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Conform datelor prezentate de specialişti, este estimat un trafic ce
porneşte de la 540.000 de pasageri, în primul an de funcţionare

Reducerea la 5% a Taxei pe
Valoare Adăugată (TVA) la
carne şi preparate din carne,
de la 24% cât este în prezent,
ar putea determina scăderea
preţurilor acestor produse cu
până la 15%, a anunţat pre-
şedintele Federaţiei Naţionale
Pro Agro, Alex Jurconi. 

„În condiţiile actuale, cu o
TVA la carne şi preparate din
carne de 24%, evaziunea fis-
cală este aproape jumătate
din potenţialul pieţei. Con-
cret, statul pierde peste 450
de milioane de euro în fieca-
re an”, a declarat Jurconi,
 citat de Agerpres.

Drumul de legătură între car-
tierul Noua, zona comercială
de la intrarea dinspre Bucureşti
a Braşovului şi tronsonul I al
ocolitoarei ar putea primi
 finanţare, după aproape un an
de aşteptare. Reprezentanţii
Autorităţii de Management
pentru Programul Operaţional

Regional se află astăzi în vizită
la Braşov, pentru reactualiza-
rea datelor în vederea semnării
contractului de finanţare pen-
tru artera de Sud – Est, adică
„şoseaua de shopping”. Prac-
tic, proiectul a fost deblocat,
spune primarul George Scrip-
caru. 

„Şoseaua de shopping”Lobby pentru TVA de 5% la carne

Braşovul merită
un aeroport
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Stegarii rămân 
în prima ligă!

FC Braşov a scăpat de
 retrogradarea în liga a doua
după ce a remizat la Me-
diaş, 1-1 cu Gaz Metan.

Program special
de alegeri 

Serviciul de Evidenţă a
 Populaţiei va fi deschis în
weekend pentru cei care
au buletinele expirate. 
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Cea mai bună veste pe care am au-
zit-o în ultimii ani! Asta spun mai
mulţi braşoveni după ce autorităţile
au testat pista aeroportului Interna-
ţional de la Ghimbav. Până la sfârşitul

anului, 70% din proiect va fi gata, a
declarat Aristotel Căncescu, iar de
anul viitor partea de cargo ar putea
funcţiona. „Acest aeroport, mai ales
că se află la doar 15 kilometri de Bra-

şov, ne va crea  numeroase facilităţi,
atât pentru transportul de marfă, cât
şi pentru cel de călători. De ce numai
la Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara să
fie aeroport, iar aici în centrul ţării,

nu?” a spus un braşovean. „Braşovul
este un oraş turistic şi este necesar
aşa ceva, mai ales pentru cei care că-
lătoresc. Merităm un aeroport” e de
părere un alt braşovean. pag. 7
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Ministrul Economiei, Cons -
tantin Niță (foto medalion), a
declarat, ieri, într-o conferin�ă
de presă, că autorită�ile se
așteaptă la un proces
din partea com-
paniei Gabriel
Resources.
„Există un
contract
valabil .
Oricine
se poate
îndrepta în
instanță îm-
potriva statu-
lui și să câștige
într-un asemenea tip
de contract. Prin urmare, ne
așteptăm la un proces din par-
tea Roșiei Montane. (...). Cu
siguranță ne va da în judecată”,
a declarat Constantin Ni�ă, în-
trebat dacă există riscul ca statul
român să plătească despăgubiri
celor de la Gabriel Resources
în cazul în care nu va fi apro-

bată dema-
rarea pro-
i e c t u l u i
minier.

Ministrul
a men�ionat

că în astfel de
cazuri se apelează

la o casă de avocatură.
„Fiind un proces, probabil,

internațional, va trebui să ape-
lăm la o casă de avocatură, evi-
dent” a declarat Ni�ă care a
vizitat joi cele două fabrici de
armament din orașul Cugir.

Potrivit unui articol publicat
în 1 mai de cotidianul canadian
The Globe and Mail, Compa-

nia canadiană Gabriel Resour-
ces nu se așteaptă la progrese
în dosarul privind proiectul mi-
nier Roșia Montană și în
consecin�ă a început pregătirile
pentru o procedură de arbitraj
interna �ional, care cel mai pro-
babil va fi audiată la Viena, în
a doua jumătate a acestui an,
informează Compania cana-
diană a amenin�at încă din luna
septembrie a anului trecut că
va da în judecată guvernul ro-
mân și că va cere despăgubiri
de până la patru miliarde de
dolari, din cauza „multiplelor
încălcări ale tratatelor de
investi�ii”.

Măsuri pentru alegători! 
Program prelungit la evidența populației

Se va lucra cu publicul chiar
şi duminică, 25 mai, în ziua
alegerilor pentru Parlamentul
European. Pentru ca toţi cetă-
ţenii cu drept de vot  să se poa-
tă prezenta la scrutinul

electoral, angajaţii Serviciului
Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor Braşov
vor eliberara acte de identitate
depuse şi procesate până la
data de 22 mai şi vor prelua

cereri pentru emiterea cărţilor
de identitate provizorii, valabile
30 de zile. Sâmbătă, 24 mai,
se va lucra cu publicul între
orele 8 – 16 şi duminică, 25
mai, în intervalul orar 8 – 21.

Construcţie nouă între judeţele Braşov şi Covasna. O nouă con-
strucţie marchează intrarea în judeţul Covasna dinspre
Braşov, în comuna Chichiş. Noul semn este în formă de
trunchi de piramidă. Pe ambele părţi ale construcţiei este
amplasată stema judeţului, sub care, în partea dinspre
Brașov, se află o inscripție trilingvă (în română, maghiară
și germană) care îl înştiinţează pe călător că a intrat în
judeţul Covasna. Cei care părăsesc teritoriul Covasnei
pot citi urarea de „Drum bun!” tot în cele trei limbi. Va-
loarea totală a construcției este de 75.503 lei, această
sumă incluzând costurile pentru alimentarea cu energie
electrică, conectarea la rețeaua electrică, precum și ca-
blarea. 
În iunie începe vaccinarea copiilor neimunizaţi.  Toţi copiii care
nu au fost vaccinaţi împotriva virusului poliomielitic trebuie
imunizaţi. Până la sfârşitul lunii mai, medicii de familie
sunt obligaţi să verifice fişele pacienţilor şi să întocmească
listele cu cei nevaccinaţi. Măsura a fost luată după ce
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a decretat stare
de urgenţă în privinţa răspândirii la nivel mondial a viru-
sului poliomielitic. Copiii trebuie vaccinaţi de patru ori
până la vârsta de un an şi încă o dată la şase ani. Pentru
cei care nu au fost încă imunizaţi, se va organiza o cam-
panie specială, desfăşurată timp de şase luni. Vaccinarea
va începe la mijlocul lunii viitoare.
Pază crescută la alegeri. Ordinea şi siguranţa publică în ziua
alegerilor europarlamentare de duminică vor fi asigurate
de peste 50.000 de poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră
şi pompieri, a anunţat  ministrul Afacerilor Interne, Gabriel
Oprea. Sâmbătă, începând cu ora 18:00, structurile MAI
vor asigura paza celor 18.532 de secţii de votare, fiind
implicaţi peste 30.000 de cadre MAI, a mai spus ministrul..
„În ziua votului, deplasarea urnei speciale se va realiza
numai cu participarea a cel puţin doi membri ai biroului
electoral al secţiei de votare şi cu pază asigurată de re-
prezentanţii Ministerului Afacerilor Interne”, a mai spus
Oprea.

Constantin Niță: Ne așteptăm la un proces
din partea companiei Gabriel Resources

Drumul de legătură în-
tre cartierul Noua,
zona comercială de
la intrarea dins-
pre Bucureşti a
Braşovului şi
tronsonul I al
ocolitoarei ar
putea primi fi-
nanţare, după
aproape un an de
aşteptare. 

Reprezentanţii Autorităţii de Mana-
gement pentru Programul Operaţional
Regional se află astăzi în vizită la Braşov,
pentru reactualizarea datelor în vederea
semnării contractului de finanţare pentru
artera de Sud – Est, drum mai cunoscut
ca „şoseaua de shopping”. „Practic, pro-
iectul a fost deblocat şi ne aşteptăm ca în
scurt timp să aibă loc semnarea contrac-
tului. Este un proiect important pentru
oraş, pentru că viitoarea arteră de circu-
laţie va face legătura între cartierul Noua
şi ocolitoarea municipiului - ceea înseam-
nă că traficul de pe Calea Bucureşti va fi
descongestionat -  şi va aduce o dezvoltare
a întregii zone, inclusiv a celei comerciale
de la intrarea în Braşov”, a precizat pri-
marul George Scripcaru.

Drumul, cu o lungime de 2,145 km,
va porni din strada Prunului, va subtra-
versa Calea Bucureşti şi Calea Ferată Bu-
cureşti - Braşov,  pe traseul vechii linii
ferate uzinale care aparţinea uzinei Ro-
man (în prezent dezafectată), va merge
câteva sute de metri de-a lungul căii fe-
rate, către staţia de betoane, apoi va face
legătura cu Tronsonul I al Ocolitoarei

Braşov. Pentru sistematizarea circulaţiei,
pe această nouă arteră ar urma să fie
amenajate trei sensuri giratorii. Lăţimea
arterei va fi de 7 metri,  cu o bandă pe
sens, iar strada va fi flancată de zonă ver-
de şi va avea piste de bicicliști pe o parte
și trotuar pe cealaltă parte. Costul estimat
al lucrării este de aproximativ 16 milioane
de lei. A.P.

Realizarea arterei de Sud-Est va descongestiona traficul în oraș, spune primarul George Scripcaru

„Şoseaua de shopping”, 
aproape de semnarea finanţării



Al doilea cel mai mare ac-
ţionar din cadrul producăto-
rului de ciment Holcim,
miliardarul rus Filaret Gal-
chev, a fost de acord să spri-
jine fuziunea dintre compania
elveţiană şi Lafarge.

Acesta are dreptul de a li-
cita pentru unele dintre acti-
vele, în valoare de cinci
miliarde de euro, care vor fi
vândute ca urmare a tranzac-
ţiei, ceea ce îi va permite să-
şi consolideze portofoliul
existent, scrie publicaţia „Fi-
nancial Times”, citată de Eco-
nomica.net. Printre activele
pe care noua companie va tre-

bui să le vândă se numără şi
unele din România. După
anunţul de luna trecută al fu-
ziunii dintre cei doi giganţi,
un raport al Deutsche Bank
arăta că LafargeHolcim va fi
nevoită să vândă 43% din ca-
pacităţile din România pentru
a putea ajunge la o cotă de
piaţă de 40%. Francezii de la
Lafarge au intrat pe piaţa lo-
cală în 1997, prin preluarea
fostului producător naţional
Romcim, stindardul industriei
locale a cimentului, printr-un
parteneriat cu BERD. De
atunci, francezii au investit
circa 700 de milioane de euro

pe piaţa locală, iar, în prezent,
Lafarge deţine două fabrici
de ciment la Medgidia (jude-
ţul Constanţa) şi Hoghiz (ju-
deţul Braşov), precum şi o
staţie de măcinare la Târgu-
Jiu (judeţul Gorj). Tot în 1997
au făcut primii paşi pe plan
local şi elveţienii de la Holcim,
care la rândul lor au investit
peste 700 de milioane de euro
în România. Holcim deţine în
România tot două fabrici, la
Aleşd (judeţul Bihor) şi Câm-
pulung (judeţul Argeş), res-
pectiv o staţie de măcinare şi
un terminal de ciment la Tur-
da (judeţul Cluj).

Micii româneşti, exportaţi în UE, din iunie
Ministrul Agriculturii, Da-

niel Constantin, a declarat, ieri,
că micii românești vor putea
fi comercializa�i și exporta�i
pe pia�a Uniunii Europene în-
cepând cu luna iunie, imediat
după ce se va publica regula-
mentul privind includerea adi-
tivilor folosi�i în prepararea
pastei de mici.

„Regulamentul european
prin care se permite utilizarea
aditivilor în prepararea micilor
românești, respectiv bicarbo-
natul de sodiu și carminul, va
fi publicat în primele zile din
luna iunie în Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene. În aceste
condiții, micii românești nu
mai au nicio problemă și vor
putea fi exportați în spațiul co-
munitar”, a precizat ministrul
Daniel Constantin.

Dosarul privind autorizaţia
aditivilor bicarbonat de sodiu
și carmin, folosiţi la prepararea
micilor românești, mai trebuia
să primească, la mijlocul lunii
mai acordul Parlamentului și
al Consiliului European. Pe
data de 10 martie, Comitetul
permanent pentru lan�ul ali-
mentar și sănătatea animală
(SCFCAH) a dat un vot favo-

rabil care permitea includerea
aditivilor necesari pastei de
mici în legisla�ia actuală a Uni-
unii Europene.

Nouă state din UE benefi-
ciază de pe urma deciziei din
10 martie a SCFCAH, potrivit
căreia au fost autoriza�i mai
mul�i aditivi pentru utilizare
la prepararea anumitor pro-
duse, printre care și micii
românești.

În România, se consumă
anual între 20.000 și 25.000
de tone de mici. Astfel, pe me-
sele românilor ajung în jur de
440 de milioane de mici. 

După ce au anulat înţe-
legerea privind prelua-
rea clădirii Gării Braşov
de către Primărie, Minis-
terul Transporturilor se
răzgândeşte şi în legă-
tură cu transferul Spita-
lului CFR în patrimoniul
Consiliului Judeţean.
Sunt două obiective de
interes local, adminis-
trate de guvern. 

Pentru Braşov ar fi fost un
mare câştig dacă unitatea me-
dicală ar fi intrat în grija in-
stituţiei judeţene, atunci
Spitalul de Urgenţe ar fi putut
beneficia de un nou pavilion
pentru extindere. 

În iulie anul trecut, Consi-
liul Judeţean Braşov a solicitat
oficial Ministerului Sănătăţii
preluarea Spitalului CFR, în
contextul în care au fost de-
marate lucrările la reabilitarea

corpului B de la Spitalul
Jude�ean. Aici, fiecare cameră
nou amenajată va avea baie,
duș, motiv pentru care numă-
rul de paturi va fi redus. De

aceea, este nevoie de o extin-
dere a unităţii spitaliceşti, iar
varianta preluării clădirii sa-
nitare CFR a fost extrem de
bine primită. 

„Doream să preluăm Spi-
talul CFR pentru a reorganiza
Spitalul Județean, care acum
funcționează în mai multe cor-
puri de clădire și ne ajutam

foarte mult cu această unitate
sanitară. Dacă nu va trece la
noi, va trebui să regândim în-
treaga structură”, a declarat
Mihai Pascu, vicepreședintele

Consiliului Jude�ean Brașov. 
Aceeași soartă a avut-o şi

Gara Braşov, care mai era pu-
ţin şi trebuia să fie preluată
de Primărie pentru adminis-
trare şi igienizare, ştiut fiind
faptul că zona este, de cele
mai multe ori, insalubră. 

„În februarie eram pe punc-
tul de a prelua în admini stra -
ție Gara Brașov. Dar după
schimbarea ministrului, am
primit un răspuns negativ” a
spus primarul George Scrip-
caru.

Aşadar, Spitalul CFR din
Braşov va reveni în subordi-
nea MinisteruluiTransportu-
rilor, odată cu alte 10 unităţi
medicale de profil, care ur-
mau să fie transferate în su-
bordinea autorităţilor locale
din ţară. Aceeaşi traiectorie o
va avea şi bugetul alocat de
Ministerul Sănătăţii pentru
spitalele respective. 

Pentru Brașov ar fi fost un mare câștig dacă unitatea medicală și gara ar fi fost administrate pe plan local, iar nu de la centru 

Lovitură: Spitalul CFR și
Gara rămân la  Guvern 

Un miliardar rus vrea fabricile
LafargeHolcim din România
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Reducerea la 5% a Taxei pe Valoare
Adăugată (TVA) la carne şi preparate
din carne, de la 24% cât este în prezent,
ar putea determina scăderea preţurilor
acestor produse cu până la 15%, a
anunţat preşedintele Federaţiei Naţio-
nale Pro Agro, Alex Jurconi, într-o
conferinţă de presă. 

“În condiţiile actuale, cu o TVA la
carne şi preparate din carne de 24%,
evaziunea fiscală este aproape jumătate
din potenţialul pieţei. Concret, statul
pierde peste 450 de milioane de euro
în fiecare an, din cauza evaziunii fiscale
în domeniu. Tocmai de aceea, prin re-
ducerea TVA la 5%, ar avea de câştigat
pe termen mediu şi lung atât statul, cât
şi consumatorii finali, prin scăderea
preţului la raft. Din analizele noastre,
o diminuare a TVA la carne şi prepa-
rate din carne de la 24 la 5% ar putea
determina scăderea preţurilor cu până
la 15%”, a declarat Jurconi, citat de
Agerpres.

Potrivit acestuia, pe termen scurt,
bugetul de stat ar putea avea de suferit
de pe urma diminuării încasării su-
melor aferente TVA-ului, dar există
mai multe soluţii pentru a compensa
acest ecart. „Propunem autorităţilor

implementarea a două soluţii de bază.
Prima se referă la implementarea unui
sistem naţional de urmărire a trans-
porturilor rutiere, în scopul monitori-
zării potenţialelor fraude fiscale.
Această urmărire s-ar putea realiza
prin intermediul unui sistem GPS mon-
tat pe vehiculul care transportă marfa
- soluţie adoptată deja de Germania
şi Spania. A doua soluţie vizează ob-
ţinerea unor împrumuturi, eventual

prin emiterea de obligaţiuni care ar
putea fi achiziţionate chiar de consu-
matorii finali - aceştia dorind în mod
clar să beneficieze de produse mai ief-
tine şi de calitate”, a explicat preşe-
dintele Pro Agro. Acesta susţine,
totodată, că producătorii şi procesa-
torii români de carne sunt la limita
profitabilităţii, situaţia înrăutăţindu-
se şi mai mult după reducerea TVA
în Ungaria, la 5%, la carnea de porc.

Patronatele fac lobby pentru reducerea tva la produsele din carne

Patronate: Reducerea la 5% a TVA
la carne scade preţurile cu 15%

26 mai 2014, termen de 
depunere a declaraţiilor de venit 

Până luni, 26 mai 2014, inclu-
siv, persoanele fizice care, în 2013,
au obţinut venituri impozabile din
România pentru care trebuie fă-
cută regularizarea impozitului da-
torat/ plătit/reţinut, care au realizat
venituri impozabile din străinătate
şi/sau în anul 2014 obţin venituri
din activităţi agricole trebuie să
depună la organul fiscal de do-
miciliu (în cazul rezidenţilor) / or-
ganul fiscal de sursă a venitului
(în cazul nerezidenţilor), declaraţia
privind veniturile realizate în Ro-
mânia (formular 200/2013) / de-
claraţia privind veniturile realizate
în străinătate (formular 201/2013)
şi/sau declaraţia privind veniturile
din activităţi agricole impuse pe
norme de venit (formular
221/2014). 

Din situaţiile statistice întocmite
la nivelul Direcţiei Generale Re-
gionale a Finanţelor Publice Bra-
şov la data de 20 mai 2014, reiese
că: 

- procentul de depunere a de-
claraţiilor privind veniturile din
activităţi agricole impuse pe nor-
me de venit (formular 221) este
foarte scăzut (cca. 12%) în raport
cu numărul declaraţiilor 221 de-
puse în anul 2013. 

- procentul de depunere a de-
claraţiilor privind veniturile din
România (formular 200) este de
cca. 50% la nivelul regiunii la data
menţionată, în raport cu numărul
declaraţiilor 200 care trebuie de-
puse (39977 declaraţii depuse,
faţă de 79668 declaraţii aşteptat.

Nedepunerea la termenele pre-
văzute de lege a declaraţiilor de
venit constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 50
lei la 500 lei. 

Prin urmare, pentru evitarea
aplicării sancţiunilor contraven-
ţionale amintite,  contribuabilii
care au aceste obligaţii declarative
şi nu le-au îndeplinit până în pre-
zent, trebuiesă se prezinte la or-
ganul fiscal competent (în rază
căruia contribuabilii au domiciliul
sau, în cazul veniturilor agricole
obţinute din asociere, organul fis-
cal în rază căruia este sediul aso-
cierii) pentru a depune declaraţiile
de venit sau să le transmită prin
poştă, cu confirmare de primire,
pe adresa unităţii fiscale. Deţină-
torii de certificat digital calificat,
care au obţinut dreptul de utilizare
a serviciului „Depunere declaraţii
online” pot depune electronic (on-
line) formularul 200. 

A.J.O.F.M. BRAŞOV
LOCURI DE MUNCĂ VACANTE 

Informaţii suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Brașov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268/416.879
- continuare din numărul anterior, 22.05.2014 - 

Brașov
lucrător gestionar 1 
lucrător gestionar 1 
lucrător gestionar 2 
magaziner 2 
manager proiect 2 
manager resurse umane 1 
manipulant mărfuri 3 
manipulant mărfuri 3 
manipulant mărfuri 1 
manipulant mărfuri 3 
manipulant mărfuri 2 
manipulant mărfuri 1 
manipulant mărfuri 4 
manipulant mărfuri 2 
manipulant mărfuri 1 
maseur 2 
maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare 2 
mecanic auto 2 
mecanic auto 1 
mecanic auto 1 
mecanic auto 3 
mecanic utilaj 1 
menajeră 2 
menajeră 2 
menajeră 2 
montator pereţi şi plafoane din ghips-carton 1 
montator subansamble 2 
montator subansamble 5 
montor articole din piele 3 
muncitor necalificat în industria confecţiilor 3 
muncitor necalificat în industria confecţiilor 3 
muncitor necalificat în industria confecţiilor 3 
muncitor necalificat în silvicultură 5 
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide 3 
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 5 
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 2 
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 1 
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 3 
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 1 
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 1 
muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii 1 
operator degamator textile 1 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 2 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 2 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 1 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 1 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 1 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 1 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 1 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 1 

operator la maşini-unelte semiautomate şi automate 5 
operator montaj linii automate 5
ospătar (chelner) 2 
ospătar (chelner) 4 
ospătar (chelner) 1 
ospătar (chelner) 2 
ospătar (chelner) 2 
ospătar (chelner) 2 
patiser 2 
planificator/specialist plan sinteze 1 
portar 1 
pregătitor articole marochinărie 3 
pregătitor piese încălţăminte 3 
programator 3 
programator 1 
programator 3 
programator producţie 1 
proiectant inginer electronist 1 
proiectant inginer instalaţii 1 
proiectant inginer mecanic 1 
proiectant inginer mecanic 1 
proiectant inginer mecanic 1 
recepţioner de hotel 2 
recepţioner de hotel 2 
recepţioner de hotel 1 
rectificator universal 1 
referent de specialitate financiar-contabilitate 1 
reprezentant comercial 1 
revizor contabil 1 
sculer-matriţer 1 
secretara 1 
secretara 1 
şef cantină 1 
şef restaurant 1 
şef tren 3 
şlefuitor metale 3 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 2 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 4 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 6 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 2 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 2 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 5 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 2 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 2 
şofer de autoturisme şi camionete 1 
şofer de autoturisme şi camionete 2 
şofer de autoturisme şi camionete 1 
şofer de autoturisme şi camionete 2 
şofer de autoturisme şi camionete 3 
spălător vehicule 2 
specialist în relaţii publice 1 
stivuitorist 4 
stivuitorist 1 
stivuitorist 1 
stivuitorist 1 

stivuitorist 1 
strungar universal 2 
sudor 2 
sudor 1
sudor 1 
sudor 1 
sudor 1 
sudor 3 
supraveghetor hotel 2 
tâmplar universal 3 
tâmplar universal 1 
tâmplar universal 2 
tehnician analist calitate 2 
tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces1 
tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei 1 
traducător (studii medii) 4 
trăgător fe�e pe calapod 1 
turnător formator 1 
turnător metale şi neferoase 2 
vânzător ambulant de produse nealimentare 2 
vopsitor industrial 2 
vopsitor industrial 1 
vulcanizator piese din cauciuc la preşe 2 
zidar rosar-tencuitor 1 
zugrav 1 
zugrav 1 

Codlea

lăcătuș mecanic 1
sudor 1

Făgăraș

agent de interven�ie pază și ordine 1
agent turism de afaceri 1
bucătar 1
gestionar depozit 1
instalator apa, canal 1
lăcătuș mecanic 1
lucrător gestionar 1
macaragiu 1
mecanic utilaj 1
operator calculator electronic și re�ele 1
tehnician dentar 1



Consumul de peşte de cel
puţin două ori pe săptămână
reduce riscul de depresie cu
până la 25%, însă acest efect
a fost observat doar în cazul
femeilor, se arată într-un stu-
diu al cercetătorilor austra-
lieni. În studiul publicat în
American Journal of Epide-
miology se afirmă că acest
fapt este generat de nivelul
crescut de acizi graşi Omega
3 din peşte, care interacţio-
nează cu hormonii sexuali fe-
minini estrogen şi progeste-
ron, pentru a menţine func-
ţionarea corectă a creierului.

O echipă a Institutului de
cercetare Menzies din Aus-
tralia a monitorizat peste

1.400 de bărbaţi şi femei, cu
vârsta cuprinsă între 26 şi 36
de ani, pentru o perioadă de
cinci ani. Fiecare participant
la experiment a ţinut un jurnal
al dietei pe care a urmat-o în
acest interval. Chiar şi după
luarea în considerare a facto-
rilor de risc pentru sănătate,
cum ar fi fumatul, exerciţiile
fizice, consumul de alcool,
educaţia şi locul de muncă, a
fost descoperită o legătură pu-
ternică între consumul de
peşte şi incidenţa depresiei.

„În cazul femeilor, fiecare
porţie de peşte adăugată în
meniul săptămânal a dus la
reducerea cu 6% a riscului de
depresie în perioada imediat

următoare. Femeile care mân-
cau regulat peşte mai mult de
două ori pe săptămână pre-
zentau un risc cu 25% mai
mic de a suferi de depresie în
perioada imediat următoare
comparativ cu cele care mân-
cau peşte mai rar de două ori
pe săptămână. În cazul băr-
baţilor, consumul de peşte nu
a fost asociat cu reducerea
riscului de depresie. Faptul că
efectul protector a fost obser-
vat în cazul femeilor şi nu al
bărbaţilor ar putea fi explicat
prin aceea că bărbaţii consu-
mă mai mulţi acizi graşi Ome-
ga 3 din alte surse alimenta-
re”, precizează cercetătorii
australieni.

O echipă de cercetători de
la Universitatea din Stoc-
kholm a analizat datele refe-
ritoare la circa 2.000 de
salaria�i care lucrează în șapte
tipuri de birouri: izolat (o sin-
gură persoană), mic birou
împăr�it de două-trei persoa-
ne, mic birou open space (pa-
tru-nouă persoane), birou
open space mijlociu (10-24
persoane), birou open space
mare (peste 25 de persoane),
birou flexibil (fără loc de
muncă personalizat) și birou

combinat (pentru lucrul în
echipă, cu multe deplasări).
Au fost analizate apoi în amă-
nunt absen�ele din motive
medicale. S-a constatat că lu-
crul în birou open space
crește riscul de absen�ă
pentru boli de scurtă durată.
Fa�ă de un birou izolat, riscul
crește cu 80-90%. În ceea ce
privește femeile, absen�ele de
lungă durată sunt de două ori
mai frecvente în birourile
open space mari decât într-
un birou izolat. O legătură

semnificativă a fost descope-
rită mai ales la bărba�i între
activitatea într-un birou fle-
xibil și absenteismul din
cauza bolii. Cercetătorii con-
sideră că faptul că salaria�ii
nu dispun de un loc de muncă
individual are însemnate re-
percusiuni psihologice. În
grupurile mici s-a remarcat
fenomenul prezenteismului
salaria�ii vin la lucru chiar și
când sunt bolnavi fiindcă în
astfel de structuri depind mult
unii de al�ii. 

Îngrijorător: România, locul
doi în Europa la diabet zaharat 

Consumul de pește reduce depresia 

SĂNĂTATE 523 mai 2014

Sănătatea salariaților depinde și de felul
în care este organizat locul de muncă 

Aproape două milioane
de români suferă de dia-
bet zaharat, adică 11,6%
din numărul cetățenilor
cu vârste cuprinse între
20 și 79 de ani, ceea ce si-
tuează țara noastră pe lo-
cul doi în Europa, după
Turcia, potrivit unui stu-
diu național.

Cifrele îi îngrijorează pe
specialiștii români, care au fost
lua�i prin surprindere de numă-
rul mare de români bolnavi de
diabet sau care sunt pe cale să
se îmbolnăvească de această
maladie.

„Am avut, personal, două
surprize. Am avut surpriza zo-
nelor cu cea mai mare
prevalență și zonelor cu cea mai
mică prevalență. Și am avut sur-
priza unei diferențe pe care nu
o așteptam atât de mare între
sexe, prevalența foarte mare a
diabetului zaharat la bărbați

comparativ cu femeile. (...) Și
procentul relativ mare. (...)
Avem înregistrat oficial în țară
în jur de 5% din populație și
ne-am trezit de fapt cu un pro-
cent dublu. E o surpriză. (...) Ne
așteptam să fie mai mult diabet,
dar parcă nu atât de mult și nu
atât de mult prediabet. Nu ne
așteptam să avem un procent
de 20% prediabet”, a declarat
dr Maria Mo�a, președintele
Societă�ii Române de Diabet,
Nutri�ie și Boli Metabolice.

Potrivit acesteia, în topul re-
giunilor cu cei mai mul�i dia-
betici se află sudul �ării, unde
s-a înregistrat o prevalen�ă a
diabetului de 13,39%, urmată
de regiunea București-Ilfov, cu
12,79%. Pe locul trei în topul
prevalen�ei diabetului se află re-
giunea de Nord-Est (12,38%),
urmată îndeaproape de
regiunile Sud-Vest (12,1%),
Nord-Vest (11,69%) și Sud-Est
(10,44%). La polul opus, datele

studiului arată că regiunile cu
cei mai pu�ini diabetici sunt
Vestul (8,2%) și Centrul
(9,99%) �ării.

Dintre pacien�ii cu diabet za-
harat, 20,69% au reprezentat
cazuri nou depistate, iar
79,31% erau deja în eviden�a
medicilor de familie. În Româ-
nia, fa�ă de restul Europei, dia-
betologii au reușit să depisteze
foarte mul�i pacien�i, în realitate
doar 20% din bolnavi rămân
fără să fie lua�i în eviden�e.

"Cum ne explicăm că în Ro-
mânia 20 la sută sunt
nediagnosticați, când în lume
sunt zone în care 50% nu sunt
diagnosticați, iar în Europa sunt
peste 30 la sută nediagnosticați?
Dacă stăm la un capitol
bine, la acesta stăm
bine", a mărturisit
dr. Maria Mo�a.

O altă mare
problemă a
medicilor ro-

mâni este faptul că unii români
cu diabet nu doresc să se știe
de boala lor, cei mai mul�i de
teamă că își vor pierde locul de
muncă. 

„În România, dacă noi avem
înregistrați la centrele județene
numai 5% din populația între
20 și 79 de ani, ca având diabet
zaharat, iar în realitate
procentul este de peste 9%”, a
explicat dr. Maria Mo�a. Teama
că, dacă se știe de boala lor, nu
mai au un loc de mun-
că, face ca tot mai
mul�i români
să își as-
cun-

dă diabetul.  „Sigur că medicul
diabetolog trebuie să aibă foarte
mult discernământ și să știe
până unde poate păstra acest
secret, pentru că sunt o serie de
pacienți care trebuie declarați
și chiar noi îi
anunțăm
la locu-
rile de

muncă și la nivelul poliției, mai
ales pe cei insulino-dependenți,
care sunt purtători de arme,
care conduc, care au meseria de
șofer pe mijloace publice și care
ar putea pune în pericol nu nu-

mai viața lor, ci și a
celor din mașină

sau a celor de pe
stradă”, a spus

dr. Maria
Mo�a.
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Povestea unei străzi:
Strada Nicolae Iorga (XI)

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu
Imobilul de la nr. 22, cu un turnuleţ de factură eclezială ce
marchează intrarea, a fost construit între anii 1928-1929,
de către profesorul C. K. Ionescu, director timp de 20 de
ani al Liceului „Ioan Meşotă” şi soţia sa Maria, profesoară
la liceul „Principesa Elena”.
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Cea mai bună veste pe
care am auzit-o în ultimii
ani! Asta spun mai mulţi
braşoveni după ce auto-
rităţile au testat pista
aeroportului Internaţio-
nal de la Ghimbav. 

Primele probe de zbor au
fost făcute săptămâna acesta,
iar piloţii sunt mulţumiţi de
modul în care au fost reali-
zate lucrările. Până la sfârşi-
tul anului, 70% din proiect
va fi gata, spun autorităţile
judeţene, iar de anul viitor
partea de cargo ar putea
funcţiona în aşa fel încât fir-
mele şi companiile din judeţ

să transporte mărfurile pe ca-
lea aerului. 

„Acest aeroport, mai ales
că se află la doar 15 kilometri
de Braşov, ne va crea nume-
roase facilităţi, atât pentru

transportul de marfă, cât şi
pentru cel de călători. De ce
numai la Bucureşti, Iaşi, Cluj,
Timişoara să fie aeroport, iar
aici în centrul ţării, nu?”, a
spus un braşovean. 

„Braşovul este un oraş tu-
ristic şi este necesar aşa ceva,
mai ales pentru cei care călă-
toresc. Merităm un aeroport”,
e de părere un alt braşovean.

„Vestea e minunată. În sfâr-
şit nu o să mai mergem până
la Bucureşti sau Sibiu, când

plecăm în afară la muncă.
Braşovul este un oraş mare,
turistic, şi va fi mai uşor atât
pentru noi, cât şi pentru tu-
rişti. Vom economisi atât timp,
cât şi bani”, este opinia unei
braşovence. 

Investitori pentru aeroport, în
China. Pentru terminarea ae-
roportului braşovean, Consi-
liul Judeţean mai are nevoie
de aproximativ 30 de milioa-
ne de euro, bani care ar putea
fi alocaţi de guvern sau vor fi
împrumutaţi.

Preşedintele Consiliului
 Judeţean Braşov, Aristotel
Căncescu, a declarat că luna
viitoare, în cursul unei dele-
gaţii în care se va afla alături
de ministrul Energiei, Cons -
tantin Niţă, va încerca să con-
vingă o serie de finanţatori
chinezi să acorde un îm -
prumut pentru finalizarea
 lucrărilor la Aeroportul Inter-
naţional Braşov–Ghimbav.

„Noi vom merge şi vom pre-
zenta proiectul, încercând să
obţinem 25 – 30 de milioane
de euro pentru a finaliza lu-
crările”, a spus Căncescu. 

Preşedintele CJ a mai anun-
ţat că anul acesta aeroportul
va fi finalizat în proporţie de
70%.

Câţi pasageri se vor îmbarca de
la Ghimbav. Consiliul Judeţean
Braşov a reînnoit, la începutul
acestui an, şi studiul de trafic
pentru Aeroportul Internaţio-
nal de la Ghimbav, ţinând
cont că documentul iniţial a
fost întocmit în 2007, respec-
tiv într-un moment în care
ţara noastră nu era în criză
economică. Noul studiu a fost
întocmit de firma americană
de consultanţă şi audit KPMG
care a intrat pe piaţa româ-

nească în anul 1994 şi este
una dintre cele mai puternice
companii în domeniu alături
de Price Water House Co-
opers. Conform studiului ini-
ţial făcut pentru aeroportul de
la Braşov de Mott McDonald,
în primul an de funcţionare
aeroportul de la Braşov ar fi
avut un trafic de 300.000 de
pasageri, iar ţinta de un milion
de călători ar fi fost atinsă
după opt ani. Conform datelor
prezentate de specialiştii de
la KPMG însă, este estimat
un trafic ce porneşte de la
540.000, în primul an de
funcţionare, şi ajunge până la
aproape 860.000 de pasageri
pe an (aici fiind inclus şi echi-
valentul în pasageri al trans-
portului de marfă – cargo), în
24 de ani de funcţionare.

Braşovul merită 
un aeroport!

La Regia Autonomă de
Transport Braşov schim-
bările continuă. După ce
săptămâna trecută repre-
zentanţii conducerii anun-
ţau introducerea unei
palete de culori la liniile
de transport în comun şi
la orarele acestora, ieri au
lansat noul site al regiei. 

Acesta vine în sprijinul
tuturor utilizatorilor, având
o accesibilitate îmbunătă-
ţită, un design modern,

adaptat noilor tendinţe din
domeniul online, o navi-
gare mai uşoară, dar şi noi
funcţionalităţi. 

Proiectul se află încă în
derulare, lansarea portalu-
lui în această formă fiind
un prim pas dintr-un de-
mers ce vizează îmbună-
tăţirea capacităţii de
comunicare a Regiei cu
publicul călător, cu diverse
instituţii şi partenerii de
afaceri. 

În perioada următoare,
în vederea optimizării aces-
tui serviciu, Regia solicită
reacţii din partea tuturor
utilizatorilor portalului,
considerând ca fiind foarte
importantă părerea fiecărui
vizitator, la adresa de email
ratbv@ratbv.ro. 

Realizarea portalului a ţi-
nut cont de părerile, opiniile
şi sesizările colectate de
Regie în ultimele luni. Por-
talul www.ratbv.ro a fost
proiectat şi construit ţinând
cont atât de pers pectiva
implementării  viitoare a
sistemului de monitorizare
a flotei şi ticke ting, cât şi
de necesitatea corelării ne-
voilor de informaţii despre
trafic necesare fiecărui
 călător cu viitoarea posibi -
litate de accesare a inter-
netului în mijloacele de
transport în comun prin
reţelele wireless. 

În 2013, peste 14.000
de persoane din întreaga
ţară au susţinut Hospice
Casa Speranţei, prin re-
direcţionarea a 2 la sută
din impozitul pe venit.
Astfel, prin gestul lor,
toţi aceşti oameni au fă-
cut posibil ca pacienţii
îngrijiţi de organizaţie să
aibă parte de alinare şi
speranţă.

„Binele este gratuit”,
aşa s-a numit campania
Hospice de atragere de
fonduri prin redirecţiona-
rea a 2% din impozitul pe
venit datorat statului. Deşi
mai sunt doar câteva zile
până la termenul legal de
depunere a formularelor,
respectiv 26 mai, fundaţia
mizează pe sprijinul celor
care pot folosi această fa-

cilitate fiscală. Cine nu a
reuşit încă să realizeze re-
direcţionarea, mai are la
dispoziţie câteva zile pen-
tru acest lucru. 

Orice salariat sau per-
soană care obţine venituri
din activităţi independente
poate redirecţiona 2% prin
completarea unui formular
eliberat de Agenţia Jude-
ţeană a Finanţelor Publice.

2% pentru Hospice: „Binele este gratuit”

723 mai 2014

Odată cu căile de
 rulare, care vor fi
realizate anul aces-
ta, va fi finalizat în
proporţie de 70%.
Urmează ca anul
viitor să facem şi ter-
minalul şi să finalizăm
restul lucrărilor necesare.

Aristotel Căncescu
preşedintele Consiliului Judeţean Braşov
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Cum te poate îmbolnăvi telefonul mobil
Tot mai mulţi oameni su-

feră de probleme alergice de-
terminate de telefoanele
mobile: anumite metale, pre-
cum nichelul şi cromul, pre-
zente în carcasele şi butoanele
acestor aparate, pot produce
dermatite de contact, mani-
festate prin erupţii cutanate,
băşici şi descuamarea pielii,
acolo unde telefonul intră în
contact cu epiderma - de obi-
cei la nivelul obrajilor, bărbiei
şi urechilor.

Dermatitele de contact pro-
duse de nichel şi crom sunt
asciate, de obicei, cu purtarea
unor bijuterii ieftine, catara-
me sau fermoare din aliaje
metalice care conţin aceste

elemente.  Dar tot mai multe
cazuri sunt acum legate de
folosirea telefoanelor mobile,
ce pot conţine şi ele aceste
metale. 

Un studiu realizat de cer-
cetători americani şi danezi
şi publicat în jurnalul Pedia-
tric Allergy, Immunology and
Pulmonology arată că, între
anii 2000 şi 2010, a avut loc
o creştere cu 1250% a numă-
rului de cazuri de alergii ale
pielii produse de telefonul
mobil, aproape jumătate din-
tre cazuri înregistrându-se la
pacienţi cu vârsta sub 18 ani.

Deşi Uniunea Europeană
are reguli stricte privind uti-
lizarea nichelului, studiul ara-

tă că nu toate telefoane mo-
bile vândute în Europa sunt
conforme cu aceste reglemen-
tări. 

Autorii studiului spun că
foarte multe telefoane mobile
emit nichel - atât modelele
ieftine, cât şi cele scumpe, ba
chiar şi unele dintre cele
aprobate ca fiind „sigure”
conform criteriilor din Direc-
tiva Uniunii Europene privind
nichelul, iar la nivel mondial
s-a înregistrat, în paralel cu
răspândirea utilizării telefoa-
nelor mobile, o creştere sem-
nificativă a numărului de
cazuri de dermatite de contact
acute, determinate de folosi-
rea acestor aparate.

Distracţie în aer liber pentru 
copii în Parcul din Livada Poştei

Asociaţia Happy Moms
Braşov şi Asociaţia Bucuria
Vieţii, în parteneriat cu Aso-
ciaţia Maya Mastermind Bra-
şov, invită copiii şi părinţii
să petreacă o zi specială, într-
un mod inedit, sănătos şi
educativ. 

Evenimentul „Poveşti cu
aer curat” va avea loc sâm-
bătă, 24 mai 2014, în Parcul
Ina Schaeffler (Parcul Livada
Poştei), începând cu ora
10.00. Manifestarea dedicată
copiilor şi părinţilor este un

eveniment care se derulează
concomitent în municipiile
Braşov şi Cluj Napoca, şi
face parte dintr-o campanie
naţională de conştientizare a
necesităţii şi importanţei
sportului în dezvoltarea ar-
monioasă a celor mici. 

Programul evenimentului:
-Ora 10.00 – program de

mişcare în aer liber pentru
copii şi mame, coordonat de
Ioana Medrea, antrenor CSS
Braşovia 

-Ora 10.30  - flash mob

pentru copii, coordonat de
un reprezentant al ACS Să-
cele 

-Ora 11.00 – demostraţie
de gimnastică de performan-
ţă de sportivii de la CSS Bra-
şovia 

-Ora 11.15 – Tombolă cu
premii. Banii obţinuţi din
vânzarea biletelor de tombolă
vor fi donaţi la trei mame cu
venituri modeste sau fără ve-
nituri. 

-Ora 11.30 Plecarea pe bi-
ciclete până în Piaţa Sfatului.  

Caravana Laboratorul
Verde al Reciclării ajun-
ge astăzi la elevii de cla-
sa a III-a din Braşov! 

Elevii de clasa a III-a a Şco-
lii Gimnaziale Nr.2 Diaconu
Coresi vor învăţa să colecteze
separat într-un mod cu totul
inedit, într-un autobuz multi-
media cu suporturi informa-
ţionale de ultima generaţie,
tablete PC şi animaţii 3D.

Laboratorul Verde al Reci-
clării este un laborator mobil,
adaptat preferin�elor copiilor,
unde ficţiunea şi realitatea se
suprapun de-a lungul a trei
zone de activare: sala de ci-
nema 3D – unde elevii urmă-
resc aventura a 5 deşeuri de
ambalaje către fabrica de re-
ciclare, zona de joc în echipă
pe tablete PC – unde aceştia
trebuie să colecteze separat
cât mai multe obiecte în con-
tainerele corecte şi cubul ma-
gic al reciclării – unde
experimentează mecanica re-
ciclării. La finele fiecărui se-
mestru şcolar, clasa cu cel mai

bun punctaj va fi premiată. 
Laboratorul Verde al Reci-

clării este un program educa-
ţional dezvoltat de Eco-Rom
Ambalaje în parteneriat cu

Ministerul Educaţiei Naţio-
nale şi Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice. 

Proiectul naţional Labora-
torul Verde al Reciclării a fost

lansat în septembrie 2012. În
ediţiile trecute, acesta a atras
peste 10.800 de elevi de clasa
a III-a din 102 şcoli din 36 de
oraşe din ţară). 

Laboratorul Verde al Reciclării este un autocar modificat și adaptat pentru mințile curioase și inventive ale copiilor

Caravana Laboratorul Verde
al Reciclării ajunge în Brașov!

O tonă de margarină expirată poate încălzi un bloc! O fabrică
de biogaz din Prahova transformă cantităţi uriaşe de ali-
mente expirate în energie verde, care poate fi folosită
pentru încălzirea locuinţelor sau în fabrici. Sute de tone
de mâncare expirată sunt prelucrate la Fabrica de biogaz
din Prahova, care face parte din grupul Genesis Biopar-
tner. Margarina, iaurtul şi îngheţata care au depăşit ter-
menul de garanţie sunt transformate în biogaz, folosit
drept combustibil în producţia de energie electrică şi ter-
mică. Astfel, dintr-o tonă de margarină poate fi obţinută
o cantitate suficientă de energie pentru încălzirea unui
bloc cu 40 de apartamente. România se află pe locul 9
în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte risipa de ali-
mente: aruncăm în fiecare an 5 milioane de tone de mân-
care. 
Fosilele unei noi specii de mamifer, descoperite în România. Fo-
silele unei noi specii de mamifer, care a trăit în preajma
dinozaurilor, în Cretacic, au fost descoperite de un grup
de cercetători de la UBB Cluj-Napoca în apropiere de
Alba Iulia, fiind găsiţi circa 70 de dinţi de un milimetru
aparţinând mamiferului care ar fi avut dimensiunea unui
şoarece. Potrivit unui comunicat de presă transmis,  de
reprezentanţii Universităţii „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-
Napoca, un grup de cercetători de la Facultatea de Ştiinţa
şi Ingineria Mediului din cadrul universităţii au descoperit
lângă Alba Iulia, la Oarda de Jos, pe Valea Sebeşului,
„fosilele unei noi specii de mamifer, care a trăit în preajma
dinozaurilor”. „Insula Haţeg este de notorietate pentru
procesele de nanism care au afectat faunele de dinozauri
datorită izolării. Noi am descoperit cam 70 de dinţi de
mici dimensiuni, de circa un milimetru, aparţinând unei
noi specii de mamifer care a trăit în urmă cu 70 de mi-
lioane de ani. Încă nu s-a decis dacă e vorba despre un
mamifer ierbivor sau insectivor. Oricum, descoperirea
este unică în România”, a spus cercetătorul Vlad Codrea. 
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FC Brașov a scăpat de retro-
gradarea în liga a doua după ce
a remizat la Mediaș, 1-1 cu Gaz
Metan. Gazdele au deschis scorul
prin Vitinho în minutul 48, iar
stegarii au egalat prin Andrei
Cristea în minutul 76. FC Brașov
a acumulat 38 de puncte și a în-
cheiat sezonul 2013-2014 al Li-
gii I pe pozi�ia a 15. Cum
Vasluiul nu a ob�inut licen�a pen-
tru sezonul viitor, brașoveni vor
evolua și la anul pe prima scenă
a fotbalului românesc. În liga se-
cundă au mai retrogradat Corona
Brașov, Săgeata Năvodari și
ACS Poli Timișoara. 

„Am îmbătrânit 10 ani!”  FC Bra-
şov a evitat retrogradarea în eşa-
lonul secund, în al doisprezecelea
ceas! Antrenorul galben-negrilor,
Cornel Ţălnar, şi-a felicitat elevii
și își propune ca în sezonul viitor
să îi scutească pe fanii stegari de
emo�iile retrogradării. „A fost un
meci care m-a îmbătrânit cu 10
ani. Ambele echipe şi-au dorit un
rezultat care să le menţină în pri-
ma ligă. Felicit băieţii şi pentru
cum au jucat în acest mini retur.
Meritam să rămânem în primul
eşalon. Le mulţumesc pentru felul
în care s-au pregătit. Nu ştiu dacă
o să rămân la FC Braşov. Mai
am contract un an, dar vom ve-
dea ce se întâmplă în vară la
Braşov. Sper că Braşovul va fi
una dintre echipele care se va
întări în această vară. Avem 14
jucători care îşi încheie contractul
în această vară. Sper să ţinem
cât mai mulţi jucători şi să mai
aducem 2-3. Cu aceştia, sper să
ne batem pentru primele 6-7 lo-
curi în sezonul viitor. Odată cu
menţinerea în Liga 1, sper că
domnul Neculaie să rezolve pro-

bleme financiare de la echipă”,
a spus „�ân�arul”. 

Cristea, încă odată decisiv! Ata-
cantul Andrei Cristea a reușit din
nou să puncteze pentru trupa de
sub Tâmpa și a adus punctul de
care avea mare nevoie Brașovul.
„A fost un campionat extrem de
dificil pentru noi. Ne bucurăm de
această salvare de la retrogra-
dare. A fost cel mai greu moment
din carieră. O încărcătură men-
tală foarte greu de suportat. Nu
vreau să comentez ce au spus cei
de la Timişoara. Erau o echipă
plătită la zi, este o lovitură în or-
goliu pentru ei. Le doresc să re-
vină în prima ligă, lumea de
acolo iubeşte fotbalul. Nu ştiu

dacă voi rămâne la Braşov. Este
un oraş minunat, sunt sigur că
echipa va avea o altă faţă în se-
zonul viitor”, a spus Cristea.
Omul cu pasa de gol miercuri
seara a fost Georgian Păun.
Mijlocașul stegarilor este de pă-
rere că echipa a rămas pe merit
în prima ligă. „Am sperat până
în ultima clipă și până la urmă
ne-am salvat! Avem un lot prea
bun și o echipă prea bună, nu
meritam să ajungem în liga se-
cundă! Sper ca la anul să nu mai
trecem prin asemenea emoții,
pentru că nu este deloc plăcut!”
a punctat Păun. 

Vasluiul, fără șanse la TAS! Doar
cei de la Tribunal de Arbitraj

Sportiv de la Lausanne mai pot
schimba soarta brașovenilor. În
situa�ia în care cei de la TAS le
dau dreptate celor de la FC Va-
slui în cazul licen�ei, atunci gal-
ben-negrii vor retrograda.
Președintele galben negrilor,
Constantin Zotta, spune însă că
acest scenariu este imposibil de
realizat. „Pentru mine a fost cel
mai greu sezon de 15 ani de când
sunt președinte de club în prima
ligă. Nu am emoții în privința
Vasluiului. Hotărârea este cât se
poate de clară și rămâne defini-
tivă! Numai cine nu cunoaște re-
gulamentele poate să spună
altceva”a declarat după joc Con-
stantin Zotta.

Golul lui Cristea de miercuri seara menține pe FC Brașov în prima ligă!

Salvați în
ultimul ceas! 
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Timișoara acuză Brașovul!
Retrogradarea nu le-a căzut deloc bine celor de la ACS Poli
Timișoara, care au arătat cu degetul spre jocul Gaz Metan
Mediaș-FC Brașov. Bănățenii spun că în mod voit cele două
formații și-au împărțit punctele, pentru a continua în prima
ligă. Preşedintele clubului ACS Poli Timişoara, Ioan Timofte,
a declarat că meciul de la Mediaș a fost o „parodie”. „Nu
am retrogradat astăzi, ci din cauza mai multor meciuri. Am
asistat la o parodie la Mediaş. M-au păcălit până în minutul
60, apoi a fost o parodie. Supărarea este mare, dar de mâine
ne apucăm de treabă. Sper să continuăm cu Dan Alexa”,
a declarat Timofte. „A fost o ruşine de meci la Mediaş, îmi
pare rău că nu am dat gol mai târziu. Vinovatul pentru această
retrogradare sunt eu. Am ştiut ce mă aşteaptă, am ştiut că-
mi asum un mare risc, nu am reuşit, este un mare eşec al
carierei mele”, a spus și tehnicianul Dan Alexa. Finanțatorul
stegarilor,  Ioan Neculaie, a explicat însă ce s-a întâmplat
între jucătorii echipei sale și cei de la Gaz Metan Mediaș.
„Din punct de vedere al salariilor, eram o echipă de mijlocul
clasamentului. Am ajuns să trăim emoțiile astea, din păcate.
Suntem foarte, foarte bucuroși în pofida altora care sunt su-
ficient de supărați ca să fie subiectivi. Trebuie să-i înțelegem
și pe ei. Probabil că jucătorii s-au înțeles între ei să nu-și
rupă picioarele, dar o înțelegere între conducători, niciodată.
Interesul fotbaliștilor primează în fața oricăror alte lucruri.
Din păcate pentru noi am stat la jocul rezultatelor. Sunt și
dezamăgit și foarte bucuros. Sunt bucuros pentru suporterii
Brașovului”, a spus Ioan Neculaie. 

Atacăm Europa cu patru echipe! 
Tragem linie după un sezon extrem de agitat în Liga I, în
care lupta s-a dus până în ultima etapă. Astfel la finalul cam-
pionatului, Steaua Bucureşti este campioana României și
va evolua în preliminariile Ligii Campionilor. Astra Giurgiu,
vicecampioana şi Petrolul Ploieşti ocupanta locului trei vor
juca în preliminariile Ligii Europa. Şi Dinamo, care a încheiat
sezonul pe poziția a patra ar trebui să evolueze în prelimi-
nariile Ligii Europa, însă Comisia pentru acordarea licenţei
a retras licenţa clubului pentru participarea în competiţiile
de club UEFA în sezonul 2014-2015. Dinamo are 5 zile pen-
tru a face apel. În cazul în care nu va primi licenţa, locul său
va fi luat de CFR Cluj, ocupanta poziţiei a cincea la finalul
campionatului. 

Cine ia Cupa? 
Antrenorul Stelei, Laurențiu Reghecampf, a declarat ieri că
„roș-albaștrii” sunt pregătiți să facă eventul după o pauză
de 17 ani. „Tot Steaua a ajuns în finala Cupei României,
deși unii ar fi dorit ca alte echipe să joace acest meci (finala
Cupei, n. red.). O să fie în mod sigur un meci frumos, eu
știu ce am pregătit cu jucătorii. O să fie o atmosferă incredibilă
și vrem ca la finalul acestui meci să aducem bucurie pentru
suporterii care vin la stadion”, a afirmat Reghecampf înaintea
finalei cu Astra Giurgiu. La rândul său, tehnicianul Astrei,
Daniel Isăilă, vrea să câștige primul său trofeu din carieră,
Cupa României. „Este un joc foarte important pentru ambele
echipe. Finala este o adevărată sărbătoare și o tratăm ca
atare. Am mare încredere în băieți. Emoțiile sunt normale
la începutul jocului, dar după aceea dispar și e importantă
concentrarea. Eu vreau să câștig primul trofeu și este un
posibil prim trofeu și pentru majoritatea fotbaliștilor Astrei.
Șansele sunt egale, dar totul e posibil”, a spus Isăilă. Partida
se va disputa în această seară de la ora 21.00 și va fi preluată
în direct de Pro Tv.

Begu și Dulgheru merg mai departe
Irina Begu și Alexandra Dulgheru au obținut victorii în manșa
inaugurală a calificărilor pentru tabloul principal de simplu
al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Șlem al
anului, în timp ce Andreea Mitu a părăsit competiția. Irina
Begu, principala favorită a fazei preliminare, a trecut cu 6-
2, 6-2 de japoneza Misa Eguchi, iar în turul secund o va în-
frunta pe sârboaica Aleksandra Krunic. Begu (23 ani, 88
WTA) și-a asigurat 20 de puncte WTA și 5.500 euro. 
În alt meci, Alexandra Dulgheru a dispus de spaniola Lara
Arruabarrena-Vecino cu 6-3, 6-7 (3), 7-5, meci întrerupt mier-
curi din cauza ploii, la scorul de 6-3, 4-5. Dulgheru (24 ani,
137 WTA) o va înfrunta în turul secund pe canadianca Alek-
sandra Wozniak (26 ani, 152 WTA). Andreea Mitu a fost în-
vinsă în primul tur de austriaca Tamira Paszek, cu 6-2, 7-5.

Vor să producă surpriza la Baia Mare ! 
Handbalistele de la Corona

Brașov vor juca duminică un
meci care poate decide noua
campoană a României. După
victoria de la Brașov, din tur-
neul final de 3, HCM Baia
Mare are prima șansă la
câștigarea titlului, dar cei de
la Corona spun că nu vor
merge doar în excursie în
Ma ra mureș. În sezonul regu-
lat, Corona a făcut un joc ex-

celent la Baia Mare, dar a ce-
dat la mare luptă pe final de
joc. „Meciul durează 60 de
minute, trebuie să jucăm fi-
nalul așa cu facem cu debutul
de la fiecare partidă și atunci
vo avea șansa noastră. Nu
suntem învinse din start, me-
ciul pornește de la 0-0, vom
încerca să scoatem maxim po-
sibil la Baia Mare” a declarat
pivotal Coronei, Manuela

Manda. „Vom lupta până la
capăt. Ne dorim foarte mult
o victorie la Baia Mare și ne
vom bate pentru ea!” a spus
și interul Cristina Zamfir. Cu
o victorie duminică,
maramureșencele vor cuceri
titlul na�ional, în timp ce un
succes al Bra șo vului ar amâ-
na deznodământul pentru ul-
timele jocuri. HCM-ul a pus
deja șam pania la rece, dar

principalul Coronei, Bogdan
Burcea, spune că este posibil
ca fiesta gazdelor să fie amâ-
nată. „Sur prize s-au mai vă-
zut, noi sperăm să mai vede
una și duminică la Baia Mare.
Am înțeles că cei de acolo se
pregătesc deja de sărbătoare.
Eu în locul lor nu aș fi așa de
sigur de acest lucru!” a decla-
rat principalul Coronei, Bog-
dan Burcea.  

Pagină realizată de Marian Botezatu

FC Brașov va continua și în sezonul viitor în prima ligă! 
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Consorţiul Cultural Co-
rona organizează astăzi,
23 mai, evenimentul
„Noaptea Galeriilor
de Artă Braşov 2014”.
După modelul „Noap-
tea Muzeelor” braşove-
nii şi turiştii sunt invitaţi
să calce pragul galeriilor
care vor fi deschise
până târziu în noapte. 

◾ Galeria Europe, Str. Mure-
şenilor 1, program 18.00-
24.00

– Klement Eleonora –
Acuarele

◾ Galeria Kronart, Str. Pos-
tăvarului 18, program 18.00-
24.00

– Petre Mihai Nilă – Mo-
ravuri (sculptură)

– Kovacs Csaba – Bărbatul
ideal – Instalaţie artistică

◾ Galeria de Artă Transilvania,
Piaţa Sfatului 7, program
18.00-24.00

◾ Librăria Okian, Str. Mure-
şenilor 1, program 10.00-
21.00

– Ovidiu C. Gliga, Ana
Muntean – Peisaje

– Dumitru Şchiopu – Pic-
tură 

◾ Muzeul de Artă Braşov, Bu-
levardul Eroilor 21A, pro-
gram până la ora 23.00

– Maeştrii ai picturii româ-
neşti. Colecţia Lucian Pop

◾ Alte locaţii:
▸ Colaj Cafe, Str. Apollonia

Hirscher 2 – Ioana Ana Maria
Daicu – Universuri Paralele

▸ Dada Cafe, Piaţa Sfa tu-
lui 27 – Homeboy – Alfabeta-
rium

▸ Piaţa Enescu – Live pain-
ting – Schimbul 3

Suflo şi Homeboy – street
art/graffiti – 4 panouri care
vor fi pictate de cei doi artişti,
fiecare pe câte o parte, ur-
mând ca în timpul execuţiei
să fie din când în când întoar-
se aleatoriu, astfel încât din
alăturarea celor două stiluri
să se creeze un dialog grafic
improvizat – rezultatul final
fiind unul surprinzător şi
spectaculos.

Horoscopul zilei
Berbec. Chiar dacă nu ai energie şi nici chef să te duci la în-
tâlniri, astăzi vei începe să le prinzi gustul. Nu îţi place să
faci lucruri de mântuială, dar o să ai beneficii. 
Taur. Eşti singur/ă? Astăzi e momentul perfect pentru a cu-
noaşte pe cineva. În caz că realizezi că nu există nicio atracţie
între voi, ai şansele să te alegi cu o nouă cunoştinţă.
Gemeni. Chiar dacă simţi că oferi multe, nu îţi face speranţe
că vei fi apreciat/ă. Dar nici nu trebuie să abandonezi acest
drum, rezultatele se vor vedea în timp.
Rac. Te ataşezi foarte uşor de persoanele din jurul tău, fie
ei colegi sau lume nouă. Dar faţă de o anumită persoană
vei simţi o atracţie deosebită. Vezi ce iese din asta! 
Leu. Dacă iubitul/a este uşor emotiv/ă astăzi, încearcă să îl
aduci pe calea cea bună. Poate tu eşti principalul motiv
pentru care este aşa şi poate crede că nu îl mai iubeşti. 
Fecioară. Ai cam obosit de la atâta muncă, sau cel puţin te-ai
plictist făcând aceleaşi lucruri mereu. Simţi că eşti un robot,
iar cea mai bună soluţie este să îţi iei un miniconcediu.
Balanţă. Bucură-te astăzi de natură, e singură modalitate
prin care îţi poţi reîncarcă bateriile. Chiar dacă mai ai multe
de făcut atât la serviciu, cât şi acasă, trebuie să îţi faci timp.
Scorpion. Ţi se trimit semnale de alarmă şi ai face bine să
fii cu ochii în patru. Chiar dacă simţi că pierzi vremea cu
aceste nimicuri, te vei convinge că ţi-au fost de un real folos. 
Săgetător. Faptul că te-ai odihnit te va ajutA astăzi să reţii
multe detalii importante. Chiar dacă nu vei simţi că îţi sunt
de folos acum, pe viitor vei îţi vei da seama.
Capricorn. Bazează-te pe instinct astăzi, chiar dacă nu înţelegi
mare lucru din decizia pe care o vei lua. Nici nu trebuie atât
timp cât vei ajunge să obţii ceea ce ţi-ai propus. 
Vărsător. Ai spus cuiva un secret de-al tău în ultima perioadă?
Astăzi se va întoarce totul împotriva ta şi va trebui să dai
unele explicaţii. Nu-ţi bate capul cu asta.
Peşti. Îţi ţii aproape persoanele dragi şi ai mereu grijă să nu
le dezamăgeşti. Chiar dacă uneori nu ai timp suficient să le
acorzi atenţia pe care ţi-ai dori-o.

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

LEGENDELE DIN OZ: ÎNTOARCEREA LUI DOROTHY
-3D- -PREMIERĂ-
(AG) 88 minute, Animaţie, Aventuri
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 13:00

X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT 
-3D- -PREMIERĂ-
(AP-12) 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
Vineri: 13:30, 18:00, 21:30, 22:30
Sâmbătă, Duminică: 13:30, 20:00

BORGMAN
tarif unic: 10 lei/bilet
(N-15) 113 minute, Thriller
Vineri: 13:15, 22:15
Sâmbătă, Duminică: 13:15

VECINI DE COŞMAR 
(N-15) 96 minute, Comedie
Vineri: 16:00, 20:30
Sâmbătă, Duminică: 18:00, 22:30

GODZILLA -3D-
(AP-12) 123 minute, Acţiune, SF, Thriller
Vineri: 14:00, 16:30, 19:00
Sâmbătă, Duminică: 17:30, 19:45, 22:10

SELFIE 
(AP-12) 123 minute, Comedie
Vineri: 17:45
Sâmbătă, Duminică: 11:00, 17:45

CEALALTĂ FEMEIE 
(AP-12) 123 minute, Comedie
Vineri: 15:30, 20:00
Sâmbătă, Duminică: 15:30, 20:05, 22:15

UIMITORUL OM-PĂIANJEN 2 -3D-
(AP-12) 142 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
Sâmbătă, Duminică: 14:45

RIO 2 -3D-
(AG) 101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie (dublat)
Sâmbătă, Duminică: 11:30, 16:00

Vernisaj la Muzeul „Casa Mureşenilor”
Casa Mureşenilor – Muzeul Imnului Naţional vă
invită vineri, 23 mai 2014, la ora 11:00, la
deschiderea expoziţiei „Universul familiei”,
organizator Muzeul Brăilei. Vizitatorii sunt
invitaţi să descopere obiecte utilizate frecvent,
intrate în ritualul cotidian, supuse schimbărilor
de gust şi preferinţe. Exponatele provin din
donaţiile: Ana Maria Harţuche, Elena Stroe,
Amalia Irimia, Maria Ardeleanu, Viorel Moise.
Fotografiile fac parte din arhiva av. Constantin

Hiott şi a boierilor Poenari (Oltenia) – ramura
Bălănoi, şi au fost donate muzeului de către
moştenitori. Expoziţia va fi deschisă în perioada
23 mai-20 iunie 2014.

Teatru la Dramatic
Vineri, 23 mai 2014
POVESTIRI ALESE
– sala Studio, ora 19.00
de Donald Margulies
Regia: Vlad Zamfirescu
Decorul: Bogdan Spătaru
Costumele: Maria Tache
Cu: Viorica Geantă Chelbea, Maria Gârbovan
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Show-ul „Bach în ShowBiz”, la Sala Patria
Sala Patria din Braşov găzduieşte vineri, 23 mai
2014, de la ora 19.00, concertul Bach în
ShowBiz al artistului percuţionist Zoli Tóth,
fondatorul trupei Sistem şi promotorul muzicii
neconvenţionale de percuţie din România.
Spectacolul este construit pe muzica lui Adrian
Enescu, având teme de Johann Sebastian Bach şi
completat cu un show unic de proiecţii 3D marca
„Les Ateliers Nomad”. 
Biletele s-au pus în vânzare la sediul Operei
Braşov, str. Bisericii Române nr. 51, tel.
0268/419.380, iar preţul unuia este de 20 de lei.

Astăzi în Braşov

Prima ediţie: „Noaptea
Galeriilor de Artă”
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Sudoku

6 4 9 8 7
5 6

7 2
7 8 4 1

5 9 4 8
6 7

8 5
3 5 1 8 2

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi, 23 mai, la ora
19,00, organizatorii proiectu-
lui „10 pentru Brasov” –
benzi desenate inspirate de
personalitati culturale vă in-
vită la vernisajul expoziţiei
care va avea loc la Biblioteca
Judeţeană, Sediul Central, etaj
I. Proiectul „10 pentru Bra-
şov” îşi propune să populari-

zeze cultura românească, prin
benzi desenate reprezentând
personalităţi cu impact deose-
bit. Personalităţile propuse
sunt: Aprily Lajos, Baciu Şte-
fan, Bariţiu George, Brassai,
Codru-Drăguşanu Ion, Coresi
Diaconul, Dima George, Ho-
nigberger Martin, H. Johan-
nes, A. Mureşanu. 

Expoziţie de benzi desenate 
◾ Într-o seară, soţul îşi scoate so-
ţia la o cină romantică, la restau-
rant.
La un moment dat, din cauza unei
mişcări greşite, farfuria cu supă
se varsă pe rochia ei cea nouă.
Furioasă şi aşteptând ca soţul său
cel romantic să o consoleze, soţia
exclamă:
– Uite cum arăt, ca o scroafă!

Soţul îi răspunde:
– Şi te-ai mai şi murdărit pe de-
asupra...

◾ Î. – De ce în Scoţia în fiecare
castel se află câte o stafie?
R.– Este mult mai ieftină decît
un sistem de alarmă

◾ El: Altul ca mine nu mai găseşti!
Ea: Unul ca tine nu mai caut!

Bancuri

6 4 2 8 7 9 5 1 3
1 7 8 3 5 4 2 9 6
5 9 3 6 2 1 8 7 4
7 2 6 4 1 3 9 8 5
8 5 4 2 9 7 6 3 1
3 1 9 5 6 8 4 2 7
4 8 7 9 3 5 1 6 2
9 6 1 7 4 2 3 5 8
2 3 5 1 8 6 7 4 9

4 8 3
1 7 2

2 1
7 4 9 5

2 7
3 9 8 7

9 3
1 5 8

2 6 4
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Din presa maghiară
Prima moară braşoveană Seewaldt A.
Din anul
1 7 9 6
există în
Braşov,
la baza
dealului
(Dealul
M o r i i )
denumit
d u p ă
ea, pri-
ma moară industrială, nu numai din Braşov, dar şi din
Transilvania. Moara a fost construită în anul 1796 de
Iacob Kocián, apoi în 1830 a intrat în posesia emigrantului
francez Thieny. De la el a cumpărat Rudolf Seewaldt în
anul 1865. În această perioadă moara funcţiona utilizând
forţa apei, şi avea o instalaţie destul de simplă. În următorii
ani industria morăritului s-a dezvoltat intens, iar moara
Seewaldt a cunoscut toate etapele dezvoltării, ajungând
până la măcinarea automatizată, unde boabele de grâu
sunt tranportate mecanizat la utilaje, iar făina proaspăt
măcinată ajunge în saci fără să fie atinsă de mâna omului.
Această procedură, ce nu poate fi aplicată la mori mai
mici, este mult mai igienică, reduce numărul angajaţilor
şi duce la un produs de calitate superioară.
Din 1890 conducerea a fost preluată de Alfred Seewaldt,
iar în 1915, la aniversarea a 50 de ani de când moara
este în proprietatea familiei Seewaldt, se doreşte să se
emită un document omagial.
Ultimii 10 ani au fost cei mai semnificativi în dezvoltarea
morii, capacitatea de prelucrarea ajungând la 30.000 kg
de grâu/zi. Pe viitor se doreşte creşterea acestei capa-
cităţi. Moara va fi conectată la calea ferată industrială de
stat şi vor fi construite depozite cu capacităţi pentru
10.000 de saci.
În afară de moară, firma se ocupă şi cu comerţul cu lem-
ne. Ca acţionar la o societate de prelucrare a lemnului
din Racoşu de Jos, firma este aprovizionată cu lemne
pentru populaţie dintr-o pădure ce se întinde pe 1600
de acri, tot pe cale ferată industrială.

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

Braşoveni muşcaţi de un
câine turbat 

Aseară după orele 10, s-a
petrecut iarăşi în oraşul nos-
tru, o scenă înfiorătoare. Un
câine turbat a cutreierat stră-
zile, mai ales prin centru,
muşcând vreo 6 persoane, pe
unii foarte grav. În strada Cas-
telului, câinele a sărit în faţa
unui ucenic, încolţindu-l rău
de braţ. La ţipetele acestuia,
doi husari cu săbiile trase, au
luat la goană câinele, care a
fugit spre Şchei. Aici a fost
întâmpinat de poliţişti cu re-
volvere. Câinelui însă i-a suc-
ces a scăpa cu pielea întreagă
ascunzându-se prin parc. Se
spune că mai târziu ar fi fugit
iarăşi prin cetate, luând-o în
jos spre Blumăna. Toţi cei
muşcaţi au fost transportaţi la
Institutul Pasteur din Buda-
pesta. Ar fi bine ca asupra câi-
nilor de grădină, cum a fost
cel de aseară, să se ţină un
control mai sever. După cum
se vorbeşte, câinele turbat a
umblat prin mai multe grădini
şi s-a mâncat cu alţi câini.

Gazeta de Transilvania,
nr.103, 10/23 mai 1901

Incendiu la Fabrica de
celuloză din Zărneşti

În 22 mai, cam pe la orele
7 seara, s-a iscat un foc la Fa-
brica de celuloză din Zărneşti,
în despărţământul unde sunt
cazanele cele mari pentru fier-
tul materialului de lemn. Nu
de mult timp, la capătul aces-
tui despărţământ, s-a clădit o

casă înaltă cu mai multe etaje
unde a fost aşezat un cazan
foarte mare. Casa era plină cu
aşchii de lemn de brad. Se
vede că s-a aprins în pod ceva
material de lemn, căci ardeau
podurile, acoperişurile şi aran-
jamentele interne, şi casa cea
mare de sus până jos. Pompe
de stins erau îndeajuns, însă
oameni din Zărneşti erau pu-
ţini. Din Tohanul Vechi s-au
dus cam 60 de pompieri cu
pompa lor, sub comanda lui
G. Oprea şi Mucea. Erau 4
pompe şi funcţionau bine,
însă oamenii fiind puţini, se
osteneau mai curând şi nu era
cine să-i schimbe. Vântul nu
sufla şi nu era temerea că se
aprind şi celelalte edificii ale
fabricii. Din ce cauză s-a iscat
focul, nu se ştie încă. Paguba
e mare, însă sunt asigurate
toate edificiile şi aranjamen-
tele. Surprinzător era, că deşi

focul ardea, în celelalte părţi
ale fabricii oamenii muncitori
lucrau.

Gazeta de Transilvania,
nr.105, 13/23 mai 1901

Festivităţile bicicliştilor 
la Braşov

Cu ocazia Rusaliilor nem-
ţeşti, Reuniunea bicicliştilor
saşi din Braşov, cu concursul
Reuniunilor de biciclişti din
diferite oraşe ale Transilva-
niei, a organizat Festivitatea
bicicliştilor. Ieri seara s-a in-
augurat frumoasa „Academie
de biciclişti” ţinută în grădina
de gimnastică a Şcolii evan-
ghelice. Grădina era luminată
à jour. De jur împrejur erau
tribune şi bănci pentru vizi-
tatori, iar în chioşcul din frun-
te cânta muzica militară. Mai
întâi s-au prezentat în costum
festiv toate Reuniunile şi oas-
peţii. După aceea au urmat,

conform programului, pro-
ducţiunile diferitelor Reuniuni
săseşti din Ardeal. Mai întâi
s-au produs sibienii, apoi cei
din Mediaş şi în fine bicicliştii
din Braşov, secerând aplauze
din partea numerosului public,
ce urmărea cu mult interes
evoluţiunile lor. Între oaspeţii
de la Sibiu erau şi trei dame.
Au urmat apoi emulări între
diferiţii membrii, fiind puse
şi premii de onoare. Foarte
interesantă a fost producţiu-
nea pe roata mică şi roata
mare a artistului velocipedist
G. Schreiber din Viena, a că-
rui extraordinară dibăcie şi
artă, precum şi eleganţa cu
care făcea figurile cele mai
grele, a fost obiectul admira-
ţiei generale. 

Gazeta de Transilvania,
nr.106, 15/28 mai 1901

Braşovul a fost un mare
centru comercial, făcând negoţ
şi tranzitând mărfuri între su-
dul, centrul şi nordul Europei.
Pentru aceasta, adesea comer-
cianţii braşoveni frecventau
marile târguri comerciale eu-
ropene, româneşti şi balcanice.
Totuşi, la începutul anului
1840, conjunctura se dovedea
nefavorabilă, o uşoară rece-
siune se simţea în producţia
fabricilor engleze, colonialele

şi desfacerea bumbacului stag-
nau, toate influenţând, mai
mult ca sigur, şi afacerile bra-
şovene. Iată de ce veştile co-
merciale şi rapoartele despre
mersul comerţului aveau mare
însemnătate, erau urmărite cu
înfrigurare de negustorii din
oraşul nostru şi se publicau în
paginile Gazetei, cunoscându-
se importanţa lor pentru me-
diul de afaceri. Mai jos
transcriem un articol intitulat: 

„Ştiri neguţătoreşti
Hamburg, 23 şi 28 februa-

rie anul curent. Târgul de bu-
cate nu încetează a pricinui
îngrijiri mari. Luarea aminte
e încordată pentru schimba-
rea legilor de bucate în An-
glia. În mărfile coloniale e
puţină mişcare. Cafea se adu-
ce puţină la piaţă. Zahărul
stă, urezul se vedea la început
că ar căpăta cumpărători
mulţi, însă aceştia în scurtă
vreme încetară, bumbacul
abia se mişcă şi cât se vinde

din cel vechi, trece cu preţuri
slabe. 

Fabricile din Anglia încep
a lucra mai puţin. Bani sunt
destui, dar cine să-i întoarcă?
Pricina orientului (mai cu
deo sebire) ţine toate amorţi-
te, vrăşmăşiile din China încă
nu sunt în stare a îndupleca
pe speculanţi la paşi mai
 încumătaţi. Dacă nu se mişcă
milioanele, ce vor putea face
zecile de mii?”

Gazeta de Transilvania,
nr. 11, 10 martie 1840

Arătare, adecă anunţ şi
reclamă

„Atanasie Istrătescu se reco-
mandă ca poleitoriu de tot felul
de ornamente de lemn, bronz,
draperii şi cadre pentru portre-
turi şi oglinzi; asemenea, pole-
ieşte şi pe piatră, plumb, fier şi
celelalte, curăţă şi înnoieşte ca-
dre vechi şi alte toate cu cele
mai ieftine preţuri. Are lăcaşul
său în Braşov în casele domnu-
lui Dumbravă pe Uliţa Vămii.”

Gazeta de Transilvania,
nr. 11, 10 martie 1840

„Înştiinţare

La dumnealui neguţătoriul
Manuc se află icre de ştiucă
proaspete, ocaua 1 florin
48 creiţari valută vieneză.”

Gazeta de Transilvania,
nr. 10, 3 martie 1840

Mihaela Lupu

Ruxandra Nazare

Dinu Eva
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Multe dintre faimoasele
vedete profită de noto-
rietatea lor pentru a face
acte de caritate.  În
această categorie intră
şi cântăreaţa Rihanna,
care a donat 25.000 de
dolari Poliţiei din Los
Angeles şi a acceptat să
îşi lase autograful pe un
telefon spart de ea, care
a fost vândut ulterior la
licitaţie cu suma record
de 66.000 de dolari.

Rihanna a participat de cu-
rând la un meci de basket ală-
turi de cea mai bună prietenă
a sa. Şeful Poliţiei din Los An-
geles, Steve Soboroff, s-a aşe-
zat lângă vedetă şi a rugat-o
să facă un selfie cu el.

Cântăreaţa i-a luat bărbatu-
lui telefonul din mâna şi în-
ainte să facă poza, într-un
moment de neatenţie, a scăpat
telefonul pe jos şi i-a spart
ecranul.

Rihanna i-a cerut scuze lui Steve
Soboroff pentru că i-a stricat telefo-

nul, până şi într-o postare
pe Twitter.

Cântăreaţa nu s-a oprit
doar la câteva scuze. Ea a
anunţat că va dona suma
de 25.000 $ Poliţiei din
Los Angeles pentru a sus-
ţine campania pentru aju-
torarea familiilor cadeţilor
căzuţi la datorie. De ase-
menea, Rihanna a accep-
tat să-şi lase autograful pe
telefonul stricat, pentru ca
mai apoi să fie scos la
 licitaţie pe eBay! Cea mai
mare sumă oferita a fost
de 66.500$, bani care vor
fi folosiţi tot în scopuri
umanitare.

Un telefon spart de Rihanna
s-a vândut cu 66.000 dolari

În urmă cu ceva timp, Teo
Trandafir a avut grave pro-
bleme de sănătate. Chiar dacă
acum este din nou plină de
viaţă, dificultăţile din trecut
au ruinat-o din punct de ve-
dere financiar. Îndrăgita pre-
zentatoarea TV se teme de
ziua de mâine şi spune că mai
are mult de munci pentru a-
şi acoperi datoriile pe care le
are. „Nu am bani. Am traver-
sat o perioadă foarte grea din
punct de vedere financiar, care

mi-a lăsat nişte goluri uriaşe
pe care acum trebuie să le
acopăr. Va trebui să muncesc
cel puţin încă doi ani ca să
pot să-mi asigur ce nu am plă-
tit în trecut”, a spus Teo Tran-
dafir pentru Ziarul Ring 

„Am temeri în legătură cu
ziua de mâine, în legătură cu
viitorul. Mi-e teamă că n-o să
mai am apă caldă, nu o să
mai am loc de muncă, curent
electric. Zic mersi că pot să
respir, să merg, să mănânc

singură, lucruri pentru care îi
mulţumesc lui Dumnezeu că
pot să le fac”, a conchis Teo.

Bogdan Mierla, un tânăr de
22 de ani din Suceava, va re-
prezenta România la Mr
World 2014 în finala ce va
avea loc pe 15 iunie. Concursul

se va desfăşura în acest an
în Torbay, Anglia, înce-
pând din 30 mai, marea
finală Mr World 2014
urmând să aibă loc pe
15 iunie.

Bogdan Mierla are 22
de ani, 1,86 m înălţime
şi este din Suceava. Este
absolvent al Facultăţii
de Management de la
Universitatea Ştefan cel

Mare din Suceava, iar în
prezent urmează cursurile

programului de master în
turism şi servicii. Aceasta

este prima sa participare la o competiţie
de asemenea anvergură.

„Bună! Sunt Bogdan, sunt din Româ-
nia, şi în prezent urmez cursurile de master
în Turism la Universitatea din Suceava.
Sunt o persoană sociabilă, distractivă,
iar când îmi propun să ating un obiectiv
sunt ambiţios şi perseverent. Mă consider
o persoană amabilă, care niciodată nu
uita să întoarcă o favoare. Pasiunile mele
sunt călătoriile, filmele, în special seria
filmelor cu James Bond, muzica jazz, pop
şi cea clasică, printre artiştii mei preferaţi
numărându-se Frank Sinatra, Ray Char-
les şi Tom Jones. Întotdeauna includ spor-
tul în programul meu zilnic, în principal
fitness-ul. Mi-ar plăcea să devin un model
internaţional şi pe viitor să deţin propria
afacere în care să mă ocup de creşterea
căilor de rasă”, se descrie Bogdan pe si-
teul oficial al evenimentului.

Un român s-a furişat în vila lui George Clooney
Un român în stare de ebrietate a pătruns prin efracţie
în vila actorului american George Clooney, situată în
nordul Italiei, pe malul Lacului Como, bărbatul reuşind
să fure o sticlă de băutură, el explicând că era ziua
lui şi căuta bani, scrie ziarul italian La Repubblica,
citat de Mediafax. Bărbatul a sărit gardul şi a pătruns,
miercuri seară, în curtea Vilei Oleandra, aparţinând
actorului George Clooney. Proprietatea este situată în
localitatea Laglio, pe malul Lacului Como, în regiunea
Lombardia (nordul Italiei). Bărbatul a luat o sticlă de
băuturi alcoolice din bucătăria de vară a proprietăţii,
după care a încercat să pătrundă în vilă, forţând uşa
de la intrare. A fost observat de o angajată a proprie-
tăţii, care a alertat carabinierii, astfel că suspectul a
fost reţinut în scurt timp. Conform ziarului La Repub-
blica, suspectul este un român în vârstă de 29 de ani,
fără domiciliu şi având cazier. George Clooney nu este
în Italia în această perioadă, dar în vilă locuieşte per-
sonalul de întreţinere.

Angelina Jolie se pregăteşte pentru operaţia de histerectomie
Actriţa în vârstă de 38 de ani se pregăteşte pentru o
nouă intervenţie chirurgicală care să o protejeze îm-
potriva pericolului de a se îmbolnăvi de cancer, conform
unui articol publicat de revista Stylist. Angelina Jolie,
care şi-a pierdut mama, Marcheline Bertrand, din cauza
unui dublu cancer ovarian şi mamar în 2007, a suferit
anul trecut o dublă mastectomie, după ce a descoperit
că este purtătoare a genei BRCA1, genă care măreşte
considerabil riscul de a se îmbolnăvi de ambele tipuri
de cancer de care a suferit şi mama sa. În prezent ea
se pregăteşte pentru o intervenţie de histerectomie —
îndepărtarea chirurgicală a uterului. „Mama mea a avut
cancer mamar şi ovarian, spectru care mă ameninţa
şi pe mine... Mă pregătesc pentru momentul în care va
trebui să trec şi prin cealaltă operaţie”, a declarat ea. 

Bogdan Mierla, reprezentantul 
României la Mr. World 2014

Drama îndrăgitei Teo Trandafir


