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Noi bilete
de tratament

Pentru Braşov au fost re-
partizare 326 bilete de tra-
tament, din care 27 bilete
gratuite. 
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Casa renumitului inventator
din domeniul chimiei, Nico-
lae Teclu, a fost renovată sub
coordonarea Direcţiei Jude-
ţene de Cultură şi Patrimoniu
din Braşov. Preşedintele Con-
siliului Judeţean, Aristotel
Căncescu, spune că acesta
este un caz fericit, având în

vedere că sunt foarte multe
monumente istorice în judeţ
care la un cutremur mai pu-
ternic vor fi distruse. „Viitorii
europarlamentari români ar
trebui să facă un lobby puter-
nic pentru a reuşi să reparăm
aceste monumente istorice.”
a spus Căncescu. 

Sistemul de iluminat public
şi aleile din Parcul Nicolae
Titulescu vor fi modernizate
în acest an. Municipalitatea
a finalizat proiectul tehnic
pentru reabilitarea sistemului
de iluminat al parcului, iar
lucrările vor fi gata până la
sfârşitul anului. Potrivit edi-

lilor, actuala reţea de iluminat
public a parcului este depăşită
atât din punctul de vedere al
duratei de exploatare (aceasta
era de 25 de ani, iar reţeaua
este mai veche de 25 de ani),
cât şi ca funcţionalitate şi
consum de energie. 

Parcul Central se va moderniza Casa Teclu a fost renovată 

Cum au votat
românii 
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Corona Braşov
s-a desfiinţat

Adunarea Generală a acţio-
narilorACS Corona 2010 a
decis desfiinţarea secţiei de
fotbal care a activat în Liga I. 

La sfârşit de mai,
la Opera Braşov

Sâmbătă seară, la Sala
Operei se joacă spectacolul
„Povestirile lui Hoffmann”
de Jacques Offenbach.
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Rezultatele sondajelor prezentate de
televiziunile de ştiri reprezintă datele
culese din secţiile de votare până la
ora 19.00. Trebuie menţionat că
 niciunul dintre aceste sondaje nu con-

ţine date referitoare la votul din dias-
pora. 26,8% dintre braşoveni îşi ex-
primaseră opţiunea pentru alegerile
europarlamentare cu două ore înainte
de închiderea secţiilor de votare. Din-

tre aceştia 24, 56% erau din mediul
urban, în timp de 31,19% din spaţiul
rural. Comuna Mândra a fost cam-
pioană la prezenţă, respectiv 72,5%
dintre alegători s-au prezentat la urnă,

urmată de Beclean – 62,96%, Cincu
– 48,09%. Votul pentru Parlamentul
European s-a desfăşurat fără probleme
la Braşov, conform reprezentanţilor
Biroului Electoral Judeţean. pag. 3
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Lucrările vor include şi reabilitarea aleilor 
Municipalitatea a finalizat vi-

nerea trecută  proiectul tehnic
pentru reabilitarea sistemului de
iluminat al parcului, iar lucrările
vor fi gata până la sfârșitul anu-
lui.

Potrivit edililor, actuala re�ea
de iluminat public a parcului este
depășită atât din punctul de ve-
dere al duratei de exploatare
(aceasta era de 25 de ani, iar
re�eaua este mai veche de 25 de
ani), cât și ca func�ionalitate și
consum de energie. În noua va-
riantă, luminozitatea a fost cal-
culată astfel încât să ofere un
confort sporit, cu un consum
mai mic de energie.  

Corpurile de iluminat de pe
cei 42 de stâlpi vor fi înlocuite
cu altele mai eficiente, iar nu-
mărul lor va crește cu 18, fa�ă
de 64 câte sunt în prezent, pen-
tru a oferi mai multă lumină în
zonele de intersec�ie a aleilor și
a locului de joacă. Vor fi înlo-
cuite cabluri în lungime totală
de 2,4 kilometri. După monta-
rea noului sistem, eficien�a va

fi cu 30% mai mare decât în
prezent, iar consumul de energie
se va reduce cu 50%. 

Odată cu reabilitarea siste-
mului de iluminat, care implică
săpături, vor fi  reabilitate și alei-
le, va fi reparat locul de joacă
și va fi reamplasat mobilierul
urban.

„Este o investiție importantă
pentru orașul nostru, pentru că

vorbim despre cel mai cunoscut
parc al Brașovului, și atât partea
de iluminat public, cât și infras-
tructura pietonală erau depășite
și ca soluții tehnice, și ca durată
de funcționare. Considerăm că
am ales cea mai bună soluție
tehnică pentru iluminat, care va
fi eficient și se va încadra din
punct de vedere estetic și arhi-
tectural în specificul acestei

zone”, a declarat primarul Ge-
orge Scripcaru.

Costul lucrărilor a fost estimat
la 606.000 lei, iar durata aces-
tora va fi de 30 de zile. 

După finalizarea lucrărilor
din Parcul Central, municipali-
tatea inten�ionează să reabiliteze
și sistemul de iluminat din Par-
cul Eroilor, care se află între
Poștă și Teatrul Dramatic.  A.P.

Parcul Nicolae Titulescu va căpăta o nouă înfățișare în acest an 

Sistem de iluminat nou şi
eficient în Parcul Central

Obiecte tradiţionale de artizanat româneşti, produse în Asia.
Aceasta este oferta comercianţilor de suverniruri din Bran
pentru turiştii care vizitează staţiunea braşoveană. Aproa-
pe trei sferturi din produsele vândute la standuri ar putea
fi confiscate şi distruse pentru că nu respectă normele
în vigoare. Comisarii Oficiului pentru Protecția Consu-
matorului  au scos la iveală faptul că mare parte dintre
suvenirurile comercializate nu au acte de provenienţă.
O altă problemă depistată de inspectori la standurile din
Bran a fost cea a comercializării unor produse care pot
fi utilizate ca arme albe. Un adevărat arsenal de cuţite
şi săbii pot fi achiziţionate fără probleme de turişti. Toţi
comercianţii verificaţi de reprezenţanţii OPC au la dis-
pozitie câteva zile în care pot dovedi, pe baza actelor,
de unde provine marfa pe care o vând. Comercianţii care
au încălcat legea riscă să suporte o amendă de până la
30.000 de lei, iar toate produsele neconforme  vor fi con-
fiscate în vederea distrugerii.
Suspecți de furt dintr-o conductă, prinși de polițiști.  Postul de
Poliție Măieruş a fost sesizat cu  privire la faptul că, în
zona  Valea Hotarului din comună, la 2 km. de D.N. 13,
s-a furat un tronson metalic al unei conducte de alimentare
cu apă. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au stabilit
că s-au sustras prin tăiere 10 metri de conductă supra-
terană dintr-o rețea de apă alimentată temporar, profi-
tându-se de faptul că în momentul furtului rețeaua era
nealimentată. După numai câteva ore de la sesizare,
polițiștii au identificat suspecții în acest caz, doi localnici
de 18 și 23 ani, care sunt cercetați în stare de libertate.
Hoți de locuințe prinși. Postul de Poliţie Feldioara a fost
sesizat cu privire la faptul că persoane necunoscute au
pătruns prin efracție într-o  casă din comună, de unde
au furat mai multe bunuri. Hoții au furat mai multe covoare
și o motocoasă, prejudiciul total cauzat fiind de  2000
lei. În urma investigațiilor efectuate de polițiști,  au fost
identificați suspecții în acest caz,doi localnici de 17 și 21
ani, care sunt cercetați în stare de libertate pentru furt. 

Adunarea Generală a acţio-
narilor şi membrilor ACS Co-
rona 2010 a decis, vinerea
trecută, desfiinţarea secţiei de
fotbal care a activat în Liga I,
motivele fiind de ordin finan-
ciar, după cum a declarat pre-
şedintele secţiei, Ciprian
Anghel.

„În Adunarea Generală s-a
decis ca fotbalul să fie desfi-
inţat şi în perioada următoare
să se facă şi dezafilierea de la
federaţie. Ne pare rău, dar mo-
tivele au fost foarte clare şi au
împins la această decizie”, a
spus Anghel, citat de Media-
fax.

La rândul său, primarul
Braşovului, George Scripcaru,

a declarat că s-au făcut efor-
turi pentru ca gruparea să ter-
mine campionatul Ligii I, din
respect pentru celelalte echipe.
„S-a încheiat un drum, dar tre-
buie să fim cu toţii conştienţi
că aceasta este decizia cea mai
bună. Nu se putea continua,
din motive financiare. S-au fă-
cut eforturi mari ca această
secţie să termine campionatul,
din respect pentru jucători, fe-
deraţie, pentru celelalte echipe,
dar nu în ultimul rând pentru
a nu face rău, indirect, echipei
FC Braşov, care se afla într-
o situaţie delicată. Ne bucu-
răm că am încheiat acest
proiect, aşa cum a fost el, cu
bune şi mai puţin bune, dar

clubul Corona are în acest
moment alte responsabilităţi,
faţă de secţiile care fac cu ade-
vărat performanţă, şi anume
hochei, sporturile de iarnă şi
evident handbal. De aseme-
nea, ne propunem să înfiinţăm
la Corona o secţie de polo şi
de nataţie, pentru că avem in-
frastructura potrivită pentru
acest lucru”, a spus primarul.

Echipa de fotbal Corona
Brasov a retrogradat în Liga
a II-a la finalul sezonului
2013-2014, după ce a ocupat
ultimul loc, 18, cu 14 puncte
(două victorii, opt rezultate
de egalitate şi 24 de înfrân-
geri), în primul eşalon fotba-
listic intern.

Şeful Pentagonului, Chuck
Hagel, va începe miercuri un
turneu de 12 zile, urmând să
se deplaseze în Singapore,
Belgia, România şi Franţa.

Turneul va începe cu o
scurtă deplasare la baza mili-
tară Elmendorf din Alaska,
unde secretarul american al
Apărării va evalua capacităţile
de apărare antirachetă, a
anunţat purtătorul de cuvânt
al lui Hagel, contraamiralul
John Kirby.

Ulterior, Hagel se va depla-

sa spre Singapore, pentru a
asista, în perioada 30 mai -1
iunie, la Dialogul de la
Shangri-La, un mare forum
anual consacrat securităţii în
regiunea Asia-Pacific.

După această vizită, el va
participa, pe 3 şi 4 iunie, la
reuniunea miniştrilor Apărării
din cadrul NATO, prima în-
tâlnire de acest tip „după in-
cursiunile Rusiei în Ucraina”,
a adăugat Kirby. Hagel „crede
că aliaţii noştri europeni tre-
buie să considere această criză

drept o oportunitate pentru
revitalizarea NATO şi reafir-
marea angajamentelor lor în
favoarea apărării colective”,
a spus purtătorul de cuvânt.

Apoi, şeful Pentagonului
urmează să se deplaseze în
România, unde va vizita o
navă americană, crucişătorul
USS Vella Gulf, aflat în pre-
zent în Marea Neagră.

El îşi va încheia turneul prin
vizitarea Franţei, unde se va
întâlni cu omologul său Jean-
Yves Le Drian. 

Echipa de fotbal Corona s-a desfiinţat

CAMPANIE DE PREVENIRE A FURTURILOR ŞI TÂLHĂRIILOR
,,Infractorii te pot cunoaşte mai bine decât crezi !,,

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

Prevenirea furturilor de autoturisme
◾ La coborârea din autoturism, scoateţi

cheia din contact, chiar daca veţi lipsi
pentru un timp foarte scurt. Furtul
unui autoturism cu cheile lăsate în
contact durează doar câteva secunde.
Dacă obişnuiţi să parcaţi autoturismul
în curte sau garaj, nu lăsaţi cheile în
contact atunci când coborâţi pentru
deschiderea porţilor. Certificatul de
înmatriculare şi cartea de identitate
ale autoturismului NU trebuie păs-
trate în acesta. În cazul unui furt, asiguratorul CASCO nu vă despăgubeşte dacă nu pre-
zentaţi cele două documente în original şi ambele chei ale autoturismului. Parcaţi
autoturismul astfel încât să fie vizibil din locuinţa dumneavoastră şi pe cât posibil în
locuri iluminate şi cât mai circulate.

◾ Montaţi un sistem de alarmă antifurt şi schimbaţi imediat sistemele de siguranţă ale
autoturismului, dacă aţi pierdut sau v-au fost sustrase cheile acestuia. Anunţaţi imediat
Poliţia dacă v-au dispărut plăcuţele cu numărul de înmatriculare ale vehiculului.

◾ Montarea unui sistem GPS în locuri ascunse din autoturism poate ajuta la localizarea
maşinii în cazul în care aceasta este sustrasă. Sistemul trebuie să fie monitorizat de o
firmă de specialitate, iar în cazul în care autoturismul a fost sustras, apelaţi Poliţia pentru
localizare şi deplasare în zona în care se află acesta. În situaţia în care aţi devenit victima
unui furt de auto, iar autorii v-au contactat cu propunerea de a plăti o sumă de bani în
schimbul recuperării, nu vă angajaţi în acest schimb pe cont propriu.

◾ Apelaţi la poliţiştii specializaţi, care vor acţiona profesionist pentru recuperarea auto-
turismului şi prinderea autorilor. În caz contrar, riscaţi atât pierderea banilor, cât şi să
nu recuperaţi autoturismul.

După vicepreşedintele SUA, şeful
Pentagonului vine în România



Votul pentru Parla -
mentul European s-a
desfășurat fără proble-
me la Braşov, conform
reprezentanților Birou-
lui Electoral Județean. 

26,8% dintre brașoveni își
exprimaseră op�iunea pentru
alegerile europarlamentare cu
două ore înainte de închiderea
sec�iilor de votare.  Dintre
aceștia 24,56% erau din me-
diul urban, în timp de 31,19%
din spa�iul rural. 

Comuna Mândra a fost
campioană la prezenţă, res-
pectiv 72,5% dintre alegători
s-au prezentat la urnă, urmată
de Beclean – 62,96%, Cincu
– 48,09%, Viştea – 46,79%
şi Măieruş – 41,08%.

La polul opus s-a menţinut
Victoria – 16,26%, Vama Bu-
zăului -16,67%, Făgăraş –
16,82%, Codlea – 21,26% şi
Vulcan – 23,72%.

La nivel na�ional până la
ora 19. 00, prezen�a la vot era
de 26,52%.

În total, în această cursă, s-
au înscris 15 partide, care au
în total 574 de candidaţi, dar
şi opt independenţi. Anul
acesta, România va avea 32
de reprezentanţi în Parlamen-
tul European, cu unul mai pu-
ţin decât în 2009, iar lupta va
fi destul de strânsă.

Prezența mare la vot întărește
poziția României. Preşedintele
Consiliului Judeţean Braşov,
Aristotel Căncescu, a votat la
secţia 6 de la Liceul Pedago-
gic din Braşov,  în jurul orei
10.00. Președintele Consiliu-
lui Jude�ean a venit împreună

cu deputatul Petre Roman.
„Votul de astăzi (n.r. ieri) e
important pentru că România
are ocazia acum să îşi conso-
lideze poziţia în Uniunea Eu-
ropeană, avem şansa să
începem să facem şi noi poli-
tică ca cei din Europa, ca
nemţii, ca spaniolii, nu neapă-
rat ca italienii. Eu sper ca oa-
menii să vină într-un număr
cât mai mare la vot, pentru că
altfel rezultatul va fi alterat şi
va fi păcat” a declarat Aristo-
tel Căncescu, preşedinte CJ
Braşov.

„Cred că toţi vrem să votăm
pentru o Europă în care Ro-
mânia contează, numai că
asta depinde înainte de toate
de noi înşine. Să ne discipli-
năm, să avem o politică de

realizare, nu doar care pro-
mite şi vorbeşte, să avem oa-
meni care sunt angajaţi serios
pentru a face ceea ce se poate
şi ceea ce trebuie. România
are nevoie, la modul cel mai
serios,  să se ocupe de econo-
mia reală, să se ocupe de pro-
blema românilor, folosind
toate pârghiile pe care  le ofe-
ră Uniunea Europeană şi Eu-
ropa. Nu am făcut lucrul
acesta, nu vorbesc numai de
fonduri europene, ci vorbesc
chiar de modalitatea de a con-
duce politica în România.” a
spus deputatul Petre Roman.

Brașovul are șansa să aibă un
europarlamentar. Primarul
Brașo vu lui, George Scripcaru,
s-a prezentat la urne la ora
10.00, la Sec�ia de votare nr

1, de la Seminarul Teologic.
„Votez pentru Braşov, pentru
Regiunea 7 Centru, pentru Ro-
mânia şi pentru ca Braşovul

să aibă un europarlamentar
la Bruxelles care să reprezinte
România, dar şi Braşovul să
aibă un punct de sprijin acolo,

care să gestioneze şi să deru-
leze proiecte de dezvoltare pen-
tru judeţul nostru şi pentru
regiune. Până la urmă, cu toţii
ne dorim acest lucru, indife-
rent de partid, România tre-
buie să aibă o prezenţă bună
la Bruxelles prin aceşti euro-
parlamentari.”  a declarat pri-
marul George Scripcaru.

Stop politicilor de austeritate.
Președintele social-demo -
cra�ilor, deputatul Constantin
Ni�ă, a declarat la ieșirea din
sec�ia de votare: „Am votat
pentru o Europă unită, pentru
egalitatea românilor în Uni-
unea Europeană și în Parla-
mentul European, și pentru ca
Europa să se gândească mai
mult la crearea de locuri de
muncă, la o creștere economi-
că și mai puțin la o politică
de austeritate și șomaj. Sper
ca toți brașovenii să vină la
vot, pentru că este un vot im-
portant pentru țară”.

Sebastian Dan 
& Diana Bjoza 

Politicienii brașoveni au mers la vot încă de la primele ore ale dimineții 

Cum au votat brașovenii

Prezența la vot a scăzut de la alegerile din
2009 și până în prezent. Românii nu au fost
interesați de persoanele care îi reprezintă
în Parlamentul European.

În 2007 au votat 29,1% dintre români, iar
în 2009 – 27,2%. Analiștii politici spun că
prezența la vot pentru acest tur de scrutin
va fi similară sau chiar mai slabă. 

Nici brașovenii nu au făcut excepție. Vă pre-
zentăm mai jos și ce voturi au obținut par-
tidele la precedentele tururi de scrutin.

Rezultate alegeri europarlamentare – 2007
PD – 33%
PSD – 16%
PNL – 13%
UDMR – 8%
PLD – 7%

Rezultate alegeri europarlamentare – 2009
PDL – 33%
PSD + PC – 22%
PNL – 19%
UDMR – 10 %
PRM – 6%

Cum au votat brașovenii la alegerile europarlamentare
din 2007 și 2009
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Bilete de tratament disponibile 
la Casa de Pensii Brașov

Noi bilete de tratament pentru se-
niorii brașoveni sunt disponibile la
Casa Jude�eană de Pensii Brașov.

Biletele de tratament se acordă
pensionarilor și asigura�ilor în limita
numărului de locuri repartizat de că-
tre Casa Na�ională de Pensii Publice
București.

„Pentru seria nr. 8 au fost reparti-
zare 326 bilete de tratament, din care
27 bilete gratuite. 

Au fost alocate prin aplicaţia infor-
matică 324 de bilete de tratament în
următoarele staţiuni: Amara, 1 Mai,
Bala, Buziaş, Călimăneşti, Căciulata,
Covasna, Eforie Sud, Felix, Geoagiu,
Govora, Lacu Sărat, Herculane, Man-
galia, Neptun, Ocna Şugatag, Olăneşti,
Pucioasa, Sângeorz, Sărata Monteoru,
Saturn, Slănic Prahova, Sovata, Te-
chirghiol, Tuşnad, Vatra Dornei. 

La această dată sunt nealocate 2
bilete de tratament la staţiunea Tg
Ocna.

Ultima zi de ridicare a biletelor alo-
cate este 02.06.2014” a precizat di-
rectorul executiv al Casei de Pensii
Brașov, Mady Brescan (foto).

La ridicarea biletului de tratament
se vor prezenta următoarele acte: 

- numărul de înregistrare al ce-
rerii; 

- cuponul de pensie aferent lunii
MAI 2014; 

- recomandare medicală; 
Sebastian Dan 
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Ministerul Fondurilor Eu-
ropene, prin Autoritatea de
Management POS DRU, afla-
tă în directa sa coordonare,
lansează schema de minimis
prin care firmele vor primi
subven�ii pentru angajarea ti-
nerilor absolvenţi.

Documentele necesare
pentru deschiderea acestei ce-
reri de proiecte au fost publi-
cate vineri, 23 mai, în
Monitorul Oficial. Proiectele
vor putea fi încărcate în sis-
temul informatic Action Web
începând cu data de 6 iunie
2014, ora 10.00, până la data
de 11 iunie 2014, ora 16.00.

„Prin această schemă de
minimis susținem angajarea
tinerilor absolvenţi şi activi-
tatea mediului privat. O sumă
de aproximativ 40 de milioane
de euro din fondurile europene
alocate României prin Pro-
gramul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Uma-
ne va fi folosită pentru a sub-
venţiona primele locuri de
muncă ale elevilor şi studen-
ţilor din promoţia 2014. Sub-
venţia acoperă plata unui
salariu net de 900 de lei pen-
tru absolvenţii de studii medii,
respectiv de 1.300 de lei pen-
tru absolvenţii de studii supe-
rioare, pe o perioadă de
minimum 6 luni şi de maxi-
mum 12 luni. Angajatorii care

vor beneficia de aceste
subvenții vor fi obligați să
mențină posturile nou create
o perioadă de timp cel puțin
egală cu cea pentru care au
încasat subvenția. Subliniez
că firmele vor fi obligate să
mențină postul nou înființat
și nu persoana angajată
inițial, în condițiile în care
prin această măsură vrem să
încurajăm competiția pe piața
muncii”, a declarat ministrul
Fondurilor Europene, Eugen
Teodorovici.

Numărul maxim orientativ
de posturi care vor face obiec-
tul subvenţionării, în funcţie
de categoria în care se înca-
drează beneficiarul schemei
de minimis, este următorul:

•    Pentru microîntreprin-
deri – 3 locuri de muncă;

•     Pentru întreprinderi
mici – 7 locuri de muncă;

•  Pentru întreprinderi mij-

locii – 15 locuri de muncă.
Subven�iile aferente salarii-

lor tinerilor absolven�i vor fi
acordate lunar. În același timp,
companiile care vor angaja
absolven�i vor fi obligate să
realizeze un plan educa�ional
pentru fiecare persoană nou
angajată pentru a proba de-
mersul procesului educa�ional
aferent învă�ării la locul de
muncă.

Documentele aferente lan-
sării apelului sunt disponibile
şi pe site-ul Ministerului Fon-
durilor Europene:

• Ghidul solicitantului -
Condiţii specifice cererea de
propuneri de proiecte nr. 166
– „Locuri de muncă subven-
ţionate”;

• Schema de ajutor de mi-
nimis – „Locuri de muncă
subvenţionate”;

• Ghidul solicitantului -
Condiţii Generale 2014.

Ministrul Econo-
miei, Constantin
Niţă, a declarat, că
după ce Guvernul
a şters datoriile a
15 companii din
industria de apă-
rare, aşteaptă de
la acestea profit.

Ministrul Economiei
a adăugat că doreşte să
se schimbe mentalita-
tea managementului
din companiile indus-
triei de apărare şi nu
va mai accepta ca aces-
tea să meargă pe ine-
ficienţă economică. El
a afirmat că trebuie să ne re-
vigorăm industria noastră de
apărare şi trebuie să avem mij-
loacele necesare de a ne apăra
ţara.

Ministrul Economiei a aver-
tizat că toţi managerii compa-
niilor din industria de apărare
care nu vor face eficiente so-
cietăţile vor fi schimbaţi şi chiar
ar putea să se introducă mana-

gementul privat şi la industria
de apărare în cazul în care lu-
crurile nu evoluează mai bine
după ştergerea datoriilor.

„Sigur că avem o problemă
cu tehnologia. Şi la Cugir, şi în
alte fabrici din România, în
acest domeniu sunt cu tehnolo-
gii învechite. Şi de 50 de ani
sunt utilaje, ceea ce înseamnă
că productivitatea muncii este

foarte mică. De aceea, faptul
că am dat posibilitatea prin ne-
impozitarea profitului investit
ca fabricile să facă profit şi ace-
la să rămână pentru dezvoltare
este iarăşi un lucru pozitiv, pe
care noi l-am făcut. Sunt con-
vins că în doi-trei ani industria
de apărare va fi sau va arăta
altfel”, a mai spus Niţă.

Reamintim că Guvernul a

anulat datoriile istorice
ale 15 companii din in-
dustria de apărare. Pe
listă sunt Tohan Zăr-
neşti, Carfil Braşov,
Metrom Braşov, Uzina
Mecanică Cugir, Fabri-
ca de Arme Cugir, Uzi-
na Mecanică Plopeni,
Uzina Mecanică Sadu,
Uzina Mecanică Mija,
Uzina Automecanică
Moreni, Arsenal Reşiţa,
Uzina Mecanică Bucu-
reşti, Electro mecanica
Ploieşti, Uzina de Pro-
duse Speciale Drago-
mireşti, Pirochim
Victoria, Fabrica de

Pulberi Făgăraş.
Defalcat, datoriile anulate

pentru companiile din
Brașov sunt următoarele: Fa-
brica de Pulberi Făgăraș –
1,225 milioane lei, Pirochim
Victoria – 619.000 lei, Tohan
Zărnești – 16,683 milioane
lei, Carfil – 145,72 milioane
de lei, Metrom – 60,603 mi-
lioane  de lei.

Companiile de stat din industria de apărare care sunt de interes strategic au scăpat de datorii

Industria de apărare ar
trebui să lucreze pe profit

Flash economic
Brașovul, fruntaș la insolvențe. Numărul societăților intrate
în insolvență a scăzut, în primele patru luni din 2014,
cu 14,36%, comparativ cu cel din perioada similară a
anului trecut, la 8.889, conform datelor centralizate de
Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cel mai mare
număr de firme intrate în insolvență a fost înregistrat în
municipiul București - 1.566 și în județele Bihor - 565,
Prahova - 455 și Brașov. La polul opus, cu cele mai
puține societăți intrate în insolvență, se află județele
Călărași - 35, Neamț - 47, Sălaj - 52, și Giurgiu - 55. În
primele patru luni din 2014, la ONRC au fost înregistrate
38.109 înmatriculări de persoane fizice și juridice, cu
10,86% mai puține față de perioada similară a anului
trecut, când numărul înmatriculărilor s-a ridicat la 42.752,
conform datelor centralizate de Oficiul Național al Re-
gistrului Comerțului.
Suprafeţe agricole distruse de ploi, mai mici decât media anuală.
Ploile torențiale căzute în ultima perioadă au distrus cul-
turile agricole însămânțate în toamna anului trecut pe
o suprafață mai mică decât media anuală înregistrată
în România din cauza vremii nefavorabile, de circa
80.000- 100.000 hectare, însă evaluarea exactă a pa-
gubelor va fi făcută numai după retragerea apelor de
pe terenurile agricole afectate. "Culturile însămânțate
în toamnă arată bine până în prezent, chiar dacă în unele
județe precum Mehedinți, Gorj, Olt, Dolj sau Teleorman
sunt anumite zone unde culturile, în special orzul, au
fost distruse din cauza ploilor abundente, dar nu avem
o suprafață care să ne îngrijoreze. An de an, din cauza
înghețului, ploilor sau secetei, avem pierderi pe circa
80.000 - 100.000 hectare, însă, din estimările actuale,
suprafețele agricole distruse de precipitațiile din această
perioadă sunt mai mici decât media înregistrată anual
în România”, a declarat secretarul de stat din Ministerul
Agriculturii, Daniel Botănoiu, citat de Agerpres.

Subvenții din fonduri UE pentru 
absolvenții din acest an, la angajare



Ministerul Educaţiei Naţio-
nale ar urma să le permită
profesorilor universitari să
predea şi după împlinirea vâr-
stei de pensionare de 65 de
ani, în urma unor modificări
legislative care vor fi adoptate
„cât de curând posibil”, po-
trivit ministrului Remus Pri-
copie.

Ministrul Educaţiei Naţio-
nale, Remus Pricopie, a de-
clarat că a fost o greşeală li-
mitarea vârstei până la care
pot preda cadrele universitare,
iar în acest sens se lucrează
la modificări care să permită
predarea şi după vârsta de

pensionare de 65 de ani, scrie
Mediafax. „A fost o mare gre-
şeală să scoatem la pensie în
2011, cu ocazia adoptării Le-
gii 1, 1.400 de persoane. Ni-
ciodată nu a fost dată public
această cifră. Vă spun eu că
1.400 de persoane au fost
pensionate într-o singură zi,
la mijlocul anului universitar
2010/2011, pentru simplul
fapt că împliniseră 65 de
ani”, a declarat Pricopie.

Ministrul spune că profe-
sorii universitari „care au
ajuns la un anumit nivel de
dezvoltare profesională şi in-
telectuală trebuie rugaţi să ră-

mână în universitate şi să pre-
dea mai departe”.

„Orice profesor universitar
serios care poate să predea
după 65 de ani trebuie să
aibă această posibilitate. În
SUA nu există vârstă de pen-
sionare, în Marea Britanie se
doreşte scoaterea vârstei de
pensionare pentru profesorii
universitari, iar în Franţa şi
Germania, creşterea vârstei
de la 65 la 70 de ani”, a de-
clarat ministrul. Întrebat de
când ar putea apărea modifi-
cările legislative amintite, Re-
mus Pricopie a răspuns: „Cât
de curând posibil”.

Cel mai recent studiu al
agenţiei naţionale Antidrog
arată că peste trei sferturi din
adolescenţii români de 17 ani
beau alcool, fumează şi se
droghează. De asemenea tot
mai mulţi copii ajung să ia
contact cu aceste vicii de la
vârste fragede, de 13 sau chiar
11-12 ani.

Tinerii români consumă al-
cool, droguri şi ţigări încă din
adolescenţă. Vârsta medie la
care adolescenţii au primul
contact cu alcoolul este de 13

ani. Potrivit sursei citate,
copiii fumează prima ţigară la
14 ani, iar la 15 consumă pen-
tru prima oară haşiş. Aceste
statistici sunt îngrijorătoare,
iar specialiştii afirmă că de la
un an la altul vârstele medii
scad. De asemenea, de la
vâsta de 17 ani, cei mai mulţi
dintre adolescenţii români în-
cep să combine viciile. 

Astfel, peste trei sferturi
dintre fete şi băieţi au experi-
mentat deja cel puţin două
dintre aceste produse.

Potrivit studiului Antidrog,
peste un sfert din adolescenţii
cu vârste între 15 şi 18 ani
consumă regulat tutun, pe care
îl combină cu alcool sau haşiş.
Mai bine de jumătate dintre
adolescenţi susţin că încep să
bea, să fumeze şi să consume
stupefiante din curiozitate.
Aproape 20 la sută o fac pen-
tru a-şi creşte încrederea în
sine. Nu în ultimul rând, unii
adolescenţi încep să fumeze,
să bea sau să se drogheze pen-
tru a se integra în grupuri.

Disperarea îi face pe mulţi
dintre români să apeleze la
toate companiile care le pro-
mit un trai mai bun în stră-
inătate. Mii de români au
fost însă păcăliţi de astfel de
agenţi de plasare în ultimul
deceniu. Însă pu�ini au
depus și plângeri. „Multe
dintre persoanele înşelate de
agenţii de ocupare a forţei
de muncă refuză să depună
plângere de teama unor re-
percusiuni sau din lipsă de
fonduri pentru susţinerea
unei acţiuni în instanţă”, se
arată în proiectul de lege. În
plus, nu există liste cu agen-
ţiile de ocupare acreditate de
Ministerul Muncii, dar nici
cu cele care s-au confruntat
cu nereguli, astfel că solici-

tanţii au acces foarte greu
la informaţia care le poate
schimba viitorul.

Lucrătorii români pot fi
monitorizaţi. Prin obligarea
agenţilor de a transmite
toate informaţiile către
ţara unde sunt plasaţi
muncitorii, iniţiatorii sus-
ţin că statul român le va
putea oferi protecţia so-
cială. Conform acestora,
„Ministerul Afacerilor Ex-
terne, prin misiunile diplo-
matice şi oficiile con su la -
re, va face diligenţele ne-
cesare pentru ca, prin in-
termediul autorităţilor pu-
blice sau al organismelor
străine competente, să se
asigure că angajaţii ro-
mâni beneficiază de o mă-

sură de protecţie socială
şi de sprijin juridic în ca-
zul unor litigii între părţi”.
Astfel, oficialii ţării noas-
tre ar putea avea şi o mo-
nitorizare a situaţiei con-
tractuale a muncitorilor
români care ajung peste
hotare prin diverşi agenţi.
De asemenea, mai spun
cei care au conceput pro-
iectul, transperanţa totală
este singura care poate
rezolva situaţia. „Publica-
rea pe internet a rapor-
tului întocmit cu ocazia
verificării anuale de către
Inspectoratele Teritoriale
de Muncă va sprijini ce-
tăţenii români interesaţi
să muncească în străină-
tate în alegerea unei

firme serioase care să îi pla-
seze la muncă în afara
ţării”, se mai arată în expu-
nerea de motive.

Căpşunarii, victime sigure.
Cea mai mare problemă a
românilor aflaţi la muncă în
străinătate este în
agricultură. De altfel, Fede-
raţia Asociaţiilor de Români
din Europa  susţine că
agenţii de plasare nu au nici
măcar sediu de multe ori, iar
muncitorii ajung să semneze
contracte în autocar sau în
autogări, iar promisiunile
privind condiţiile de lucru
sunt neonorate.  A făcut un
apel către Ministerul Muncii
pentru crearea unei comisii
pentru ca firmele respective
să fie controlate frecvent. 

Cum vor autorităţile să le
vină de hac „țeparilor” 

Pricopie: Profesorii universitari vor putea
preda şi după vârsta de 65 de ani 

Un proiect legislativ propune ca agenţii de plasare a forţei de muncă să fie obligaţi să transmită
misiunilor diplomatice datele de contact ale românilor pe care îi exportă pe piaţa muncii din străinătate
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Peste trei sferturi din tinerii români beau
alcool, fumează şi se droghează
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Povestea unei străzi:
Strada Nicolae Iorga (XII)

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu

C



Casa renumitului inven-
tator din domeniul chi-
miei, Nicolae Teclu, a
fost renovată de pro-
prietar, Ion Stoica, sub
coordonarea Direcţiei
Judeţene de Cultură şi
Patrimoniu din Braşov. 

„Am refăcut integral poarta
din lemn şi am renovat faţada.
Cred că este un bun exemplu
pentru toţi cei care au în pro-
prietate clădiri care sunt mo-
nument istoric şi este păcat să
nu le punem în valoare”, ne-a
declarat Ion Stoica.

Preşedintele Consiliului Ju-
deţean, Aristotel Căncescu,
spune că acesta este un caz
fericit, având în vedere că sunt
foarte multe monumente is-
torice în judeţul Braşov, care
la un cutremur mai puternic
vor fi distruse.

„Sunt sute de clădiri pe care
le vom pierde. Au rezistat peste
cinci sute de ani, dar dacă nu
vom face rost rapid de fonduri

se vor prăbuşi. Noi am reuşit
să atragem fonduri nerambur-
sabile pentru Cetatea Braşo-
vului, am alocat bani din
bugetul propriu pentru cetăţile
de la Râşnov, Făgăraş şi Fel-
dioara, dar mai este mult de
lucru. La inaugurarea Cetăţii
de la Rupea am vorbit cu mi-
nistrul Culturii, care ne-a alo-
cat puţin, un milion de euro,
bani cu care am început refa-
cerea bisericii fortificate de la
Roadeş. Kalus Johannis a ob-
ţinut, cu un puternic lobby, fon-

duri din Germania. Nu a pri-
mit cu mult mai mulţi bani ca
noi. Părerea mea este că viitorii
europarlamentari români, că
tot sunt alegeri duminică, ar
trebui să facă un lobby puternic
pentru a reuşi să reparăm aces-
te monumente istorice, Braşo-
vul fiind pe primul loc ca
număr de monumente istorice
înregistrate oficial”, a declarat
Căncescu, care s-a arătat ex-
trem de încântat de modul în
care a fost renovată casa de pe
strada Prundului nr. 41.

Cine a fost Nicolae
Teclu? Născut în
Braşov, în 1839,
Nicolae Teclu a ter-
minat Institutul Poli-
tehnic din Viena, secţia
Chimie, şi Academia de Arte
Frumoase din München, sec-
ţia Arhitectură. A devenit ce-
lebru în toată lumea prin cele
60 de descoperiri şi peste 50
de lucrări originale din dome-
niul chimiei. Nicolae Teclu a
inventat, în 1900, becul de la-
borator, cu reglare a curentu-

lui de aer şi
gaz, bec de
gaz cu regu -
lator, care-i
poartă nume-
le. Invenţia a
fost brevetată
în Austria şi
realizată de
firma vieneză
W.J. Rohr -
beck’s Nacht -
olger şi, la
Leipzig, de că-

tre firma Franz
Hugershoff. „Be-
cul Teclu” este fo-
losit şi astăzi în

toate laboratoarele
din lume şi este ase-

mănător cu becul Bunsen,
dar reglarea admisiei se face
cu un obturator conic şi, în
felul acesta, se obţine un
amestec mai bun al aerului cu
gazul şi o temperatură mai
 înaltă. Arzătorul Teclu, numit
şi becul Teclu, este folosit şi
astăzi în toate laboratoarele

de chimie din întreaga lume
într-o variantă îmbunătăţită.

Nicoale Teclu a inventat şi
aparate pentru prepararea dio-
xidului de carbon solid, pentru
sinteză şi descompunerea apei,
pentru înregistrarea exploziilor
de gaze, pentru determinarea
în orice moment a compoziţiei
aerului din mină în scopul evi-
tării exploziilor. Domeniile care
au fost studiate de el includ:
studii de rezistenţă a hârtiei şi
a fibrelor lemnoase, pigmenţi
minerali, uleiuri utilizate în pic-
tură, combustia gazelor. Tot lui
îi aparţin o serie de aparate de
laborator păstrate în prezent la
Universitatea din Bucureşti.
Spre sfârşitul vieţii devine
membru al Academiei Româ-
ne. Deşi invenţiile sale au îm-
bogăţit pe mulţi, el a murit
sărac, în 1916, la Viena. Nu-
mele său este purtat astăzi de
peste 15 licee din toată ţara.
Din păcat niciunul nu este la
Braşov, oraşul său natal.

Sebastian Dan 

Casa lui Nicolae Teclu, renovată

Comunitatea evreilor din
Braşov a dezvelit vinerea tre-
cută, în curtea Sinagogii din
municipiu, un Monument
Memorial dedicat victimelor
deportărilor şi exterminării
evreilor din Ardealul de Nord,
printre care s-au aflat şi 240
de evrei născuţi în Braşov.

Pe monumentul construit
din marmură neagră sunt gra-
vate numele celor 240 de
evrei deportaţi, născuţi în
Braşov.

Înaintea dezvelirii monu-
mentului a avut loc o adunare
comemorativă în incinta Si-
nagogii, care a început cu un
sunet de sirenă ca în timpul
războiului şi cu două minute
de tăcere. S-au aprins şapte

lumânări de către şapte tineri,
pentru cei şase milioane de
martiri evrei, dintre care un
milion de copii, şi o lumânare
pentru romi şi alte minorităţi.

„Este ridicat în memoria
evreilor deportaţi din Transil-
vania de Nord în urmă cu 70
de ani, un eveniment mon-
struos care a marcat istoria
Transilvaniei, în general. Am
ridicat acest monument cu aju-
torul Primăriei şi al Consiliu-
lui Judeţean pentru a aduce
aminte braşovenilor de cele
240 de persoane deportate,
care au murit la Auschwitz,
născute în Braşov, nu depor-
tate din Braşov. Comunitatea
evreilor din Braşov înseamnă
acum această viaţă pe care o

ducem înainte, o comunitate
vie cu foarte multe evenimente
şi cu foarte puţini membri –
250”, a spus Tiberiu Roth,
preşedintele Comunităţii
Evreilor din Braşov, citat de
agerpres.ro.

„Am vizitat muzeul Holo-
caustului de la Tel Aviv. Este
terifiant ce vezi acolo. Foto-
grafiile a 500.000 de copii
care au fost omorâţi. Chiar
dacă timpul face să uiţi, însă
aceste lucruri din istoria noas-
tră recentă cu siguranţă nu tre-
buie date uitării”, a declarat
preşedintele Consiliului Jude-
ţean Braşov, Aristotel Căn-
cescu.

La rândul său, vicepreşe-
dintele Consiliului Judeţean,
Mihai Pascu, consideră că este
datoria administraţiei publice
locale să fie alături de comu-
nitatea evreilor din Braşov la
astfel de evenimente. „Con-
sider că este important să fim
aici şi foarte important să
dăm un semnal pentru tânăra
generaţie, să nu mai aibă par-
te de suferinţa prin care au
trecut evreii”, a spus Pascu.

Cei prezenţi la eveniment
şi-au amintit de masacrele de
la Bucureşti şi Iași sau de de-
portările evreilor începute pe
9 octombrie 1941 la Dorohoi,
adevărate crime îndreptate
împotriva umanităţii. 

Proprietarul a primit ajutor din partea Direcţiei Judeţene de Cultură, care a încercat
astfel să îi impulsioneze pe locuitorii din zonă care vor să îşi reabiliteze casele 
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Monument la Braşov dedicat victimelor
deportărilor din Ardealul de Nord
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Formaţia Real Madrid a câş-
tigat Liga Campionilor pentru
a zecea oară în istoria sa, după
ce a învins, sâmbătă seară, în
urma prelungirilor, cu scorul de
4-1, echipa Atletico Madrid, în
finala competiţiei disputată pe
stadionul Da Luz din Lisabona.
Pentru Real Madrid au marcat
Sergio Ramos '90+3, Gareth
Bale '110, Marcelo '118 şi Cri-
stiano Ronaldo '120 (penalti),
iar pentru Atletico a înscris Die-
go Godin, în minutul 36. Real
Madrid a jucat finala Ligii Cam-
pionilor pentru a 13-a oară, câş-
tigând de zece ori, iar Atletico
s-a aflat pentru a doua oară în
ultimul act, de fiecare dată fiind
învinsă.  Real Madrid, câştigă-
toarea Ligii Campionilor, şi FC
Sevilla, deţinătoarea Ligii Eu-
ropa, vor juca în Supercupa Eu-
ropei, la 12 august, pe Cardiff
City Stadium, din Cardiff, de
la ora 21.45.

Ramos, eroul „albilor”!  Când ni-
meni numai credea în vreo mi-
nune, când cei de la Atletico
erau cu gândul deja la fiesta ce
urma să fie declanşată, Sergio
Ramos a egalat pentru Real Ma-
drid! Era minutul 93 şi Realul
reînvia! „Este cel mai important
gol din cariera mea. Este incre-
dibilă satisfacţia pe care am dat-
o fanilor luptând până la final.
Nu este golul meu, este al tuturor
fanilor, al familieie mele, al celor
care ne-au susţinut până la final.

Meritam să câştigăm acest tro-
feu după atâţia ani. Am intrat
în istorie”, a declarat Ramos
după finala de la Lisabona.

„Am venit pentru La Decima”!
Antrenorul Realului, italianul
Carlo Ancelotti, a recunoscut
că obiectivul la care s-a gândit
încă din momentul în care a
semnat contractul cu Real era
cucerirea „La Decima”. „Când
am venit la Madrid, am vizitat
și sala trofeelor, alături de Flo-
rentino Perez (n.r. președinte
Real Madrid). I-am spus atunci
că eu la asta mă gândeam, la
cucerirea celei de-a zecea cupe.
Clubul a făcut atunci o serie de
achiziții foarte importante, iar

conducerea ne-a asigurat tot su-
portul pentru campania eu ro -
peană”, a spus Ancelotti.

Simeone, aplaudat la scenă des-
chisă! Jurnaliștii prezen�i la Li-
sabona l-au aplaudat în picioare
pe argentinian, înainte de înce-
perea discursului de la confe-
rinţa de presă. „Nu trebuie să
vărsăm o lacrimă după acest
meci! Să recunoaștem că Real
a fost mai bună în a doua ju-
mătate a partidei. Noi am avut
liniște înaintea jocului, pentru
că ea ne-a dat totul și sunt con-
vins că avem posibilitatea să
creștem. Nu simt tristețe, trebuie
să recunosc cine este mai pu-
ternic și mă depășește”, a spus

Simeone.
CR 7, tunarul LC! Cristiano Ro-

naldo nu avea cum să lipsească
de pe lista marcatorilor, într-un
meci de o asemenea importanţă.
Portughezul a închis tabela cu
golul din penalty din minutul
120. Cu această reuşită, Cristia-
no Ronaldo l-a egalat pe Lionel
Messi pe locul 2 în topul mar-
catorilor all-time din Champions
League, ambii având acum 67
de goluri. Lider rămâne în con-
tinuare Raul Gonzales, legenda
madrilenilor având 71 de goluri
în cea mai importantă
competi�ie inter-cluburi. Toto-
dată, Cristiano Ronaldo a ajuns
la 17 goluri marcate în actuala
edi�ie din Champions League,
record absolut, în timp ce pe lo-
cul secund se găsește un alt
nume mare: Ruud Van Nistel-
rooy!

Ancelotti, printre cei mai tari!
Doar doi antrenori au cucerit
trofeul UCL de trei ori de-a lun-
gul timpului, cifra maximă atin-
să. Carlo Ancelotti (2003,
2007) și Bob Paisley (Liverpool
1977, 1978 și 1981) sunt cei
mai de succes antrenori din is-
toria competi�iei. Cinci antrenori
au cucerit trofeul UCL cu două
cluburi diferite. Antrenorul Rea-
lului, Carlo Ancelotti a intrat în
galeria selectă din care mai fac
parte Ernst Happel, Ottmar Hit-
zfeld, Jose Mourinho și Jupp
Heynckes.

Sergio Ramos a marcat sâmbătă seara cel mai important gol al carierei!

Real Madrid, noua
regină a Europei!

Olaru a pierdut finala!
Perechea Raluca-Ioana Olaru/Shahar Peer
(România/Israel) a pierdut, sâmbătă, finala probei de
dublu din cadrul turneului de la Nurnberg (Germania),
dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari.
Olaru şi Peer au fost învinse în ultimul act de cuplul
Michaella Krakicek/Karolina Pliskova (Olanda/Cehia),
scor 6-0, 4-6, 10-6, după o oră şi 16 minute de joc.
Învinsele în finală vor primi câte 180 de puncte WTA,
iar câştigătoarele turneului vor primi 280 de puncte
WTA.

Gherman revine pe podium!
Scrimera română Simona Gherman a ocupat locul al
treilea la Grand Prix-ul de spadă de la Havana (Cuba),
după o pauză de 804 zile! Gherman a fost învinsă în
semifinale de chinezoaica Hou, cu 15-11. Simona
Gherman, aflată la doar al doilea său concurs după
revenirea pe planșă, a trecut în primul tur de rusoaica
Violetta Kolobova cu 15-14, apoi a învins-o pe chine-
zoaica Yin cu 15-12, a trecut de Alexandra Ndolo cu
același scor în optimi, iar în sferturi a dispus de Navaria
cu 15-13. Ana-Maria Brânză a ocupat locul 9, după
victoriile cu 15-5 în fața americancei Amanda Sirico
și 10-8 cu Martinez, fiind învinsă de Navaria în optimi.
Simona Pop a trecut în primul tur de Katharine Holmes
(SUA), cu 13-12, dar apoi a fost învinsă cu 15-12 de
unguroaica Emese Szasz.

Rosberg, cel mai rapid la Monte Carlo!
Nico Rosberg (Mercedes) a câştigat, duminică, Marele
Premiu al Principatului Monaco, a şasea etapă a Cam-
pionatului Mondial de Formula 1, fiind urmat de co-
echipierul său, britanicul Lewis Hamilton, şi de
australianul Daniel Ricciardo (Red Bull). Pe locul 4 s-
a situat spaniolul Fernando Alonso (Ferrari), germanul
Nico Hulkenberg (Force India) a fost al cincilea, iar bri-
tanicul Jenson Button (Mclaren-Mercedes) a trecut linia
de sosire al şaselea. Pe locurile 7-10 s-au clasat în or-
dine: brazilianul Felipe Massa (Williams), francezul Ju-
les Bianchi (Marussia), francezul Romain Grosjean
(Lotus-Renault) şi danezul Kevin Magnussen (McLa-
ren-Mercedes). Cvadruplul campion mondial Sebastian
Vettel (Red Bull) a abandonat în turul 8, din cauza unor
probleme tehnice. Următoarea etapă, Marele Premiu
al Canadei, va avea loc între 6 şi 8 iunie, la Montreal.

Ne pregătim de campania de calificare!
Selecționerul naționalei de fotbal a României, Victor
Pițurcă, a declarat, duminică, într-o conferință de pre-
să, că meciurile amicale cu Albania și Algeria, sunt
menite să pregătească jocul de debut în preliminariile
EURO 2016, contra Greciei. „Avem în jur de 10 zile
în care vom fi împreună și începem pregătirile pentru
preliminariile Europeanului din Franța. Sunt jucători
noi veniți la echipa națională, mai mulți ca oricând,
jucători tineri, care au demonstrat că au calitățile ne-
cesare să fie selecționați. Eu sper să reacționeze
bine și să rămână în anturajul echipei naționale și,
de ce nu, să se și impună și să joace. Meciurile cu
Grecia vor fi diferite, una e să joci baraj, alta să joci
grupă de calificare. Echipa României a crescut în
joc, sper să câștigăm cât mai multe puncte din me-
ciurile cu Grecia”, a declarat Pițurcă.

Baia Mare, campioană pe semicerc!
HCM Baia Mare este noua campioană a României la
handbal feminin. Corona Braşov nu avea decât varianta
victoriei ieri seară pentru a se lupta în continuare cu
şanse reale la titlu, dar băimărencele au blocat tabela
la 38-33 (22-14) şi au pus mâna pe titlul naţional.  Bra-
şovul a început excelent meciul şi a avut avantaj de
trei lungimi în minutul 6: 6-3! Baia Mare s-a trezit însă
la timp şi în doar trei minute a preluat conducerea: 8-
6!! Braşovencele au cedat psihic şi la pauză se ştia
deja noua campioană a României: 22-14! În actul se-
cund Corona a jucat un pic mai bine, a reuşit să înscrie
de 19 ori, dar soarta partidei fusese hotărâtă încă din
primul mitan. Dacă titlul a luat drumul Maramureşului,
medaliile de argint vor ajunge sub Tâmpa. 

„Galacticii” şi-au îndeplinit visul: au câştigat „La Decima”! 
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Copiii de la CSM Braşov,
antrenaţi de profesorii Mir-
cea Manciuc şi Marius Gă-
lăţanu, au făcut legea la Cupa
CSM Braşov la sabie, ediţia
cu numărul 6, care  s-a des-
făşurat în weekend sub Tâm-
pa. Ana Maria Botezatu a
dominat categoric categoria
8-10 ani şi a încheiat con-
cursul pe primul loc, după ce
a dispus în finală de Andreea
Gheorghe de la Steaua, cu
10-4. O evoluţie foarte bună
a avut şi Denisa Parteni care
a obţinut medalia de bronz,
iar Ioana Sebastian, tot de la
CSM Braşov, a terminat pe lo-
cul 7. La băieţi, la aceeaşi cate-
gorie s-a impus Marco Sovar

de la Dinamo Bucureşti. Andrei
Rădulescu de la Dinamo Braşov
a terminat pe locul 6, iar Victor
Nistorică de la CSM Braşov pe

locul 11. CSM Braşov a dat şi
învingătorul categoriei 11-13
ani, rezervată băieţilor. Rareş
Ailincă, de departe cel mai bun

sportiv al categoriei, a trecut
în finală cu 10-6 de Andrei
Pastin de la Dinamo Braşov.
Andrei Cupeş de la CSM
Braşov s-a clasat pe locul 5,
iar dinamoviştii braşoveni
David Gheorghe şi Tudor
Cociş au ocupat locurile 9,
respectiv 11. La fete catego-
ria 11-13 ani, cea mai bună
a fost Tania Luţea de la
Steaua. Alesia Câdă de la
CSM Braşov a terminat pe
locul 6, iar Diana Chicher-
nea, tot de la CSM Braşov,
a încheiat concursul pe locul

11. La competiţia de la Braşov
au participat peste 200 de copii,
de la cele mai importante clu-
buri din ţară. 

CSM Braşov şi-a tăiat partea leului!



Formaţia Astra Giurgiu a
câştigat Cupa României-Timi-
şoreana pentru prima oară în
istorie, după ce a învins, vi-
neri, pe Arena Naţională, în
urma loviturilor de departa-
jare, echipa Steaua Bucureşti.
La loviturile de departajare
pentru Steaua au marcat Ke-
şeru şi Szukala, în timp ce Va-
rela şi Pintilii au ratat. Pentru
Astra au marcat Laban, Mo-
rais, Budescu şi Yazalde, iar
Cristescu a ratat. Steaua a ju-
cat în inferioritate numerică
din minutul 53, când Sânmăr-
tean a fost eliminat după un
fault asupra lui Budescu. Astra
a rămas în inferioritate în mi-
nutul 97, când Alibec a fost
eliminat pentru un fault asupra
lui Varela. La meci au asistat
peste 48.000 de spectatori. 

Steaua rămâne cu cele mai
multe cupe! Roş-albaştrii au ra-
tat vineri seara pe Arena Na-
ţională, şansa de a cuceri din
nou Cupa României, după o
pauză de 17 ani! Astra a stri-
cat Stelei sărbătorirea even-
tului, dar echipa din Ghencea
rămâne în continuare formaţia
cu cele mai multe Cupe ale
României câştigate: 21, ur-
mată de Rapid și Dinamo, cu
câte 13 trofee. Pe lângă cele
21 de trofee cucerite, Steaua
a bifat vineri finala cu numă-
rul 8 a Cupei României!

Astra a luat şi cec-ul! Astra
Giurgiu a primit un cec de
254.000 de euro pentru
câștigarea Cupei României-
Timișoreana la fotbal, vineri
seara, pe Arena Na�ională din
București, primul trofeu din
istoria sa. Portarul Silviu Lung
jr a fost desemnat cel mai bun
om al finalei, după ce a apărat
penalty-ul executat de Varela,
el primind din partea organi-
zatorilor o gheată uriașă de
fotbal. Premierea finaliștilor,

a câștigătorilor și a arbitrilor
a fost efectuată de președintele
Federa�iei Române de Fotbal,
Răzvan Burleanu, și de secre-
tarul general al FRF, Gheor-
ghe Chivorchian.

Suporterii, egalii legendelor!
Selec�ionata legendelor Cupei
României la fotbal și echipa
suporterilor au terminat la
egalitate, 3-3, în meciul de-
monstrativ organizat de spon-
sorul competi�iei, înaintea
finalei Cupei României-
Timișoreana dintre Steaua și
Astra Giurgiu. Golurile legen-
delor au fost marcate de Ionel
Dănciulescu (3, al doilea din
penalty). Meciul a fost arbitrat
de Ion Crăciunescu, la centru,
arbitri asisten�i fiind Tudor
Constantinescu (împreună au
oficiat la finalei Ligii Cam-
pionilor din 1995, Ajax —
Milan 1-0) și Dan Lăzărescu.
Pentru legende au evoluat

portarii Hel-
muth Duckadam și Bogdan
Stelea, fundașii Nicolae Ne-
grilă, Ștefan Iovan, Miodrag
Belodedici, Emil Săndoi și
Nicolae Ungureanu, mijlocașii

Ilie Balaci, Tudorel Stoica,
Ovidiu Ioan Sabău, Ionel Au-
gustin și Mihail Majearu,
atacan�ii Rodion Cămătaru,
Sorin Cîr�u și Ionel Dănciu-
lescu.

Cupa României merge anul acesta la Giurgiu

Astra Giurgiu a câştigat
primul trofeu din istorie!

Steaua: Tătărușanu - Georgievski (Keşeru '44), Szukala,
Varela, Latovlevici - Prepeliță (Râpă '71) - Popa (Piovac-
cari '81), Sânmărtean, Pintilii, Tănase – Chipciu
Antrenor: Laurențiu Reghecampf.
Astra Giurgiu: Lung - Mățel, Găman, Ben Youssef, Mo-
rais - Yahaya (Cristescu '91), Laban - Yoda (De Amorim
'106), Bukari (Alibec '72), Budescu – Yazalde
Antrenor: Daniel Isăilă
Cartonaşe galbene: Georgievski '36, Prepeliţă '56, Szu-
kala '88, Pintilii '105+1 / Găman '30, Ben Youssef '64,
Yazalde '83, Cristescu '91, Morais '103, Laban '117
Cartonaşe roşii: Sânmărtean '53 /  Alibec '97
Arbitrii: Ovidiu Haţegan-central, Octavian Şovre şi Miklos
Nagy – asistenţi, Istvan Kovacs şi Adrian Comănescu-
adiţionali.
Observatori: Octavian Goga şi Alexandru Deaconu.

Steaua – Astra Giurgiu 2-4 (după
prelungiri şi lovituri de la 11 metri) 
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Fetele ştiu cu cine joacă 
Jucătoarele română de tenis Sorana Cîrstea (N. 26) și
Alexandra Cadanțu și-au aflat adversarele din manșa in-
augurală a turneului de la Roland Garros, al doilea de
Mare Șlem al anului, Aleksandra Wozniak (Canada), res-
pectiv Kiki Bertens (Olanda). Cîrstea (24 ani, 26 WTA)
o va înfrunta în premieră pe Wozniak (26 ani, 152 WTA),
care a eliminat-o în turul secund al calificărilor pe Ale-
xandra Dulgheru. Cadanțu (24 ani, 81 WTA) a câștigat
singurul meci direct cu olandeza Bertens (22 ani, 148
WTA), în 2012, în primul tur la Palermo, cu 6-3, 6-2. Mo-
nica Niculescu (26 ani, 76 WTA) a pierdut singurul meci
direct cu estoniana Kaia Kanepi (28 ani, 39 WTA), în
2008, în primul tur la US Open, cu 0-6, 3-6. Simona
Halep (22 ani, 4 WTA), a patra favorită a turneului, a în-
vins-o până acum de două ori pe rusoaica Alisa Kleiba-
nova (24 ani, 87 WTA), adversara sa din manșa
inaugurală. Prima victorie s-a înregistrat în 2011 la Aus-
tralian Open, în turul secund, cu 6-4, 7-6 (2), și în 2013
la Moscova, cu 6-1, 6-1, în sferturile de finală.

14 + 14, pentru Elveţia 
Selecţionerul Victor Piţurcă a convocat 14 jucători din
campionatul intern pentru turneul din Elveţia. Piţurcă a
convocat patru jucători de la campioana României,
Steaua, (Ciprian Tătăruşanu, Mihai Pintilii, Cristian Tă-
nase şi Alexandru Chipciu), trei de la câştigătoarea Cupei
României - Timişoreana, Astra Giurgiu, (Silviu Lung jr.,
Valerică Găman şi Alexandru Măţel), trei de la FC Viitorul
(Cristian Manea, Florin Tănase şi Bogdan Mitrea), doi
de la Dinamo (Dragoş Grigore şi Cosmin Matei) şi câte
unul de la FC Braşov (Alexandru Mateiu) şi CSU Craiova
(Bogdan Vătăjelu). Celor 14 jucători din campionatul in-
tern li se vor adăuga 14 „stranieri”. Jucătorii selecţionaţi
de Victor Piţurcă sunt: Costel Pantilimon (Manchester
City), Vlad Chiricheş (Tottenham), Răzvan Raţ (Rayo
Vallecano), Alexandru Bourceanu (Trabzonspor), Costel
Lazăr (PAOK), Bănel Nicoliţă (FC Nantes), Alexandru
Maxim (Stuttgart), Ciprian Marica (Getafe) şi Raul Ru-
sescu (Sporting Braga). Lotul s-a reunit ieri în jurul prân-
zului, la Mogoşoaia.

Viitor asigurat la judo
Sportivii români au cucerit două titluri continentale la
Campionatele Europene de judo kata de la Lignano (Ita-
lia), prin Iulian Surlă și Aurelian Ciprian Fleisz la Nage
No Kata și Alina Zaharia și Alina Cheru la Juno Kata.
Surlă și Fleisz s-au impus cu un scor total de 454 puncte
la Nage No Kata, grupa a doua de vârstă, devansând în
clasamentul final spaniolii Raul Camacho/Roberto Ca-
macho, 431 puncte, și italienii Mauro Collini/Tommaso
Rondinini, 422 puncte. La Juno Kata, prima grupă de
vârstă, româncele Alina Zaharia și Alina Cheru s-au impus
cu 461 puncte, fiind urmate în ierarhia finală de
franțuzoaicele Stephane Delestre/Patrice Baque, 441 p,
și de belgiencele Nathalie De Pauw/Ann Roelands, 411
p. La competiție au participat 92 de perechi de sportivi
din 16 țări.

Victorie clară la fileu!
Selecționata masculină
de volei a României a în-
vins formația Olandei cu
scorul de 3-0 (26-24, 25-
22, 25-15), sâmbătă, la
Zagreb, în al doilea turneu
al Grupei E din cadrul pre-
liminariilor Campionatului
European 2015. Tricolorii
au obținut victoria după o oră și 17 minute de joc și rămân
în cărțile calificării. Laurențiu Lică a fost cel mai bun rea-
lizator al României, cu 19 puncte. România a urcat pe
locul al treilea în clasament, cu 6 puncte, înaintea Mun-
tenegrului, 5 puncte, dar devansată de Croația, 12 puncte,
și Olanda, 7 puncte. Ieri au avut loc meciurile România
- Muntenegru și Croația - Olanda. Prima clasată, Croația,
este calificată la turneul final din Bulgaria și Italia, în timp
ce formația care se va clasa pe locul secund va juca un
baraj pentru un loc la Campionatul European 2015.

Steaua  nu a reuşit să facă eventul nici în acest sezon! 

Reghecampf, doi ani şeic !
Finala Cupei României cu

Astra a fost ultimul meci al
lui Laurenţiu Reghecampf, pe
banca celor de la Steaua. Teh-
nicianul de 38 de ani a semnat
pentru două sezoane cu sau-
diţii de la Al Hilal, pentru un
salariu de 3 milioane de euro
anual! Reghecampf a primit

prin fax contractul oferit de
gruparea saudită şi l-a semnat,
după ce şi-a consultat avoca-
tul. Adus de Steaua în vara
lui 2012, în locul lui Mihai
Stoichi�ă și a reușit să cuce-
rească trei trofee cu trupa din
Ghencea: ultimele două cam-
pionate, aducând titlurile cu

numărul 24 și 25 din istoria
clubului, și Supercupa în
2013, după o victorie cu 3-0
în fa�a Petrolului. De aseme-
nea, Reghecampf  a calificat
echipa în grupele UEFA
Champions League în sezonul
2013/2014 și în primăvara
Europa League, în

2012/2013. Cosmin Olăroiu,
Anghel Iordănescu şi Ile Ba-
laci, sunt alţi tehnicieni ro-
mâni care au antrenat-o pe Al
Hilal. Fostul căpitan al Stelei,
Mirel Rădoi şi fostul golgheter
al Ligii I, brazilianul Wesley
Lopez, au îmbrăcat tricoul lui
Al Hilal!
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DIVERTISMENT10 Luni

Sâmbătă, 31mai 2014, la
ora 18.30, la Sala Operei
se joacă spectacolul „Po-
vestirile lui Hoffmann”
de Jacques Offenbach –
operă în 3 acte.

Dirijor: Traian Ichim Regia:
Cristian Mihăilescu 

Asistent regie: Nermina Da-
mian 

Dirijor cor: CiprianŢuţu 
În distribuţie:
Liviu Iftene (debut – rol:

poetul Hoffmann), Nicoleta
Chirilă (rol – Olympia), Cris-
tina Radu (rol – Antonia),
Ioana Mărgărit (rol – Giuliet-
ta), Cristina Roşu (rol – Nic-
klausse), Asineta Răducan,
Simona Mărcan (rol Stella),
Cristian Fieraru, Dan Popes-
cu, Cristian Dicu, Nicolae Za-
haria, Mugurel Oancea,
Marian Reşte, Irinel Felea,
Paul Tomescu, Mariana To-
mescu.

Acţiunea se desfăşoară în
secolul XIX, la Nürnberg, Ve-
neţia şi München. Personajele

sunt de fapt femeile iubite de
Hoffmann: 

Olympia (Păpuşa) – o tână-
ră fără spirit şi fără inimă; 

Antonia – cântăreaţa ratată
roasă de ambiţia de a cânta,
de a face carieră; 

Giulietta – curtezana care
vrea să-i fure umbra (perso-

nalitatea lui Hoffmann) şi 
Stella – chintesenţa celor

trei, „teatralistă” cu tot ce poa-
te avea mai peiorativ termenul. 

Nicklausse, demonul ce-l ur-
măreşte pe Hoffmann tot tim-
pul, ca o umbră, o dublură –
are dificila dar seducătoarea
sarcină de a îndepărta toate

aceste iubiri şi a-l recâştiga
pe poet, a-l reda poeziei. 

Preţ bilete: 20 lei; 10 lei.
Biletele se vând la sediul Ope-
rei din str. Bisericii Române
nr. 51, tel. 0268-419380. Pro-
gram: Luni – Vineri 10 – 17
şi sâmbătă, cu o oră înainte
de începerea spectacolului.

Horoscopul zilei
Berbec. Va fi un început bun de săptămână pentru că decizi
să îţi pui planurile în aplicare. Vei face tot ce nu ai avut
curaj până acum, chiar dacă vei întâmpina şi greutăţi. 
Taur. Cei din jurul tău sunt foarte agitaţi în acest început de
săptămână şi vor să facă ceva tot timpul, dar tu ai nevoie
de linşte şi nu le poţi ţine ritmul. 
Gemeni. Începe în forţă săptămâna. Fii tu cel/cea care ia ini-
ţiativă, altfel nu vei reuşi decât să amâni unele activităţi care
chiar te pot împlini.
Rac. E posibil că în acest început de săptămână să ai parte
de o discuţie aprinsă cu un membru al familiei tale. Chiar
dacă ştii că ai dreptate trebuie să laşi de la tine.
Leu. Nu ştii exact ce vrei de la viaţă, dar în aceste zile posibil
că cineva să îţi deschidă ochii. În plus, vei reuşi în sfârşit
să te simţi bine făcând orice şi mergând oriunde. 
Fecioară. În această săptămână răbufneşti şi nu mai poţi să
ţii în ţine nemulţumirile legate de partenera ta/partenerul
tău. Nu te mai ascunde şi încearcă să comunicaţi mai mult.
Balanţă. În acest sfârşit de săptămână poţi avea şansa de a
cunoaşte pe cineva cu o mare influenţă asupra viitorului
tău. Fă orice schimbare ţi se cere, va merită din plin! 
Scorpion. Ocupă-te de condiţia ta fizică şi da startul mişcării
prin parc. Vremea ţine cutţine, iar prietenii tăi sunt şi ei în-
cântaţi de idee. Fii pozitiv/ă din toate punctele. 
Săgetător. Încearcă să combini munca u distracţia. E ciudat
pentru tine, pentru că de obicei doarmunceai. Vei fi plăcut
surprins/ă să descoperi cât de bine te simţi. 
Capricorn. Decide tu ce să faci astăzi şi nu te mai lua după
ce vrea majoritatea. În ultimul timp ţi-ai ignorat dorinţele
şi ai ajuns să joci cum îţi cânta alţii. 
Vărsător. Astăzi îţi vin în minte unele idei de petrecere a
timpului liber care merită împărtăşite prietenilor tăi. Vor fi
complet de acord cu ţine şi te vor urma.
Peşti. Nu îţi face iluzii, chiar dacă iubita ta/ iubitul tău pare
că şi-a revenit şi aţi depăşit situaţia critică. Cu prima ocazie
va reveni la aceleaşi obiceiuri.

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

X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT 
-3D- -PREMIERĂ-
(AP-12) 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
orele: 13:30, 18:00, 21:30, 22:30
BORGMAN
tarif unic: 10 lei/bilet
(N-15) 113 minute, Thriller
orele: 13:15, 22:15
VECINI DE COŞMAR 
(N-15) 96 minute, Comedie
orele: 16:00, 20:30
GODZILLA -3D-
(AP-12) 123 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 14:00, 16:30, 19:00
SELFIE 
(AP-12) 123 minute, Comedie
ora: 17:45
CEALALTĂ FEMEIE 
(AP-12) 123 minute, Comedie
orele: 15:30, 20:00
Expoziţii 

◾ Muzeul Casa Mureşenilor găzduieşte expoziţia
„Universul familiei”. Vizitatorii sunt invitaţi să
descopere obiecte utilizate frecvent, intrate în ritualul

cotidian, supuse schimbărilor de gust şi preferinţe.
Fotografiile fac parte din arhiva av. Constantin Hiott
şi a boierilor Poenari (Oltenia) – ramura Bălănoi, şi au
fost donate muzeului de către moştenitori. Expoziţia
poate fi vizitată până în 20 iunie 2014.
◾ 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, 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. 

Astăzi în Braşov

„Povestirile lui Hoffmann”,
pe scena Operei Braşov

foto: www.opera-brasov.ro
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Sudoku

2 8 6
4 3 9 1

6 1 3
2 1 9

1 7 4
4 6 2
7 3 4

9 8 2 3
3 5 4

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Ansamblul Chitaritmica
susţine mâine, 27 mai, de la
ora 19.00, un recital la Sala
Muzicii de Cameră „Patria”. 

În program lucrări de: Tiel-
mann Susato, Joaquin Nin,
Ezthor Thorlaksson, Manuel
Penella, Federico Moreno, Se-
vastian Lope, Andrew Forest,
Augustin Barrios Mangore,

Ezthor Thorlaksson, Astor
Piazzolla. Compus din stu-
denţi ai Facultăţii de Muzică
din Braşov la iniţiativa Conf.
univ. dr. Corneliu George Voi-
cescu, Ansamblul Chitaritmi-
ca a susţinut numeroase
recitaluri camerale. 

Preţul biletelor este de
20 lei, preţ unic.

Recital cameral la Patria
◾ În scrierea de tipar, cifra şapte
arată astfel: 7. Când o scriem însă
de mână, o tăiem cu o linie. V-aţi
întrebat vreodată de ce? Se spune
că după ce Dumnezeu l-a chemat
pe Moise pe munte să-i dicteze
cele zece porunci, acesta i-a adu-
nat pe oameni să le vorbească
despre ele. Când a ajuns la a şap-

tea poruncă, „Să nu râvneşti la
nevasta aproapelui tău”,bărbaţii
au început să strige: 
– Tăiaţi şaptele, tăiaţi şaptele!!! 

◾ – Cum îţi e însurat?
– N-am voie să beau, n-am voie
să întârzii, n-am voie să întorc
 capul pe stradă.
– Cred că regreţi mult pasul  făcut.
– Nici asta n-am voie!

Bancuri

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

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

De la căruţă la zborul cu motor
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Din presa maghiară
Brutăria Schmidts Wilhelm
Una din cerinţele epocii moderne este ca produsele ali-
mentare să ajungă pe masa cetăţenilor într-o prezentare
cât mai atrăgătoare, respectând condiţiile de igienă. Se
fac multe controale în acest sens, dar totuşi alimentele se
cumpără mai bine de la firmele care pun accent pe igienă
şi pe prospeţimea şi calitatea ingredientelor folosite în
prepararea produselor. Igiena şi calitatea ingredientelor
joacă un rol important în cazul brutăriilor, pâinea şi pro-
dusele de panificaţie fiind cumpărate zilnic.
În Braşov există mai multe brutării renumite, dar dintre pri-
mele amintim brutăria lui Schmidts Wilhelm din strada
Sforii, cu produse de panificaţie din făină albă, foarte cău-
tată de braşoveni.

Afacerea a fost deschisă acum 23 de ani, în 1892, şi azi
produsele Schmidts se bucură de un binemeritat renume,
produsele fiind atent preparate, de calitate superioară şi
foarte gustoase. Pe lângă pâinea proaspătă şi produse
de patiserie, brutăria este renumită pentru gustosul guguluf
şi pesmeţii braşoveni, fiind solicitări pentru aceste produse
din toată ţara. Firma are 20 de angajaţi şi două magazine
pentru vânzare (în str. Sforii nr. 3 şi în str. Hirscher nr. 7),
iar la brutărie funcţionează două cuptoare cu aburi pentru
produsele de panificaţie şi prăjituri şi un cuptor mare pentru
coacerea pâinii de casă.
Firma a participat la mai multe expoziţii în ţară şi străinătate,
obţinând nenumărate diplome de onoare, distincţii şi me-
dalii: 1902 – Medalia de aur la Expoziţia de specialitate
din Londra; 1903 – Medalie de aur şi Crucea de Onoare
la Gent (Belgia), Baden (Austria), Paris şi Atena; 1905 –
Medalie de aur la München şi medalie de argint la Leipzig;
1906 – Medalie de aur la Bucureşti.

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

„Cer de Mai, albastru. Vre-
me domoală, căldicică şi-un
aier!... amintirea cea mai dra-
gă nu poate fi mai dulce...

Privesc oraşul dintr’o cul-
me: mult e frumos Braşovul,
primăvara!

Invesmântată’n catifea ver-
de, Tâmpa cochetează cu
Azurul, scăldându-şi spetele
rotunde’n lumina blajină a
soarelui. Poalele hainei sale
verzi i-le’ncercueşte pometul
încărcat de promoroacă par-
fumată, părând în bătaia soa-
relui, o beteală de argint.

Răzbit de căldură, pământul
a aţipit sub coviltirul ceresc
mai limpede decât lacrima…
Jurîmprejur tăcerea-i desăvâr-
şită. Doar boarea moleşită de
plăcere, mai flutură câte-odată
din aripi, s’alunge mirosul îm-
bătător al florilor.

Strâmtoriţi între dealuri-
le’mpădurite (enorme valuri
de smarald), înnecându-se’n
spuma trandafirie a grădinilor
înflorite ce se’ntind peste tru-
pu-i lungăreţ, din care numai
turnurile supţiri ale „Sfântului
Nicolae” răsar ca nişte catarge
– Scheii Braşovului par în cli-
pa asta frânturile unei corăbii
naufragiate, înghiţindu-le la-
comul ocean de verdeaţă.

Cobor acum, încet-încet...
Incântătoarea icoană de sus
se’ngustează mereu, dar ajuns
de vale, tot alte privelişti îmbie

ochiului meu podoabele lor
minunate.

Ca la o poruncă a ieşit în
dup’ameaza asta lumea din
case, să poată lua o gură de
aier proaspăt.

Pe cărările tuturor dealuri-
lor urcă oamenii’nşiraţi, cum
suie zoritele furnici muşuroa-
iele căptuşite cu muşchi.

Iar tocmai jos, în şes, pe li-
vezi şi pe locurile de plimba-
re... forfoteala-i necontenită,
vălmăşagul îmbrăcând toate
formele, schimbând toate fe-
ţele.

Din slavă, oamenii’mi pă-
reau jigănii minuscule; cobo-
rând înajosurea ei cresc

mereu, pas cu pas, arătându-
şi tot mai mult proporţile ade-
vărate.

Promenada bâjbâie de fe-
tişcane cu obrazuri rumene şi
sânii îmbobociţi. In bluzele
multicolore, cu mişcările lor
cochete, ele par un roiu de flu-
turi vorbitori.

Dându-le târcoale necur-
mate, în uniformele lor negre,
liceenii stângaci fac impresia
unor bondari îndrăgostiţi.

Din toate străzile’nguste apar
cete de slujnici. In cărucioarele
alb boite, ele cară copilaşi su-
gători acoperiţi cu plăpumioa-
re roşii ca macul, portocalii ori
albastre ca cicoarea.

Prin castanii voluptos
 înfrunziţi păsările’şi împărtă-
şesc, pe variate game de tri-
luri, pornirile nepotolite ale
trupurilor înfierbântate.

Săgetată de fiorii primăve-
rii, inima tineretului pătimeşte
şi ea’n dulce taină, însetoşând
după iubire...

O ceas minunat, când via-
ţa’mi pare un cântec sfânt...
Cînd pogorîtu-s’a raiul peste
Braşov, împodobindu-l cu
toate frumuseţile sale!”
A.P. Bănuţ – Br. 10 Mai 1914
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În perioada 23-24 mai 1978,
la Braşov a avut loc Festivalul
internaţional de poezie, în or-
ganizarea Uniunii scriitorilor
din R.S.R., în colaborare cu
Comitetul de cultură şi educaţie
socialistă al judeţului Braşov
şi Asociaţia scriitorilor din Bra-
şov. 

Au participat poeţi din R.P.
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă,
R.D. Germană, R.S.F. Iugosla-

via, R.P. Polonă, R.P. Ungară,
U.R.S.S. şi R.S.R. Oaspeţii au
fost salutaţi de tovarăşa Elena
Georgescu, secretar al Comi-
tetului judeţean de partid, vi-
cepreşedinte al Consiliului
popular Braşov, care a subliniat
în cuvântul său „semnificaţia
festivalului ca manifestare a
prieteniei între oameni, ca şi
bucuria de a fi găzduit de Bra-
şov, unul din centrele cu vechi

tradiţii culturale ale României”. 
Cu prilejul inaugurării Fes-

tivalului internaţional de poe-
zie, la Galeriile „Victoria”, a
avut loc vernisajul unei expo-
ziţii a Filialei din Braşov a Uni-
unii artiştilor plastici şi o
şezătoare literară susţinută de
poeţi braşoveni, sub genericul
„Poezie şi culoare”. 

Manifestările culturale au
continuat, apoi, în sala coloa-

nelor a Casei armatei din Bra-
şov, cu gala recitalurilor poe-
tice, la care şi-au dat concursul
invitaţii festivalului. Actori ai
Teatrului dramatic din Braşov
au recitat din versurile oaspe-
ţilor de peste hotare. 

Prima zi a festivalului s-a în-
cheiat cu o seară de balade ro-
mâneşti, interpretate de
cunoscutul menestrel Tudor
Gheorghe. 

În cea de-a doua zi a festi-
valului menţionat, oaspeţii şi

poeţii de peste hotare au vizitat
„monumente istorice şi obiec-
tive turistice din judeţul nos-
tru”. Astfel, un prim popas a
dost făcut la Muzeul-castel
Bran, „cu care prilej au fost
apreciate în mod deosebit
 valoroasele tradiţii ale culturii
româneşti, care atestă continui-
tatea poporului nostru, din vre-
muri străvechi, pe aceste
meleaguri”. 

În continuare, oaspeţii au vi-
zitat staţiunea internaţională

Poiana Braşov. Aici a avut loc
„o reuşită şezătoare literară,
susţinută de poeţi braşoveni”.
Invitaţii festivalului internaţio-
nal de poezie „au adus elogii
poeziei româneşti contempo-
rane, la a cărei afirmare con-
tribuie, prin creaţiile lor, şi
poeţii de limbă română, ma-
ghiară şi germană din judeţul
Braşov”.

„Drum Nou” – 26 mai 1978

Cristina Baciu

Iulian Cătălui

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Primăvară’ n Braşov”
Prometeu – Revistă de luptă pentru propăşire, frumos şi adevăr

Festivalul Internaţional de Poezie „Braşov 1978”

26 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”



Şi dacă nu aş avea nici
un cititor, eu tot aş
scrie, mărturiseşte cu
seninătate scriitorul Da-
niel Drăgan, DD cum îl
alintă prietenii.

Daniel Drăgan a scris tot
ce a simţit – nuvele, romane,
poezie, teatru, cărţi de călă-
torie – peste 40 de titluri. A
fost de 4 ori premiat de Uni-
unea Scriitorilor, iar unele
dintre volumele sale sunt tra-
duse în engleză, franceză, ger-
mană, rusă, maghiară. Lui
Daniel Drăgan i se datorează
şi în fiinţarea revistelor cultu-
rale „Astra”, „Coresi”, „Bra-
şovul literar şi artistic”. Este
unul dintre marii seniori ai
literaturii române de azi, cum
îl caracterizează colegii de
breaslă, care-i socotesc capo-
dopere romane ca „Stăpânul
lumii”, „Ultima tinereţe a
Mariei Suru”, „Caravana”
„Părintele Thom”, „Ciuma
boilor”. 

Cui mulţumeşte DD pentru toa-
te izbânzile sale culturale? Răs-
punsul vine fără ezitare –
satului în care s-a născut –
dragul său Glodeni din fru-
moasa Dâmboviţă, unde mi-
cul copil trimis cu vaca la
păscut îşi lua în traistă o carte
pe care o citea cu nesaţ. „Sun-
tem scrişi de iarba satului
nostru, de privighetorile care
ne-au cântat în zori, de cio-
cârliile care se ridicau cu su-
nete zvelte în strălucirile
însorite”. 

Este o nostalgie a lui Daniel
Drăgan, care îşi mai caută de-
alurile copilăriei. Acolo, prin-
tre dealurile Glodeniului drag,
începea să soarbă cu nesaţ un
soi de pui de Moromete drag
de carte şi învăţătură. Acolo,
la verde păşune, cartea, stre-
curată în traistă cu merinde
să îndulcească ceasurile de
aşteptare, strecura în suflet
de copil visare şi adiere de
destin. Cred, avea să scrie
mai târziu, peste decenii, că
„aşa cum bobul de ghindă
poartă în el codul genetic al
stejarului viitor, tot aşa locul

natal ne scrie fiinţa cu un al-
fabet al lui. Suntem scrişi de
iarba satului nostru, de pri-
vighetorile care ne-au cântat
în zori, de ciocârliile care se
ridicau cu sunete zvelte în
strălucirile însorite.”

Drama copilăriei. Dragostea
pentru citit i s-a transmis din
familie, de la mama, îndeo-
sebi. Când familia a trăit tra-
gedia morţii tatălui, a trebuit
să se descurce singur. Era
încă un copil. La 13 ani a ră-
mas orfan de tată şi profesoa-
ra de română l-a recomandat

unui ziar şi aşa a început să
aibă contact cu ziaristica şi
literatura. Micul ziarist şi-a
dat seama că treaba la care s-
a înhămat este foarte serioasă
şi s-a apucat temeinic de stu-
diat şi de citit. În ‘53, devine
student al Şcolii de literatură
Mihai Eminescu a Uniunii
Scriitorilor, unde învăţa şi Ni-
colaie Labiş. După absolvire
se angajează la ziarul „Drum
nou” din Braşov. Recunoaşte
că a aderat sentimental la o
doctrină care nu exista. Ado-
lescentul rămas fără tată şi

nevoit să ia viaţa în piept a
fost uşor transformat în pro-
letar. Avea să-şi dea seama
mai târziu că drumul către
iluzia numită comunism era
presărat cu orori şi crime.

Prieten cu Nichita sau Sorescu.
A avut privilegiul de a îi avea
aproape pe Nichita Stănescu,
Marin Sorescu, Laurenţiu
Ulici, Tudor Arghezi, Nicolaie
Steinhardt. Acesta din urmă
i-a semnat recenzia volumului
„Mărgele roşii”. În revista
 Astra, publica interviuri cu
personalităţi care nu plăceau
regimului. Faptul că a ştiut să
răspundă diplomat celor de la
partid l-a scăpat de mânia cen-
zurii. O altă cutezanţă a fost
scoaterea din revista Astra a
sloganului proletariatului. 

În casa Drăgan se strân-
geau scriitori, actori, artişti
care vorbeau noaptea întreagă
despre cărţi şi viaţă, dar fă-
ceau şi aprecieri politice, în
şoaptă. Nu am vocaţie de
sfânt ori de erou, răspunde
astăzi celor care mârâie acuze
cum că a jucat cândva la două
capete pentru a rezista pe me-
tereze. „Mulţumim din inimă
 partidului!” Spune că este ele-
mentară strategie a supra -
vieţuitorului cu destin de
trestie în vânt. Care dacă nu
se mlădie, se frânge. Suprema

ambiţie se rezumă uneori
doar la a rămâne „o trestie
gânditoare”! Asemeni fiecă-
ruia dintre noi, nu şi-a putut
alege timpul de trăire.

După căderea comunismului a
început alt chin. Acela al pu-
blicării cărţilor. Scriitorii reu-
şeau cu greu să-şi tipărească
operele. În străinătate, diverse
fundaţii ale statului îi spon-
sorizează pe scriitori, care, la
rândul lor, fac imagine ţării
lor. Publicarea unei cărţi îl
costă mai mult decât ce pri-
meşte după vânzare. De
aceea, un scriitor supravieţu-
ieşte din alte îndeletniciri. 

După revoluţie, Daniel Dră-
gan şi-a ajutat cărţile să se
nască cu banii câştigaţi prin
editura personală Arania, dar
şi cu sprijinul familiei. Şi nu
regretă nicio clipă că şi-a
sponsorizat cititorii. Vin cu o
carte cu autograf de acum 30
de ani și mai vor unul acum. 

Înainte de ‘89, scriitorii stă-
teau de vorbă cu tinerii dor-
nici de lectură. Se întâlneşte
şi acum cu cititori, dar are o
constatare tristă. Înainte de
‘89 se publica mai puţin, dar

de calitate, acum, pe lângă
autori de calibru, ne-a invadat
literatura de prost gust din
 Occident şi nu ştii cum să te
aperi. Viaţa lui e dominată de
cărţi nu doar spiritual. Toţi
pereţii sunt încărcaţi de miile
de volume care fac parte din
viaţa casei.

Călătoriile sunt o altă pasiune
a lui Daniel Drăgan. Mergea cu
soţia în vacanţe, lua canistre
de benzină în maşină. Fiul lui
Daniel Drăgan, Ariel, s-a sta-
bilit în America, unde are o
carieră şi o familie reuşite. A
vizitat America de mai multe
şi a fost încântat de corecti-
tudinea cu care sunt judecaţi
cei care merg alături de lege.
Este întristat când vede ce se
întâmplă la noi, dar are spe-
ranţe că şi ţara noastră se va
însănătoşi. 

Prin fundaţia culturală Ara-
nia a cumpărat în ‘96 o casă
veche în satul Bogata, unde
timp de 10 ani a investit bani,
muncă şi suflet. El şi soţia sa
primeau acolo tineri de la
oraş, iar pe săteni i-au făcut
să fie mândri de originea lor. 

Elena Cristian

Seniorul literaturii

Cu ani în urmă, pe când realiza unul dintre primele interviuri,
un celebru coregraf al lumii îi spunea scriitorului Daniel
Drăgan că, pentru un spectacol minunat, are nevoie de un
electrician care să pună ştecherul în priză exact când, cum
şi unde trebuie şi de un scrib care să priceapă despre ce este
vorba pe scenă şi ce să scrie la ziar. A trecut ceva vreme până
când a înţeles ce se poate întâmpla cu o partitură genială ori
cu o balerină fulminantă dacă la premieră îţi cade decorul
în cap! Şi ce se întâmplă cu clipa trecătoare a spectacolului
dacă un scrib nu se află prin preajmă să-i confere durata, să
învingă efemeritatea! Şi, şi-a înţeles... menirea de scrib! Scrib
născut sub zodia... interogaţiei. Cronicar al clipei de spectacol
şi al vieţii – ca cel mai mare între spectacole, Daniel Drăgan
îşi poartă destinul de condeier între hobby şi jertfă, între trudă
şi glorie, între trecut şi viitor.

Onelia Pescaru

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

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

Onelia Pescaru
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„Am o deviză – Cel mai bun roman al meu nu a fost scris încă,
lucrez la asta”.”Cred că mai am încă ceva de spus, dacă Dum-
nezeu mă va ajuta,  lăsându-mă să scriu”. Nădăjduieşte scrii-
torul ce poposea la Braşov în urmă cu jumătate de veac, având
asupra sa 25 de bani şi o carte dăruită de prietenul Gheorghe
Tomozei. Băiatul orfan ce şi-a crescut vitele pe păşunea din
Glodeni. Şeful Astrei braşovene din hulite vremuri, în care
nădejdea românească pâlpâia în întuneric asemeni unei can-
dele plăpânde. „Tot ce am scris, în presă şi în cărţi, sunt partea
mea de bine şi de rău, luminile şi umbrele care, până la urmă,
mi se aşează pe chip. Ele sunt ale mele toate, deopotrivă, ca
ziua şi ca noaptea”. Pălmuit de comunism (dar cine oare nu

a fost?), Daniel Drăgan nu a voit a întoarce şi celălalt obraz.
Şi a purtat momentele de semeţie cu capul sus. Şi l-a plecat,
când simţea că nu se poate altfel. Numai capul, nu şi spinarea.
Şi a mai ostoit năvalnice porniri rebele printre cei asemeni
lui. Prieteniile literare ale timpului... prietenii curate, cu în-
cărcătura aceea ideatică a unor vremuri ce par definitiv rămase
în urmă. Vremuri în care cărţile treceau de la unul la altul.
Uneori pe ascuns, pentru că erau interzise. Mai apoi, şoptit
uneori, cărţile se povesteau. Cu spaimă, pentru că nu se
lumina deloc acolo, la linia orizontului. Şi uite aşa, povesteşte
astăzi Daniel Drăgan, „ viermele invidiei sau morbul delaţiunii
nu-şi putea face culcuş printre noi”.

„Cel mai bun roman al meu nu a fost scris încă”

C


