor
facultative, este încă redus ca
număr de participanţi. A
strâns abia 320.000 de con-
tribuabili, iar activele au ajuns
la 190 de milioane de euro.
Valoarea medie a unui cont
este de 600 de euro.

Câţi bani s-au strâns la
pensia privată obligatorie
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Sesiune specială a evaluării naţionale

Concurs pentru copii organizat cu sprijinul
Inspectoratului Şcolar Braşov 
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Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu

Povestea unei străzi:
Strada Nicolae Iorga (VII)

Imobilul de la nr. 12, decorat cu elemente de
arhitectură neoromânească, a fost construit
de profesorul Nicolae Orghidan, director din
anul 1920 al Liceului de fete „Principesa
 Elena” (actualul liceu „Unirea”) împreună cu
soţia sa, Eugenia, profesoară la acelaşi liceu.



Astăzi, în intervalul orar
13.00 – 15.00, se va des-
făşura „Crosul Colorat”
al Studenţilor, care va
lua startul pe strada Iu-
liu Maniu, în zona Sec-
ţiei 1 Poliţie Braşov).

Pentru buna desfăşurare a
crosului, traficul rutier va fi
restricţionat în intervalul orar
menţionat mai sus pe mai
multe străzi din zona centrală,
însă doar pe câte o bandă de
circulaţie. 

Astfel, va fi închisă prima
bandă din partea stângă a sen-

sului de mers de pe
străzile Iuliu Maniu
(începând cu zona
Secţiei 1 de Poliţie),
 Nicolae Iorga (până
la intersecţia cu Bu-
levardul Eroilor)
Bulevardul Eroilor,
dar şi Bulevardul
15 Noiembrie până
la Patria.

Totodată, strada care trece
prin faţa Primăriei şi leagă
strada Nicoale Iorga de B-dul
Eroilor va fi închisă total, iar
pe strada Castanilor va fi în-
chisă prima banda din partea
stângă de pe contrasens. Şi
bretelele adiacente dintre Bu-
levardul 15 Noiembrie şi Stra-
da Iuliu Maniu vor avea
accesul restricţionat.

Asociaţia Studenţilor din
Universitatea Transilvania, care
este organizatoarea crosului,
le solicită conducătorilor de
autovehicule să evite să circule
în perimetrul adiacent traseului
de desfăşurare a cross-ului, iar
braşovenilor să opteze pentru
mijloacele de transport în co-
mun tocmai pentru a nu se
crea ambuteiaje.

Restricţii în trafic
pentru „Crosul Colorat”

Începând din
martie şi până la
finalul anului, bra-
şovenii pot bene-
ficia de consultaţii
stomatologice gra-
tuite, în cadrul
campaniei „Zâm-
beşte România”,
căreia i s-au alătu-
rat 70 de cabinete
din întreg judeţul. 

În urma unor
astfel de vizite,
medicii dentişti pot sem-
nala care sunt urgenţele
şi priorităţile în tratamen-
tul dentar, pot explica co-
piilor care e tehnica de
periaj corectă, pot sfătui
orice persoană în alegerea
periuţei şi pastei de dinţi
potrivite; de asemenea,

medicii dentişti pot face
recomandări de alimen-
taţie pentru menţinerea
unei danturi sănătoase.
Braşovenii interesaţi îşi
pot face o programare in-
trând pe internet la adresa
www.zambesteromania.ro
în secţiunea „Consultaţii

stomatologice gratuite”,
unde alegând judeţul şi
oraşul lor, li se vor afişa
datele de contact ale ca-
binetului. 

La nivel naţional, peste
1.000 de medici dentişti din
30 de judeţe oferă gratuit
consultaţii sau detartraje. 

Aproape 150 de elevi
au participat la concursul
„Cu viaţa mea apăr viaţa”
organizat anual de anga-
jaţii Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă (ISU)
Braşov. Concursul desti-
nal exclusiv elevilor a avut
trei secţiuni, o probă teo-
retică şi două practice. 11
echipe de la 7 şcoli gim-
naziale şi 4 licee din ju-

deţul Braşov au avut re-
prezentanţi în competiţie.
După susţinerea probei
teoretice, concurenţii au
trecut într-una din sălile
clubului Dinamo, unde au
susţinut prima dintre pro-
bele practice. Pompierii
au fost încântaţi să se în-
tâlnească cu elevii şi să îi
înveţe câteva din tainele
meseriei lor. Câştigătorii

concursului au fost Cole-
giul „Radu Negru” din Fă-
găraş, urmat de „Grigore
Antipa” din Braşov şi
„I.C. Drăguşanu” din ora-
şul Victoria – la categoria
licee şi Şcoala Generală
nr. 11 Braşov, Şcoala
„Mitropolit Ioan Metianu”
Zărneşti şi Şcoala Gim-
nazială Racoş – la catego-
ria şcoli gimnaziale.

„Pompierii anului”
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Pregătiri pentru
europarlamentare
Biroul Electoral Judeţean şi
Prefectura Braşov a preluat
de la Bucureşti buletinele de
vot, ştampilele cu menţiunea
„VOTAT” şi timbrele autoco-
lante necesare desfăşurării
alegerilor europarlamentare
din data de 25 mai. 
Astfel, pentru cele 447 de
secţii de votare din Judeţul
Braşov s-au tipărit 570.534
buletine de vot, s-au imprimat
517.910 timbre autocolante
şi s-au confecţionat un nu-
măr de 2.235 ştampile cu
menţiunea „VOTAT”. Repre-
zentanţii Prefecturii au pre-
cizat că toate aceste
materiale au fost depozitate
în sala de sport de la Cole-

giul Naţional „Unirea”, până
vineri, 23 mai 2014, când vor
fi predate preşedinţilor sec-
ţiilor de votare. Inspectoratul
Judeţean de Jandarmi a asi-
gurat securitatea transportu-
lui buletinelor de vot şi
celorlalte materiale, precum
şi paza spaţiului de depozi-
tare. Totodată, reprezentanţii
Prefecturii au mai precizat
faptul că lista preşedinţilor şi
locţiitorilor birourilor electo-
rale ale secţiilor de votare
desemnaţi prin tragere la
sorţi de către Tribunalul Bra-
şov este postată pe site-ul
www.prefecturabrasov.ro,
secţiunea Alegeri Europar-
lamentare 2014. 

Numărul de permise de con-
ducere emise de Serviciul
Public Comunitar Regim
Permise de Conducere şi În-
matriculare a Vehiculelor
Braşov a scăzut luna trecu-
tă, la 1.224, de la 1.335, cât
fuseseră eliberate în martie.
De asemenea, tot mai puţin
braşoveni reuşesc să îşi ia
carnetul de şofer. Astfel, con-
form evidenţelor Serviciului,

doar puţin peste 30% dintre
cei care au susţinut exame-
nul de şofer l-au trecut cu
brio, respectiv doi din trei
candidaţi care se prezintă la
examen, îl pică. În martie,
doar 619, din totalul de
1.959 înscrişi la examen, au
luat carnetul, iar în luna apri-
lie, din totalul de 1.957 can-
didaţi, doar 628 au obţinut
permisul. 

Doi din trei pică examenul

Consultaţii stomatologice gratuite 
la 70 de medici din Braşov
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Echipa feminină de gimnastică a Ro-
mâniei a câştigat, sâmbătă, medalia de
aur la Campionatul European de la Sofia,
cea de argint revenind Marii Britanii, iar
medalia de bronz, echipei Rusiei. 

După o luptă pasionantă cu echipele
din Marea Britanie şi Rusia, România a
cucerit medaliile de aur în concursul pe
echipe de la Campionatul European de
gimnastică de la Sofia, din Bulgaria. Ro-
mâncele au evoluat fără greşeală, au stră-
lucit la bârnă, sărituri şi sol şi şi-au atârnat
de gât cele mai strălucitoare medalii. 

Echipa României, din care au făcut
parte Ștefania Stănilă, Silvia Zarzu, La-
risa Iordache, Diana Bulimar şi Andreea
Munteanu, a terminat concursul cu
172.754 de puncte, devansând Marea

Britanie, care a încheiat concursul
cu un punctaj de 170.663 şi Rusia
care a obţinut 169.329 de puncte. 

„Consider că aceste Europene
sunt o etapă în drumul către Mon-

diale, iar
Mondiale-
le o etapă
înainte de
Olimpia-
dă! Cu cât
rezultatele
sunt mai
bune, cu
atât fetele
vor avea

mai multă încredere că
pot să ajungă acolo
unde le doresc să ajun-
gă – la medalia olimpi-
că.  Le mulţumesc
antrenorilor de la clu-
buri, multe dintre aceste
fetiţe au venit de la clu-
burile lor cu speranţa că
vor face pasul către ma-

rea performanţă! Le mulţumesc tuturor
celor care au fost alături de noi, celor
care se ocupă de administrarea lotului
de la Izvorani, precum şi sponsorilor care
ne-au fost foarte aproape”, a spus Octa-
vian Bellu. 

Delegaţia României a obţinut anterior
două medalii la junioare: bronz cu echi-
pa şi argint, prin Laura Jurcă la indivi-
dual-compus. Obiectivul delegaţiei
României la CE de la Sofia este obţinerea
a trei-patru medalii. La ediţia din 2012
a Campionatului European, echipa de
senioare a României a cucerit medalia
de aur, cea din 2014 fiind a şaptea din
palmaresul echipei tricolore.

Echipa de handbal femi-
nin Corona Braşov a câş-
tigat fără drept de apel
partida de la Brăila, cu
Dunărea, şi şi-a asigurat
într-o proporţie foarte
mare locul secund la
 finalul play-off-ului.

Braşovencele au trecut pes-
te înfrângerea din partida cu
Baia Mare, prima a finalei de
trei a Ligii Naţionale de hand -
bal feminin, şi s-a impus fără
probleme în jocul doi. Chiar
dacă brăilencele au fost un
coşmar pentru trupa de sub
Tâmpa, Brădeanu şi compania
au jucat perfect la malul Du-
nării şi s-au impus cu scorul
de 33-19 (14-6). Din păcate,
înfrângerea de pe teren pro-
priu cu Baia Mare face ca
 şansele la titlu ale trupei bra-
şovene să fie foarte mici.

Apărarea a mers ceas. Meciul
de la Brăila a început foarte
bine pentru fetele antrenate
de Bogdan Burcea şi Vasile
Curiţeanu. Apărarea gândită
de cei doi tehnicieni le-a scos
din minţi pe fetele de la Brăi-
la, care nu au găsit drumul
spre gol în primele şapte mi-
nute ale jocului. Braşovencele
au continuat să se apere ex-
celent pe întreaga durată a pri-

mei reprize şi au primit doar
şase goluri în cele 30 de mi-
nute de joc. Pe faza ofensivă,
Brădeanu şi compania şi-au
făcut treaba şi cu excepţia câ-
torva ratări au marcat aproape
la fiecare acţiune. În poartă,
Denisa Dedu a demonstrat că
este un portar de mare valoare
şi a închis poarta, gurile de
tun ale brăilencelor Perianu
şi Horjea fiind exasperate de
jocul braşovencelor. Brăilen-
cele nu au profitat nici de
o dublă eliminare în tabăra
Coronei, Denisa Dedu a apă-

rat extraordinar şi la pauză
 tabela arăta 6-14.

Diferenţă foarte mare. Dife -
renţa de valoare dintre cele
două echipe s-a văzut şi mai
mult în partea secundă, când
scorul a luat proporţii, braşo-
vencele reuşind să se desprin-
dă la 11 goluri după ce Ana
Maria Mârcă a reuşit să mar-
cheze din poartă în poartă. În
minutul 50, trupa de sub Tâm-
pa conducea cu scorul de 25-
13, însă nu a redus turaţia şi
a încheiat jocul în stil de mare
campioană, scor 33-19. Acest

rezultat asigură în mare mă-
sură locul secund pentru Bră-
deanu şi compania. Pentru
Corona Braşov au marcat:
Burghel şase goluri, Hotea
cinci, Pricopi patru, Brădeanu,
�ăcălie şi Zamfir câte trei reu-
şite fiecare, Chiper, Briscan,
Apetrei şi Tudor câte două
goluri şi Mârcă un gol. Ur-
mătorul meci al finalei de trei
va avea loc miercuri între
HCM Baia Mare şi Dunărea
Brăila. Corona va disputa ur-
mătorul joc duminică, la Baia
Mare cu HCM. 

Pas mare spre
medaliile de argint

Înfrângere pentru Unirea
Echipa de fotbal Unirea Tărlungeni a pierdut meciul dis-
putat pe teren propriu cu CF Brăila, cu scorul de 0-1 (0-0).
Partida ce a contat pentru play-out-ul Seriei întâi din Liga
a doua a fost una extrem de echilibrată. Singurul gol al
jocului a fot marcat în minutul 87 de Sorin Frunză, care
după două driblinguri a înscris cu un şut de la 18 metri.
Trupa condusă de Laszlo Balint a evoluat în inferioritate
numerică în repriza secundă, după ce Tatarciuc a fost eli-
minat pentru cumul de cartonaşe galbene în minutul 45.
În urma acestui rezultat Unirea Tărlungeni ocupă locul
 secund al grupei de play-out cu 27 de puncte, la un punct
în urma liderului Gloria Buzău şi la patru puncte distanţă
de primul loc ce duce în liga a treia. În runda următoarea,
Unirea va juca pe propriul teren cu Farul Constanţa, echipă
ce a retrogradat matematic în liga a treia. 
Ofertă de nerefuzat
Deşi a decla-
rat că rămâne
cel puţin încă
un sezon la
S teaua,  pe
a d r e s a  l u i
L a u r e n ţ i u
Reghecampf
(foto) a sosit o
ofertă din Ara-
bia Saudită –
Al Hilal îl ade-
meneşte cu
un salariu de
3,5 milioane
de euro pe an.
Şi portarul Ciprian Tătăruşanu este pe picior de plecare.
Îi expiră contractul şi sunt semnale că ar fi ajuns deja la
un acord cu Fiorentina. Echipa la care a jucat şi fostul
căpitan stelist Mirel Rădoi a mai ieşit campioană cu Ilie
Balaci şi Cosmin Olăroiu pe bancă. Cel din urmă l-a lău-
dat pe Reghecampf, pentru care a spus că vorbesc re-
zultatele. „Deocamdată, mă bucur pentru ce am realizat.
Sunt oferte şi vor fi oferte, dar momentan vreau să rea-
lizăm şi următorul obiectiv, să câştigăm Cupa”, a spus
Laurenţiu Reghecampf, la finalul meciului Petrolul –
Steaua, scor 0-0. Fundaşul stânga Iasmin Latovlevici
susţine că s-ar bucura ca antrenorul care l-a făcut de
două ori campion cu Steaua să ajungă la o echipă la
care să aibă un contract de ordinul milioanelor de euro. 
Bayern a câştigat cupa
Pep Guardiola a încheiat primul an al său pe banca lui
Bayern München cu 4 trofee, după ce bavarezii s-au
impus în finala Cupei Germaniei. Ribery şi compania
au avut nevoie de prelungiri pentru a triumfa în disputa
cu Borussia Dortmund. Arjen Robben (min. 107) şi Tho-
mas Muller (min. 120+3) au înscris golurile care au tri-
mis la München a 17-a cupă din istoria lui Bayern.
Câştigătoarea se putea stabili încă din timpul regula-
mentar, însă echipei lui Klopp i s-a refuzat un gol valabil.
În repriza secundă Hummels a trimis cu capul după o
lovitură liberă şi mingea a trecut de linia porţii înainte
ca Dante să degajeze balonul. Niciunul dintre arbitri n-
a văzut acest lucru şi meciul a mers în cele din urmă
în prelungiri. „Am marcat un gol regulamentar, dar el
nu s-a pus. Nu vreau să dau vina pe arbitru, însă lu-
crurile ar fi stat altfel dacă acea reuşită era validată.
Înfrângerea este una foarte dureroasă pentru noi, dar
la final mi-am felicitat jucătorii pentru dăruirea de care
au dat dovadă pe parcursul întregului sezon” a declarat
Klopp la final.
Cinci medalii pentru junioare
Junioara Andreea Iridon a cucerit medalia de argint, la
egalitate cu Amy Tinkler (Marea Britanie), iar Laura Jur-
că s-a clasat pe locul cinci în finală la sol, la Campionatul
European de gimnastică de la Sofia. Laura Jurcă a primit
nota 13,633, cu care s-a clasat pe locul 5, iar Andreea
Iridon, cu nota 13,966 a câştigat medalia de argint, la
egalitate cu britanica Amy Tinkler. Pe podium a mai
urcat Catherine Lyons (Marea Britanie, 14,033), care a
cucerit medalia de aur. Astfel, concursul de junioare la
CE de la Sofia se încheie pentru România cu cinci me-
dalii. România a cucerit bronzul în concursul pe echipe,
Laura Jurcă a luat argint la individual-compus şi sărituri
iar Andreea Iridon a cucerit argintul la bârnă şi sol.

Fetele de aur ale României



FC Braşov are nevoie de
toate cele trei puncte
din confruntarea cu Gaz
Metan de la Mediaş,
pentru a fi sigură de
prezenţa în prima Ligă
şi în sezonul viitor. Gal-
ben-negrii sunt la mâna
rezultatelor şi a TAS-
ului dacă nu vor reuşi să
câştige la Mediaş.

FC Braşov a dat cu piciorul
unei şanse uriaşe de a rămâne
în Liga I. În penultima etapă
a sezonului, trupa condusă de
Ţălnar şi Petre a remizat alb
pe propriul teren cu Univer-
sitatea Cluj şi acum trebuie să
câştige la Mediaş pentru a fi
siguri de un loc în prima ligă
şi în sezonul viitor. 

Chiar dacă au dominat jo-
cul cu U Cluj, braşovenii nu
au găsit drumul spre gol şi cu
37 de puncte sunt pe poziţia
a 14-a a clasamentului. Astfel
meciul de la Mediaş din ulti-
ma etapă din Liga I se anunţă
o adevărată finală pentru tru-
pa de sub Tâmpa. „S-ar putea
să ajungem în ultima etapă şi
să avem nevoie de puncte şi
noi şi Mediaşul. Să vedeţi
atunci războiul Malvinelor”,
spunea cu câteva etape în
urmă tehnicianul stegarilor,
Cornel Ţălnar. 

Din nefericire, predicţia an-
trenorului braşovean s-a ade-
verit şi meciul de la Mediaş
este unul extrem de important
pentru ambele echipe. 

Victoria ne păstrează pe prima
scenă. Toţi fanii stegarilor fac
calcule peste calcule. Cea mai
simplă variantă pentru braşo-
veni este victoria la Mediaş.
În cazul în care vor câştiga cele
trei puncte, Buga şi compania
vor ajunge la 40 de puncte şi

nu vor avea nicio problemă,
indiferent de celelalte rezultate
ale rundei şi de decizia Tribu-
nalului de Arbitraj Sportiv de
la Lausanne în privinţa licenţei
celor de la FC Vaslui. 

Din păcate, în cazul în care
stegarii nu vor reuşi să câştige
la Mediaş, Braşovul ar putea
rămâne fără echipă pe prima
scenă a fotbalului românesc. 

Cum stăm cu un punct la Me-
diaş. În situaţia în care FC
Braşov obţine o remiză pe te-
renul celor de la Gaz Metan
Mediaş, galben-negrii ar ajun-
ge la borna 38 în clasamentul
Ligii I. În aceste condiţii, FC
Braşov va depinde de rezul-
tatele celorlalte contracandi-
date. Astfel, FC Braşov
încheie pe locul 14 şi se sal-
vează dacă Viitorul, Timişoa-
ra şi Săgeata nu câştigă

partidele cu Ceahlăul Piatra
Neamţ, Concordia Chiajna şi
CFR Cluj. Stegarii pot termi-
na pe locul 15 în cazul în care
Viitorul, Timişoara şi Săgeata
îşi câştigă meciurile din ultima
etapă, pentru că la un clasa-
ment în trei cu Săgeata şi Ti-
mişoara, FC Braşov stă cel
mai bine. În acest caz, FC
Braşov va fi la mâna celor de
la TAS, aşteptând verdictul ju-
decătorilor de la Lausanne în
cazul Vasluiului. 

Un punct la Mediaş ne poa-
te duce şi în Liga secundă.
Dacă Viitorul învinge Ceah-
lăul, Săgeata câştigă trei punc-
te cu CFR Cluj, iar Timişoara
nu învinge Concordia, FC
Braşov va încheia campiona-
tul pe poziţia a 16-a, pentru
că la egalitate de puncte cu
Săgeata, echipa de pe malul

mării are rezultatele directe
de partea ei. 

Înfrângerea ne aruncă aproape
de Liga a doua. Înfrângerea
 înseamnă retrogradarea în
proporţie de 90%. Dacă nu
câştigă niciun punct la Me-
diaş, stegarii vor rămâne cu
37 de puncte în clasament şi
ar fi aproape retrogradaţi. 

Braşovenii au două variante
de a evita retrogradarea şi în
cazul în care nu obţin niciun
punct la Mediaş. Dacă Viitorul
pierde cu Ceahlăul, iar Timi-
şoara şi Săgeata nu reuşesc să
câştige meciurile cu Chiajna
şi CFR Cluj, Braşovul rămâne
pe locul 14 şi se salvează.
Dacă Viitorul învinge Ceah-
lăul, iar Poli şi Săgeata nu ob-
ţin toate cele trei puncte,
atunci Braşovul e pe locul 15
şi aşteaptă decizia TAS.

Cum se pot salva stegarii!

Luni:
FC Vaslui – Astra Giurgiu ora 19.00, Digi Sport
Marţi:
U Cluj – Pandurii Târgu Jiu ora 18.15, Digi Sport
Corona Braşov – Petrolul Ploieşti ora 19.45, Dolce Sport
Steaua Bucureşti – Oţelul Galaţi ora 20.00, Digi Sport
Miercuri:
FC Botoşani – Dinamo Bucureşti ora 18.00, Dolce Sport
Gaz Metan Mediaş – FC Braşov ora 21.00, Digi Sport
Săgeata Năvodari – CFR Cluj ora 21.00, Digi Sport
Poli Timişoara – Concordia Chiajna ora 21.00, Digi Sport
FC Viitorul Constanţa – Ceahlăul Piatra Neamţ

ora 21.00, Digi Sport

Liga I, Etapa a 34-a

Pandurii Târgu Jiu – Corona Braşov 5-0 
CFR Cluj – Gaz Metan Mediaş 3-1
FC Braşov – Universitatea Cluj 0-0
Dinamo Bucureşti – Săgeata Năvodari 4-1
Oţelul Galaţi – FC Viitorul 4-1
Astra Giurgiu – ACS Poli Timişoara 5-1
Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Vaslui 2-0
Concordia Chiajna – FC Botoşani 1-1
Petrolul Ploieşti – Steaua Bucureşti 0-0

Liga I, Etapa a 33-a
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Atletico a câştigat La Liga
Formaţia Atletico Madrid a
câştigat pentru a zecea oară
campionatul Spaniei, după ce
a remizat, sâmbătă, pe Cam
Nou, scor 1-1, cu rivala
FC Barcelona, în ultima etapă
a ediţiei de campionat 2013/
2014. FC Barcelona a deschis
scorul prin Alexis Sanchez, în
minutul 34, iar Atletico a în-
scris golul care i-a adus titlul
prin Godin, în minutul 49. At-
letico Madrid încheie campio-
natul cu 90 de puncte, în timp
ce FC Barcelona are 87 de
puncte, la fel ca a treia clasată,
Real Madrid. Acesta este pri-
mul titlu naţional din ultimii 18
ani pentru Atletico Madrid.
Echipa madrilenă a mai câş-
tigat campionatul Spaniei în

sezoanele 1939–40, 1940–
41, 1949–50, 1950–51,
1965–66, 1969–70, 1972–73,
1976–77 şi 1995–96. Atletico
Madrid are în acest an posi-
bilitatea să câştige şi Liga
Campionilor, urmând să dis-
pute în data de 24 mai finala
competiţiei, cu Real Madrid.
Barça a pierdut titlul şi antrenorul
Tehnicianul Gerado Martino
a anunţat, sâmbătă, după ce
FC Barcelona a ratat câştiga-
rea titlului în Spania, că pără-
seşte gruparea catalană.
„Vreau să vă comunic, de co-
mun acord cu conducerea clu-
bului, că nu mai suntem staful
tehnic al FC Barcelona”, a
spus Mertino, făcând referire
şi la antrenorii secunzi. Gerar-
do Martino se afla la condu-

cerea tehnică a FC Barcelona
din iulie 2013. Cel mai proba-
bil Martino va fi înlocuit pe
banca Barcelonei de Luis En-
rique, fostul mare jucător al
catalanilor, care actualmente
este tehnicianul celor de la
Celta Vigo. 
Rapid şi Bistriţa nu pot promova
Comisia de Apel a Sistemului
Naţional de licenţiere din ca-
drul Federaţiei Române de
Fotbal a respins dosarele clu-
burilor Rapid şi Gloria Bistriţa
privind acordarea licenţei pen-
tru ediţia 2014-2015 a Ligii I.
A treia grupare din Liga a II-a
al cărei dosar fusese respins
de prima instanţă a Sistemului
Naţional de licenţiere, CS Uni-
versitatea Craiova, a primit li-
cenţa din partea Comisiei de

Apel. FC Rapid şi Gloria Bis-
triţa au dreptul de a face recurs
la decizia de sâmbătă a Co-
misiei de Apel la Tribunalul de
Arbitraj Sportiv de la Lausan-
ne. Motivul pentru care mem-
brii Comisiei de Licenţiere au
respins dosarul clubului Rapid
nu are legătură cu datoriile în
valoare de 900.000 de euro
pe care gruparea giuleşteană
le are către foştii săi jucători
Julio Cesar şi Daniel Paulista.
De această dată, clubului Ra-
pid i s-a invocat faptul că ac-
ţionarii săi nu au prezentat
garanţii financiare prin care să
demonstreze că pot susţine
clubul în Liga I. Preşedintele
Rapidului, Nicolae Manea, a
declarat că FC Rapid va face
apel la TAS. „Administratorul

judiciar al clubului, doamna
Andronache, a primit un mesaj
de la domnul Duru, prin care
am fost anunţaţi că nu am pri-
mit licenţa. Este o veste foarte
tristă pentru noi, dar vom mer-
ge la TAS, unde suntem siguri
că ne vom obţine dreptul de a
juca în Liga I”, a spus Manea.
Gattuso la Ploieşti!?
Răzvan Lucescu a semnat cu
Petrolul un contract valabil
până la finalul actualei ediţii
de campionat, iar tehnicianul
urmează să discute cu ploieş-
tenii despre posibilitatea sem-
nării unui nou contract.
Patronul „lupilor”, Dan Capră,
a declarat că îi va propune
acestuia o nouă înţelegere şi
că discuţiile vor avea loc în
perioada 18-20 iunie, după ce

fotbaliştii se vor întoarce din
vacanţă. Presa italiană de
sâmbătă avansează însă un
nume cu totul surprinzător
pentru preluarea băncii tehni-
ce a Petrolului. Potrivit spor-
tmediaset.it, Gennaro
Gattuso, fostul fotbalist al lui
AC Milan, ar fi fost deja con-
tactat pentru a veni la Ploieşti,
în condiţiile în care acesta se
afla foarte aproape de a sem-
na un contract în Ungaria, cu
Videoton. Fostul component
al naţionalei Italiei este atras
de perspectiva de a evolua în
cupele europene, unde Petro-
lul şi-a asigurat deja prezenţa
în Europa League, în timp ce
prezenţa lui Adrian Mutu în lo-
tul prahovenilor reprezintă o
altă provocare. 

1. Steaua Bucureşti 33 22 10 1 69-18 76 
2. Astra Giurgiu 33 21 6 6 66-27 69
3. Petrolul Ploieşti 33 17 14 2 50-20 65
4. Dinamo Bucureşti 33 16 8 9 50-33 56
5. CFR Cluj 33 13 12 8 43-31 51
6. FC Vaslui 33 15 6 11 37-28 51
7. Pandurii Târgu Jiu 33 13 8 12 56-39 49
8. FC Botoşani 33 12 7 14 35-50 43
9. Ceahlăul Piatra Neamţ 33 10 11 12 27-30 41
10. Oţelul Galaţi 33 12 4 17 41-50 40
11. Universitatea Cluj 33 11 7 15 29-43 40
12. Concordia Chiajna 33 10 9 14 34-46 39
13. Gaz Metan Mediaş 33 10 8 15 31-37 38
14. FC Braşov 33 9 10 14 31-39 37
15. FC Viitorul 33 9 10 14 28-50 37
16. ACS Poli Timişoara 33 9 8 16 25-42 35
17. Săgeata Năvodari 33 9 8 16 30-53 35
18. Corona Braşov 33 2 8 23 20-66 14

Clasament Liga I

foto: fcbrasov.ro

Braşovenii trebuie să se mobilizeze total pentru a fructifica ultima şansă de a rămâne în Liga I
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Mâine, 20 mai, de la ora
17.00, la Mansarda Casei
Baiulescu, are loc proiec-
ţia filmului „Senatorul
melcilor” (1995). 

Regia: Mircea Daneliuc.
Distribuţia: Cecilia Bârboră,
Dorel Vişan.

Tragicomedie, 100 minute. 
Intrarea este liberă. 
Senatorul Vârtosu soseşte

într-o localitate montană să
inaugureze o instalaţie eolia-
nă, prilej cu care este întâm-
pinat de un potop de
reclamaţii din partea ţărani-
lor, nemultumiţi de felul cum
au fost reîmproprietăriţi. Se
debarasează însă repede de ei
şi se instalează într-o fostă vilă
a lui Ceauşescu, în care dor-
mise şi preşedintele Franţei,
Charles de Gaulle. 

E încântat de atenţia cu
care este abordat de trei zia-
rişti străini, interesaţi, de fapt,

să cumpere o
parcelă de munte, comandân-
du-le pentru prânzul de a doua
zi... melci. Deşi autorităţile

scot la cules toa-
tă suflarea locu-
lui, melci nu prea
sunt, nu-i sezonul
lor. Totul dege-
nerează într-o
serbare câmpe-
nească, termina-
tă cu un viol. 

Vârtosu se re-
trage la o caba-
na din apropiere
şi refuză să se
implice. Răvăşit
de alcool, cre-
zând chiar că a
fost otrăvit cu
melci și ciuperci,
are o criza mis-
tică, dar a doua

zi, văzând că nu mai are ni-
mic, uită promisiunile făcute
lui Dumnezeu şi o şterge cât
poate de repede la Bucureşti.

Horoscopul zilei
Berbec. Ca să poţi obţine ceea ce îţi doreşti, trebuie să crezi
în acel lucru. Chiar dacă ţi se pare că visezi cu ochii deschişi,
totul e realizabil. Nu îţi pierde încrederea în tine!
Taur. E posibil ca astăzi, deşi eşti implicat/ă într-o relaţie,
să cazi în capcana tentaţiei. Ai nevoie de atenţie şi dacă
acea persoană ţi-o acordă, atunci nu te poţi opune inimii.
Gemeni. E posibil ca astăzi să nu te înţelegi deloc cu iubita
ta/iubitul tău sau cu un membru al familiei. Fă compromisuri
dacă vrei să nu ai parte de certuri. 
Rac. Astăzi ori eşti prea vesel/ă, ori eşti prea trist/ă. Schim-
bările bruşte de comportament pe care le ai îi vor îngrijora
pe cei din jurul tău. Încearcă să stai calm/ă.
Leu. Astăzi te vei decide în sfârşit să schimbi ceva în stilul
tău de viaţă, poate un abonament la sală sau poate un nou
regim alimentar. Ai curaj să faci schimbarea.
Fecioară. Eşti singur/ă şi te-ai plictisit de acest statut? Astăzi
ai ocazia să îl schimbi, trebuie doar să accepţi invitaţiile pe
care le primeşti. 
Balanţă. Astăzi te gândeşti serios la soluţii pentru a evolua,
şi porneşti de la studii până la iniţierea unei afaceri proprii.
E important să ai ţeluri şi să nu vrei să stagnezi. 
Scorpion. Trebuie că astăzi să îţi pui planul în aplicare, astrele
sunt de partea ta. Fie că este vorba de o miniexcursie, fie
de o afacere, e important să ai iniţiativă. 
Săgetător. Trebuie să regândeşti o problemă şi să renunţi la
vechile obiceiuri. Din câte observi lucrurile nu sunt cum ar
trebui, aşa că trebuie să iei măsuri fără să mai pierzi vremea. 
Capricorn. Ai multe lucruri de făcut astăzi, dar le vei face
faţă cu brio. Trebuie să le te apuci de treabă, mai ales că
vii după o perioadă de relaxare. 
Vărsător. Începe săptămâna uşor, mai ales că vii după wee-
kend. Pe seară meriţi câteva momente de linişte. Te poţi
plimba prin parc sau poţi ieşi la o terasă cu prietenii. 
Peşti. Simţi că eşti la pământ şi nu mai vezi nicio portiţă de
ieşire din situaţia în care te afli. Brusc apare o oportunitate
pentru tine, dar trebuie să fii foarte atent/ă şi să nu o ratezi.

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

BORGMAN
-PREMIERĂ-
tarif unic: 10 lei/bilet
(N-15) 113 minute, Thriller
ora: 14:00

VECINI DE COŞMAR -PREMIERĂ-
(N-15) 96 minute, Comedie
orele: 15:00, 19:00, 21:00

GODZILLA -3D- -PREMIERĂ-
(AP-12) 123 minute, Acţiune, SF,
Thriller
orele: 15:30, 20:45

VIOLETTA ÎN CONCERT 
(AG) 100 minute, Muzical
ora: 13:15

SELFIE 
(AP-12) 123 minute, Comedie
ora: 17:00

CEALALTĂ FEMEIE 
(AP-12) 123 minute, Comedie
orele: 19:15, 21:30

GIGOLO DE OCAZIE 
(AP-12) 98 minute, Comedie
ora: 16:45

UIMITORUL OM-PĂIANJEN 2 -3D-
(AP-12) 142 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
ora: 18:00

RIO 2 -3D-
(AG) 101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, dublat
ora: 13:00

Expoziţii 

◾
Expoziţia
Fotograful
braşovean
Carl
Muscha lek
– 110 ani
(1857–
1904),
donaţia
Gheorghe
Corcodel
din
Germania,
la Muzeul

Civilizaţiei Urbane, situat în Piaţa Sfatului nr. 15. 

◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româneşti.
Colecţia Lucian Pop la Muzeul de Artă Braşov, din
B-dul. Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol). 

◾Expoziţia temporară Tradiţii şcolare bra şo -
vene în Liceele Johannes Honterus şi Andrei
Şaguna. Expoziţia poate fi vizitată până în luna
iunie 2014, la mansarda Muzeului Civilizaţiei
Urbane a Braşovului, Piaţa Sfatului nr. 15. 
Program de vizitare: 
Marţi-Dumincă, orele 9.00-17.00. 

◾ Epoziţia De la căruţă la zborul cu motor la
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. Expoziţia este
găzduită la Casa Sfatului din Braşov, Piaţa 
Sfatului nr. 30. 

◾ Epoziţia Marile cărţi mici la Casa „Ştefan
Baciu” (Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt
invitaţi să descopere o colecţie de 38 de cărţi în
miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.

◾ Epoziţia „Mărturii din vechiul Schei” la
Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A).
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă vechiul
Schei prin fotografii inedite cu valoare docu -
mentară.

Astăzi în Braşov

Seara filmului
românesc
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Sudoku

1 9 5
9 8 7 5 2

8 3 6
6

8 7 2 5
6

6 9 8
3 1 6 7 9

8 3 4

Rezolvare sudoku din numărul trecut

Astăzi, 19 mai, la ora 20.00
Teatrul Particular Brașov îi in-
vită pe braşoveni la comedia
„Love me, Motănel”, cu
 actriţele Dorina Roman Mona
Codreanu, regia Elvira Platon
(Teatrul Regina  Maria din Ora-
dea). Preţ de câteva ore, actorii
promit un spectacol de teatru,

muzică live şi costume specta-
culoase. Spectatorii vor fi mar-
torii dramei unei dive.  O actriţă
faimoasă trăieşte micile sale
drame de vedetă plictisită.
Spectacolul are loc la pub-ul
de pe strada Re publicii nr. 19.
Rezervări la telefon
0722.917.532

Spectacol de teatru: 
„Love me, Motănel” ◾ Moare un programator şi, după

moarte, ajunge în Iad. După o săp-
tămână, sună Satana la Dumnezeu:
„Doamne, ce nebun mi-ai trimis,
a distrus toate cazanele, a ucis toţi
dracii, aleargă prin tot Iadul şi strigă
în gura mare «Unde-i ieşirea spre
nivelul 2?'»

◾ La interviul pentru angajare:
– Sunteţi căsătorit?

– Nu.
– Ne pare rău, noi avem nevoie de
persoane care sunt obişnuite să se
subordoneze...

◾ Învăţătorul le zice elevilor:
„Să presupunem că aş băga mâna
în buzunarele unui om şi i-aş lua
banii. Ce ar însemna că sunt în cazul
acesta, copii?”
Clasa, în cor:
„Ministru de finanţe!

Bancuri

9 3 4 1 6 7 8 5 2
8 1 5 2 3 9 7 6 4
6 7 2 8 5 4 3 1 9
1 5 9 7 4 6 2 3 8
7 4 6 3 8 2 5 9 1
3 2 8 5 9 1 4 7 6
5 9 3 6 2 8 1 4 7
4 8 7 9 1 3 6 2 5
2 6 1 4 7 5 9 8 3
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Din presa maghiară
5 mai 1938: În sudul Ardealului a nins
În ultimele săptămâni am avut parte numai de vreme
rea, iar pe 5 mai a nins în partea de sud a Transilvaniei.
S-au primit la redacţie relatări disperate.
Miercurea Ciuc
5 mai 1938 ... De dimineaţă ninge cu fulgi mari de zăpadă.
Peisajul s-a îmbrăcat în alb, iar Oltul a ieşit din matcă
 inundând localităţile Dăneşti, Mădăraş, Racu, Siculeni,
Sânsimion, Vrabia. Ninsoarea a adus şi frigul, se face
focul în case ca în decembrie.
Odorheiu Secuiesc
Pe 5 mai, spre înserat, s-a pornit o ninsoare deasă, rar
văzută chiar şi iarna.
Braşov
În Braşov a
fost lapoviţă
pe 5 mai, dar
mai sus a nins.
Partea de sus
a Tâmpei a ră-
mas acoperită
de zăpadă şi
pe 6 mai. Po-
iana Braşov se
prezintă în hai-
ne de iarnă, pe
Postăvarul şi
Piatra Mare
zăpada e de
10 – 15 cm.
Predeal
Pe Valea Pra-
hovei se schiază din nou. Temperaturile scăzute păs-
trează zăpada, care e însemnată în Bucegi. Râurile
Ialomiţa şi Prahova sunt crescute.
Târgu Mureş
Grindina care a căzut timp de jumătate de oră în judeţul
Mureş a făcut mari ravagii. Evaluarile sunt în curs.
Ce consecinţe aduce această vreme ciudată.
Specialiştii în agricultură afirmă că precipitaţiile căzute
îngreunează mult lucrările agricole, dezvoltarea plantelor
este rămasă în urmă. Totuşi, în cazul în care vremea se
va încălzi, apa din sol va înlesni creşterea plantelor. Gos-
podarii în schimb nu sunt aşa de optimişti. Cine s-a gândit
că animalele vor fi hrănite cu furaje în luna mai şi că tre-
buiesc protejate împotriva gerului?
Gaterele nu mai lucrează, exploatarea forestieră stag-
nează. Abia se poate umbla în păduri, iar tăierea copacilor
pe vremea asta este periculoasă. Pe drumurile forestiere
nu se poate circula, transportul buştenilor este oprit.
De câteva zile şi comercianţii sunt disperaţi. La sate nu
mai cumpără nimeni nimic. Nu au bani. Şi industriaşii se
plâng că nu se cumpără scule şi utilaje, nici măcar cele
comandate.
Vremea rea cu multe precipitaţii a paralizat agricultura,
comerţul şi industria şi se aşteaptă cu disperare să iasă
soarele.

1938. május 5: Erdély déli részén esett a hó. 
În: Brassói Lapok, nr. 104, 8 mai 1938

Tradiţionala manifesta-
re braşoveană „Lauri”,
aflată în 1978 la cea de-
a IX-a ediţie, constituia
un „nou prilej de sărbă-
toare a creatorilor de
prestigiu din judeţul
Braşov, de evidenţiere
a realizărilor deosebite
obţinute în anul 1977
de către oamenii muncii
în activitatea de creaţie
tehnico-ştiinţifică, artis-
tică şi sportivă”, activi-
tate înscrisă sub egida
Festivalului naţional
„Cântarea României”,
scria R. P. 

În rândurile reportajului
pleşean se dorea a aduce un
omagiu fierbinte celor 155 de
inventatori ai anului 1977,
care au realizat peste 60 de
invenţii, menite să ducă la
„îmbunătăţirea proceselor teh-
nologice, la elaborarea de noi
metode, la nivelul tehnicii
mondiale, vizând: îmbunătă-
ţirea calităţii produselor, uti-
lizarea judicioasă a materiilor
prime, materialelor, energiei
şi combustibilului, maşinilor
şi instalaţiilor, autoutilarea,
asimilarea de noi produse,
creşterea productivităţii mun-
cii, extinderea tipizării produ-
selor şi subansamblelor, a
înlocuitorilor de metal, ca şi
punerea în funcţiune înainte
de termen a noilor capacităţi
de producţie şi reducerea im-
portului”. 

Infatigabilii creatori braşo-
veni de inteligenţă tehnică ro-
mânească s-au înfăţişat la
ediţia de atunci – „Lauri 78”
– cu un bogat bilanţ, prin des-
coperirea şi realizarea unor
procedee, mecanisme, maşini
şi instalaţii, a unor produse,
cu parametrii tehnico-econo-
mici superiori, a căror eficien-
ţă se putea exprima, „în planul
valoric, prin sute de milioane
de lei, prin diminuarea sub-
stanţială a importurilor”. 

R. Pleşa a selectat câteva
din invenţiile realizate şi bre-
vetate în 1977, cum ar fi:
„Procedeu de turnare a pie-
selor mari de fontă”, autori –
inginerii Ioan Miu, Leontina
Osterman şi Vladimir Cova-
cevici, de la uzina „Tractorul”
Bv.; „Sistem de fixare a ven-
tilatoarelor pe arbori”, autori

– Gh. Cincu, maistru şi Iosif
Şeulean, de la „Electropreci-
zie” Săcele; „Alimentator au-
tomat pentru role conice”,
autori – Dumitru Motoc in-
giner, Bolltres Wilhelm teh-
nician şi Alexandru Baciu
lăcătuş, de la uzina „Rulmen-
tul” Bv.; „Instalaţie pentru eta-
lonarea şi verificarea cheilor
şi dispozitivelor dinamome-
trice”, autori – Romulus Mou-
cha (viitorul parlamentar de
Braşov de după Loviluţia din
1989!, n.n.), Dan Gereanu in-
gineri şi Tiberiu Kovacs, mun-
citor, de la I.A.Bv.; „Funicular
de colectat, automat”, autori
– inginerii Dumitru Cîrloganu
şi Iona Mailat de la I.F.E.T.
Braşov; „Instalaţie pentru mă-
surarea producţiei de amoniac
lichid”, autori – inginerii
 Aurel Oniţa, Harald Roth şi

Nicolae Arde-
leanu de la
Combinatul
chimic din Fă-
găraş; „Ames-
tec de cauciuc
rezistent la
temperaturi
scăzute, deri-
vaţi petrolieri
şi procedeu de
obţinere”, au-
tori – inginer
Rodica Dus-
chka, chimist
Petronela Cio-
ra, de la I.U.C.
Făgăraş. 

R.P. nu fă-
cea decât să ilustreze varieta-
tea domeniilor şi temelor pe
care muncitorii, inginerii şi
tehnicienii, le-au abordat şi
realizat, cu sprijinul şi sub în-
drumarea organelor şi orga-
nizaţiilor de partid (se putea
să nu sublinieze slugarnic R.P.
şi acest lucru!). 

Dincolo de fenomenul con-
cret, această „largă mişcare a
creaţiei tehnico-ştiinţifice de
masă” evidenţia, o dată în
plus, „posibilităţile nelimitate
ale tuturor oamenilor muncii
din ţara noastră, români, ma-
ghiari, germani şi de alte na-
ţionalităţi, de a-şi afirma
plenar ideile şi aptitudinile în
cercetare, ca şi în celelalte do-
menii de activitate, datorită
politicii clarvăzătoare a par-
tidului şi statului nostru”.

„Drum Nou” – 19 mai 1978

Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov 
str. Apullum nr. 3, tel. 0268/470.505, fax: 0268/470.504, e-mail: contact@addjb.ro

Redactor şef:
Sebastian Dan
Redactor şef adjunct:
Florentin Cozmolici
Secretar general de redacţie:
Liana Adam
Tehnoredactare:
George Nistor
Cristian Spânu

ISSN 2360–0217
ISSN-L 2360–0217

La Întreprinderea „Tractorul” din
Braşov a intrat în fabricaţie de serie,
în mai 1986, un nou tip de tractor
universal pe roţi, denumit „U-580”.
Înzestrat cu un motor ce dezvolta
vreo 58 de CP, noul tip de tractor
de putere medie, materializa „efor-
turile depuse de specialiştii uzinei
braşovene pentru creşterea nivelului
tehnic şi calitativ al acestor produse,
pentru sporirea competitivităţii lor
la export”. Tractorul „U-580” în-
globa, de astfel, câteva din caracte-

risticile „progresului tehnic în ma-
terie de tractoare”, obţinut de cer-
cetarea şi proiectarea de profil. Între
acestea reducerea greutăţii (şi con-
sumului de metal) pe unitatea de
putere, „diminuarea consumului
specific de carburant”, creşterea fia-
bilităţii, crearea de posibilităţi de
folosire a unui „număr sporit de
echipamente de lucru”.

„Drum Nou” - 16 mai 1986

Iulian Cătălui
Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Lauri 78: Inventatorii”

„Un nou tip de tractor”

19 mai 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” şi „Z-KIOSK”



Nicolae Coliban a fost pre-
fect al promoţiei 1933, adică
şef de clasă. Şi azi, la 98 de
ani, îşi aminteşte cu emoţie şi
recunoştinţă de dascălii săi pe
care îi consideră adevăraţi pă-
rinţi sufleteşti. Nu doar cu-
noştinţe teoretice căpătau
tinerii de la acei mari intelec-
tuali, ci şi educaţia morală şi
spirituală ce le forma carac-
tere puternice. 

Dascăli remarcabili. Pe lista
sa de oameni remarcabili se
află şi profesorul de germană
şi latină Ioan Baciu. Acesta a
fost tatăl poetului Ştefan Ba-
ciu, care şi-a trăit ultimii 30
de ani de viaţă în Honolulu,
capitala statului american Ha-
waii. Un alt profesor pe care
Nicolae Coliban l-a îndrăgit
a fost Matei Antonescu, cel
datorită căruia a ales să-şi facă
educaţia superioară în ştiinţele
matematice. Dumitru Lupan
a fost o altă personalitate care
a marcat viaţa celui mai vechi
liceu românesc din Braşov, pe
care l-a transformat în a doua
casă. Profesorul emerit Fabiu
Sânjoanu le preda ştiinţele na-
turii şi fizica, dar le făcea şi
educaţie muzicală.

Şef de promoţie. Şi timpul
creşte-n urma mea... Spune,
eminescian, pe măsură ce po-
vesteşte, dascălul de matema-
tică. Deşi îndrăgostit de
ştiinţele exacte, şagunistului
nu i se îngăduia să nu adune,
din toate materiile de şcoală,
învăţătură. Şi matematică, dar
şi muzică. Fizică şi limbi stră-
ine. Geografie şi istorie. Adică
tot ce dă reper şi greutate unei
culturi generale care să te facă
mândru în lumea largă de în-
văţătura primită. Liceanul pe
care mama l-ar fi vrut preot
şi care, până să se descopere
mistuit de focul pentru mate-
matică, s-a vrut inginer. Şa-
gunistul care avea să fie
prefectul anului 1933. Adică,
şeful promoţiei. Şi unul dintre
cei 18 absolvenţi ai Facultăţii
de Matematică, 4 ani mai târ-
ziu. Doar 18 absolvenţi din
220 de înscrişi.

De la catedră, pe front. Nico-
lae Coliban a urmat Facultatea
de Matematică şi apoi câţiva
ani a predat departe de Bra-
şov. A predat 4 ani la Liceul
militar din Cernăuţi. Au fost
anii care l-au format ca peda-
gog. Între anii 1939 şi 1945,

perioadele de profesorat
 alternau cu mobilizările pe
front. Are statut de veteran
de război, fiind căpitan în
 rezervă. La revenirea acasă, a
devenit profesor la Şaguna.
Tânărul profesor de matema-
tică trecuse de acum alături
de foştii profesori. Pe unii din-
tre ei îi privea cu aceeaşi sfială
ca la vremea adolescenţei. 

Liceul celor 49 de academicieni.
Şaguna... liceul centenar care
luminează, la porţile Scheiu-
lui, un Braşov atât de iubit!
Liceul care poartă în frunte
latinescul Literis et virtuti...
O profesie de credinţă şi un
temei de a exista pe lume pen-
tru orice şcoală de pe pământ.
Liceul care a dat României 49
de academicieni. Care dă, an
de an, asemeni pomului cu
rod bogat, olimpici pe bandă
rulantă şi admiteri spectacu-
loase la cele mai strălucitoare
universităţi ale lumii. Şi care
poate vorbi astăzi de mii de
oameni, care şi au aplecat anii

fragezi pe băncile din Şaguna
şi care şi-au purtat mai apoi
anii de viaţă ghidaţi de două
repere de căpătâi: Valoare şi
onoare! 

Nicolae Coliban se soco-
teşte binecuvântat pentru că
viaţa i-a adus paşii la Şaguna.
Pentru că, aici, dascălul dăruit
cu atâta pasiune a cunoscut
împliniri care pot hrăni invi-
diile şi admiraţia multor ma-
giştrii de pe pământ! Şaguna!
Colegiul braşovean ce-i flu-
tură mândru flamura glorioa-
să peste generaţii. Liceul care
admite, prin tradiţie, mici de-
rapaje la ţinute şi conformism,
dar care, tot prin tradiţie, re-
clamă performanţă. 

Chiar anii comunismului au
fost puţin altfel aici. Se vorbea
şoptit, în Şaguna, despre Cio-
ran, bunăoară, originalul pro-
fesor de filosofie, ori despre
poetul Ştefan Baciu, elevul lui,
ambii „fugiţi” şi ambii scoşi
din bibliotecă, o dată cu mulţi
alţii! Indiferent de conş tiinţa

istorică erau cu toţii, elevi şi
profesori, deopotrivă, un soi
de păstrători ai unei schiţe se-
crete despre o altă lume. Pres-
tigiul liceului se arăta atât de
mare, aproape intact până şi
în anii cei mai trişti ai comu-
nismului, încât profesorii care
predau aici (chiar „ştiinţe so-
ciale”) şi elevii care învăţau
aici (chiar copii ai „ştabilor”,
cum erau numiţi) erau sub
efectul lui miraculos”. 

Noul regim impus de sovie-
tici le-a dat şaguniştilor peste
cap sistemul de valori, dar
profesorii au încercat cât au
putut să ocolească ideologia
comunistă. Şi, la fel ca profe-
sorii săi, şi el îşi ducea elevii
în excursii. Au trecut anii.
S-au adunat amintirile. Zeci
de ani a croit în cei fragezi
drag de matematici şi spirit
şagunist. Un spirit de... po-
veste! Un spirit păstrat dincolo
de ziduri, în inimi. 

Demn exponent al unei ge-
neraţii care aşeza la loc de
cinste valorile adevărate, ve-
teran de război şi mereu lup-
tător, Nicolae Coliban a găsit
în familie reazem şi inspiraţie. 

O familie frumoasă. În plan
personal, a avut o viaţă de cu-
plu reuşită şi lungă de peste 50
de ani, trăită echilibrat. Soţia,
şi ea profesoară de matematică,
în învăţământul mediu, a trăit
până în 2001, când trecuse de
80 de ani. Au avut doi băieţi –
unul s-a stabilit în Franţa, ce-
lălalt a rămas la Braşov. 

La ieşirea la pensie nu a fost
foarte trist, deoarece învăţă-
mântul începuse să fie afectat
de politica partidului. După
ce a încetat să mai predea,
profesorul Coliban nu a putut
sta departe de viaţa liceului –
a participat la întâlnirile foş-
tilor absolvenţi, la sărbătorile
şcolii sau la cinstirea înainta-
şilor.

Martor solitar al unei glo-
rioase generaţii de dascăli, Ni-
colae Coliban ne reaminteşte
că, de la Euclid încoace, ştim
că, din orice punct şi cu orice
rază, poate fi descris... un
cerc! Depinde de fiecare din-
tre noi să-şi genereze cercurile
concentrice care să ne ducă
mai departe. Peste timp. Şi
peste generaţii!

Elena Cristian 

Onoarea de a fi şagunist
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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Amintiri ascunse printre ani. Amintiri aşezate frumos, de la
1850 încoace, în memoria pietrei şi în inimile oamenilor. Şi
multe văzut-au zidurile bătrânului liceu. Câte ar spune, dacă
ar prinde grai ! În anii cei mai grei ai comunismului, chiar,
şaguniştii s-au simţit cumva, paradoxal, cum avea să scrie o
altă şagunistă – prefect a generaţiei sale, Ioana Pârvulescu
„norocoşi să fie prizonieri între nişte ziduri... libere, într-un
timp în care oamenii „liberi” erau prinşi de ziduri mult mai
puternice, deşi nevăzute”. Spiritul şagunist, în care intrau
atâtea ecouri dintr-o lume liberă şi capabilă de minunăţii in-
telectuale devenea concret şi se simţea de cum intrai în şcoală,
fie şi pe uşa din spate, fie şi controlat la poartă dacă porţi

numărul matricol! Poate acest spirit l-a ajutat pe Nicolae
 Coliban să se apropie de centenar ! I-a ţinut mintea trează şi
inima deschisă. Nu îi place profesorului de matematică ce se
întâmplă azi în bulversata noastră societate, în care valorile
par atât de răsturnate. Dar ştie el că viaţa, cumva, mai devreme
sau mai târziu, se răzbună. Şi că dacă acolo, la temelia ei, nu
aşezi valori adevărate... nimic nu durează. Nu este prea în-
cântat de ce se întâmplă pe scena politică, de aceea în ultima
vreme nu s-a mai uitat la televizor. Pentru cei care nu pun
instruirea proprie pe primul plan are un mesaj. Fac o greşeală,
pentru că dacă nu eşti bun, nu reuşeşti să răzbaţi în viaţă, şi
de aceea numai cei care s-au specializat vor reuşi.

Şi eu am fost la Şaguna, în Arcadia braşoveană! 

„Se apropie de suta de ani. Veacul,
aproape împlinit, îi apasă astăzi umerii
şi spatele şi i-a răpit mult din frumuseţea
trufaşă a tinereţii de altădată. Spiritul
îi este însă la fel de ascuţit, şi mintea s-
a păstrat ageră. Matematicianul din el
a ştiut mereu că o cale dreaptă va fi în-
totdeauna drumul cel mai scurt între
două puncte şi aşa şi-a croit rostul.
Chibzuit, aşezat, domol. Fără meandrele
aventurii, fără ruşinea compromisului
şi fără a abdica de la standarde. Şi mai
ştia urmaşul lui Euclid că, din orice
punct şi cu orice rază, poate fi descris...
un cerc! Şi-a tot generat, peste decenii
şi generaţii, profesorul Coliban cercuri
concentrice care i-au moştenit şi învă-
ţătura şi valorile de viaţă şi care-au
prins a creşte prin lumea toată. Crescut
şi el la şcoala Şagunei şi mai apoi dascăl
al liceului iubit,  Nicolae Coliban este
unul dintre oamenii care-şi poartă
aproape religios Şaguna în suflet, oriun-
de l-ar duce vremurile şi drumurile.”

Onelia Pescaru

„Şi eu am fost şagunist”, îşi începe cu mândrie pro-
fesorul de matematică Nicolae Coliban o evocare
a vieţii de licean publicată într-o monografie a
 Colegiului Naţional „Andrei Şaguna”.


