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Riscaţi amenzi
pentru vandalism

Deteriorarea staţiilor RAT
Braşov ori distrugerea afi-
şajului acestora se sancţio-
nează cu amenzi mari. 
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METEO

200 de locuinţe sociale, după
modelul celor făcute de pri-
marul Constanţei, Radu Ma-
zăre, vor fi construite la
Braşov. Proiectul va fi dezbă-
tut în şedinţa de Consiliu local
de la acest sfârşit de săptămâ-
nă. Tot atunci se va stabili şi
prima etapă pe care trebuie

să o parcurgă RIAL-ul, care
se va ocupa ca studiul de fe-
zabilitate să fie gata până în
luna mai. A fost găsită deja şi
locaţia pe care urmează să fie
amplasate aceste construcţii
modulare. Este vorba despre
un teren aflat pe Fundătura
Hărmanului.

Compania Naţională de
 Investiţii va intra în posesia
terenului din Bartolomeu, su-
prafaţă pe care se va construi
o arena sportivă la standarde
UEFA. Este vorba despre un
complex sportiv ultramo-
dern, cu până la 30.000 de
locuri. Decizia transferului

de proprietate va fi luată în
plenul Consiliului local. In-
vestiţia de la Braşov va fi
susţinută financiar de la CNI
şi de Ministerul Dezvoltării.
În total, Guvernul va subven-
ţiona construirea a trei sta-
dioane: la Bacău, Craiova şi
Braşov.

Încă un pas spre Arena Sportivă200 de locuinţe sociale la Braşov

Parţial noros
2°C /12°C

Basarabia,
file de poveste 
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Olimpicele sunt
gata de play-off!

Misiunea fetelor antrenate
de Dan Calancea în play-
off va fi dificilă în faţa echi-
pei CS Târgovişte.

Premieră
la Dramatic 

Piesa „Olenka” de Vasili
Sigarev va fi jucată în pre-
mieră mâine la Teatrul
„Sică Alexandrescu. 
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Mihai Ghimpu,
fostul preşedinte

al Republicii
Moldova, va fi

invitatul de onoare
al braşovenilor

pentru a celebra
96 de ani de la
Unirea din 1918

Evenimentul „Basarabia, file din poves-
te”, aflat la cea de-a şasea ediţie, pro-
movează valorile şi tradiţiile care unesc
comunitatea braşoveană de cea basara-
beană. O expoziţie foto care va prezenta
povestea Basarabiei, hora Unirii şi un
City Quest în Piaţa Sfatului, sunt doar
o parte dintre surprizele pregătite de or-
ganizatori în perioada 27 – 30 martie.
Preşedintele Mihai Ghimpu va participa
la două întâlniri oficiale alături de pri-
marul George Scripcaru şi vicepreşe-
dintele Consiliului Judeţean Braşov,
Mihai Pascu. „Consider deosebit de im-
portantă această vizită, având în vedere
eforturile pe care Republica Moldova le
face, mai ales în contextul actual geo-
politic, de apropiere de Uniunea Euro-
peană” a spus Mihai Pascu. 

C
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Mâine, 28 martie 2014, înce-
pând cu ora 11.00, se va desfă-
şura la Aula Universităţii
Transilvania Braşov cea de-a 4-
a Conferinţă Regională de in-
formare în cadrul Campaniei
PNDR 2020 „Satul românesc
are viitor”. Conferinţa face parte
din procesul de consultare şi in-
formare, în contextul pregătirii
Programului Naţional de Dez-
voltare Rurală 2014-2020. Ma-
nifestarea debutează la ora 10
cu un curs festiv pentru studenţii Uni-
versităţii Transilvania, care este susţinut
de către Ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin (foto).

În cadrul conferin�ei, ministrul Agri-

culturii va prezenta care sunt priorită�ile
României în cadrul Programului Naţional
de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

De asemenea, secretarul de stat Ge-
orge Turtoi va vorbi despre provocările

noii perioade de programare.
David Eugen Popescu, director
general APDRP, va discuta des-
pre lec�iile învă�ate din perioada
de programare 2007-2013. Iar
Silvia Ciornei, președinte-direc-
tor general, Fondul Na�ional de
Garantare pentru IMM, va pre-
zenta solu�iile de garantare pen-
tru agricultură.

Conferin�a se va încheia cu
Mihai Herciu, director general
AM PNDR, MAD, care va dis-

cuta cu participan�ii  despre nevoile de
investi�ii ale spa�iului rural: investiţii în
agricultură, în infrastructură rurală, ac-
tivităţi non-agricole şi acţiuni de conser-
vare a mediului. 

Guvernul va introduce acciza la carburanţi din aprilie
Acciza la carburanţi va fi aplicată

din luna aprilie, iar Guvernul va intro-
duce şi un set de măsuri fiscale care să
permită transportatorilor corecţi, ne-
implicaţi în acte de evaziune fiscală, să
recupereze o parte importantă din suma
aferentă acestei accize, a afirmat pre-
mierul Victor Ponta.

„O avem în buget, o aplicăm, am dis-
cutat împreună cu Petrescu şi Şova (mi-
nistrul Finanţelor şi cel al
Transporturilor-n.r.) cu reprezentanţii

Uniunii Naţionale a Transportatorilor,
pentru că, într-adevăr, trebuie să găsim
măsuri fiscale care, pe de-o parte, să
păstreze competitivitatea, iar pe de altă
parte, să combată concurenţa neloială
şi evaziunea fiscală”, a spus Ponta, în
şedinţa de guvern.

Traian Băsescu i-a trimis o scrisoare
premierului Victor Ponta, în care i-a
cerut din nou acestuia să  renunţe la
creşterea accizei la carburant. Preşe-
dintele spune că măsura ar genera o pre-

siune mult prea mare  asupra mediului
economic şi asupra consumatorului.

În cazul transportatorilor, spune Bă-
sescu, creşterea accizei cu 7 eurocenţi
pe litru va conduce la pierderea com-
petitivităţii la nivel regional, cu impact
direct asupra cifrei de afaceri, iar în
plan intern, această majorare va forţa
societăţile de transport să transfere
aceste costuri asupra beneficiarilor fi-
nali, generând, astfel, o creştere a pre-
ţurilor.

Reprezentanţii Inspecto-
ratului pentru Situaţii de
Urgenţă Braşov au vrut
să verifice dacă autorită-
ţile locale şi serviciul de
voluntariat sunt pregăti-
te de intervenţie în caz de
dezastru natural.

Exerciţiul a fost un succes şi
totul a decurs conform planului,
nota pentru voluntarii din Râş-
nov fiind 9.    

Conform scenariului, mai
multe gospodării au fost inun-
date în urma unor ploi torenţiale,
iar una dintre ele a fost şi cu-
prinsă de flăcări. Rolul simulării
a fost acela de a testa capacitatea
managerială a autorităţilor locale
şi a celei de intervenţie a volun-
tarilor. Cu ocazia exerciţiului,
unii dintre  participanţi au în-
văţat cum să facă baraje din saci
de nisip pentru a se proteja de
ape. 

„Mergeţi pe două rânduri sau
pe unul intercalaţi şi vreau să
folosiţi folia. Puneți folia pentru
a rupe apa, în felul acesta pro-
tejăm curtea casei” a fost una
din indica�iile primite de volun-
tari de la profesioniști. 

„Aceste exerciţii sunt foarte
importante în caz de calamităţi,
de dezastre, pentru că știm ce
avem de făcut. De exemplu, eu
am fost într-o situație de dezas-
tru. Mi-a trecut apa, pe Valea
Cărbunari, noaptea a ieşit râul,
eram singur şi am făcut şi eu ce
am putut, am improvizat cu bor-
duri, cu nisip, am pus la poartă
să nu intre apa” a povestit un
localnic participant la exerci�iu. 

„Prima fază a exercițiului a
fost întrunirea comitetului pentru

Situaţii de Urgenţă, analiza si-
tuaţiei şi luarea hotărârii de in-
tervenţie. Am vrut să vedem
efectiv capacitatea managerială
a comitetului local în astfel de
situaţii şi capacitatea de inter-
venţie” a declarat colonel Lucian
Bogdan,  adjunct inspector Şef
ISU Brașov. 

Serviciul de voluntari de la
Râşnov numără aproximativ 60
de membri şi este unul dintre
cele mai active servicii din ju-
deţul Braşov. În urma exerci-

ţiului, însă, voluntarii au primit
şi un minus de la reprezentanţii
ISU, pentru că în cadrul inter-
venţiei s-au constat mici defi-
cienţe la capitolul comunicării.

În Râşnov, ultimele inundaţii
au avut loc acum doi ani, în pri-
măvara anului 2012 şi s-au pro-
dus  în urma unor ploi torenţiale.
Reprezentanţii Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă vor
mai efectua astfel de exerciţii,
următorul fiind deja programat
pentru ziua de joi, la Victoria. 

Localnicii au învăţat cum să facă baraje din saci de nisip pentru a se proteja de ape 

Propus la șefia ASF. Mișu Negrițoiu este propus pentru
funcţia de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere
Financiară (ASF). Mişu Negriţoiu urmează să fie audiat
luni de către comisiile parlamentare de specialitate,
iar marţi să fie votat în Parlament. Premierul Victor
Ponta a afirmat că a convenit împreună cu guvernatorul
BNR, Mugur Isărescu, să fie asigurată o conducere
„nepolitizată” a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Prim-ministrul a mai spus că există şi sprijinul Parla-
mentului în acest sens. Mişu Negiroţiu a fost director
general al ING Bank România, iar în prezent ocupă
postul de preşedinte al băncii. Postul de preşedinte al
ASF a rămas vacant în urma demisiei lui Dan Radu
Rușanu.
Ploi, lapovițe și brumă în următoarele zile. Vremea se va
răci în următoarele zile, scăderea mercurului din ter-
mometre fiind însoţită de ploi şi chiar lapoviţă, la munte.
Pentru astăzi, meteorologii au anunțat un proces de
răcire, care se va accentua pe timpul nopții.  La munte,
la altitudini mai mari, izolat mai cad precipitaţii sub
formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul suflă ceva mai
tare în Oltenia, local în Banat şi în Muntenia şi la munte.
Mâine, cerul va fi încărcat de nori şi va ploua pe arii
extinse şi doar în nord-vest plouă izolat. Vor predomina
aversele, posibil însoţite de fulgere şi tunete, iar în sud
şi în sud-vest, precum şi la munte, cantităţile de apă
depăşesc 20 l/mp. Pe crestele mai înalte vor fi şi pre-
cipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, vântul suflă
mai tare tot la munte dar intensificări vor fi şi în regiunile
sudice. Sâmbătă, vremea se ameliorează. Cerul va
deveni variabil şi doar în prima parte a zilei şi pe arii
restrânse mai sunt înnorări şi ploi slabe în sud-vest.
Mesajul lui Obama către Rusia. Preşedintele american Ba-
rack Obama a declarat ieri, la încheierea summitului
UE-Statele Unite, de la Bruxelles, că Rusia este izolată
în urma crizei ucrainene. „Statele Unite şi Europa sunt
unite” în criza ucraineană, iar „Rusia este singură”, a
adăugat Obama în cursul unei conferinţe de presă.
Moscova "a făcut un calcul prost", crezând că va crea
diviziuni între Statele Unite şi Uniunea Europeană, a
mai precizat  Obama. „E foarte util pentru Europa să
îşi dezvolte propriile resurse energetice, aşa cum au
făcut şi SUA, pentru că nu există un mijloc facil de a
ne apăra şi pentru că nu există reurse energetice ieftine
şi accesibile, există greutăţi şi cred că Europa trebuie
în mod colectiv să examineze politicile energetice şi
să nu mai fie dependentă din punct de vedere ener-
getic”, a declarat preşedintele american.
Care va fi cea mai vorbită limbă peste câțiva ani. Un studiu
recent care a apărut în revista Forbes arată că franceza
va deveni cea mai vorbită limbă până în anul 2050.
Limba franceză se extinde cu repeziciune peste tot în
lume, chiar și în Africa. În 2050, vor fi 750 de milioane
de francofoni, comparativ cu 220 de milioane câți erau
în 2010.
Ar putea deveni cea mai vorbită limbă din lume după
engleză și mandarină. Rămâne de văzut dacă așa va
fi. Mai sunt și alți experți citați de Le Monde care spun
că tot engleza va ocupa primul loc la acest capitol.
Datele statistice arată o viziune dinamică asupra locului
pe cale îl ocupă limba franceză în lume. Potrivit datelor
furnizate până în 60% din francofoni au sub 30 de ani,
la nivel mondial există peste 900.000 de profesori de
limbă franceză, limba franceză este limbă oficială în
32 state membre și guverne membre ale OIF, ocupă
locul doi în Uniunea Europeană ca grad de utilizare,
iar pe continentul african este reprezentată prin cel
mai mare număr de francofoni.
3 din 10 hackeri din lume sunt români! Potrivit Mediafax,
trei din primii zece hackeri din lume sunt români.  „Ro-
mânia are deja la activ cel puţin trei rețele botnet de
concepţie proprie, naţională. Hackerii români sunt foar-
te imaginativi şi foarte ingenioşi şi au o adaptibilitate
singulară pe piaţă. Cu caracter de noutate, există fo-
rumuri de hackeri în lume care au diverse reputaţii. În
cel mai apreciat şi cel mai important forum de crimi-
nalitate cibernetică, în top 10 utilizatori sunt trei români,
adică în primii 10 din lume trei sunt români. Nu sunt
porecle, îi ştim, sunt cetăţeni români. Este prematur
să le divulgăm numele de utilizator”, a spus Gabriel
Mazilu, directorul adjunct al Centrului Naţional CYBE-
RINT, din cadrul SRI.

Conferință Regională de informare în cadrul 
Campaniei PNDR 2020 „Satul românesc are viitor”

Simulare de inundaţii
la Râşnov



Un bărbat în vârstă de
46 de ani, care luni a fost
dat în urmărire naţională
după ce soţia acestuia a
anunţat dispariţia lui la
Poliţia Braşov, a fost găsit
spânzurat într-o cameră
de hotel din staţiunea
Buşteni.

Poliţia Braşov a fost se-
sizată, luni, de o femeie,
care a anunţat că soţul ei,
Adrian Nicolae Bogdan, în
vârstă de 46 ani, a plecat de
acasă şi nu s-a mai întors.

Potrivit purtătorului de cu-
vânt al Poliţiei Braşov, co-
misar-şef Liviu Naghi, a

doua zi, marţi, poliţiştii din
Buşteni au fost sesizaţi de
angajaţii unui hotel din sta-
ţiune că într-o cameră a ho-
telului au descoperit un
bărbat spânzurat, ulterior
stabilindu-se că este vorba

despre persoana dată dis-
părută. „Poliţiştii praho-
veni au mers la faţa
locului, unde au stabilit
identitatea bărbatului –
Adrian Nicolae Bogdan,
în vârstă de 46 de ani, din
Braşov, dispărut de la do-
miciliu în 24 martie. Ca-
davrul bărbatului a fost
transportat la Serviciul de

Medicină Legală Ploieşti, iar
cercetările în acest caz sunt
continuate de Poliţia Buşteni,
sub coordonarea unui pro-
curor”, a declarat, miercuri,
purtătorul de cuvânt al Po-
liţiei Braşov. S.D.

Prins cu peștele în plasă… monofilament
Toată lumea știe că pescui-

tul cu plase monofilament este
interzis, însă unii locuitori ai
�ării Făgărașului sunt de ne-

înduplecat. Este și cazul unui
pescar din comuna Voila, de

39 de ani. El a fost surprins
de poli�iștii Postului de
Poli�ie Voila, în apropierea
râului Olt, pescuind cu o
plasă monofilament de 10
metri lungime, scrie bzf.ro.
Întâmplarea a avut loc la
mijlocul săptămânii trecute.
Acum, autorul este cercetat
sub aspectul săvârșirii
infrac�iunii de de�inere de
plase de tip monofilament.
Cercetările continuă cu au-
torul în stare de libertate.

Regia Autonomă de
Transport (RAT) Braşov
înregistrează în ultima
perioadă un număr în-
semnat de vandalizări
ale componentelor sta-
ţiilor de transport pu-
blic. 

Cele mai frecvente proble-
me apar în legătură cu dete-
riorarea, distrugerea sau
furtul orarelor de circulaţie
afişate în staţii, cu afişarea
neautorizată a unor anunţuri
pe pereţii adăposturilor din
staţii şi cu murdărirea inte-
rioarelor acestora, cu diferite
spray-uri şi marker-e cu vop-
sea foarte greu de îndepărtat.
În ultima perioadă, însă, s-
au înregistrat şi câteva cazuri
de vandalizări ale automate-
lor de vânzare a biletelor,
aceste aparate ajungând să

fie scoase, pentru o perioadă,
din uz.    „Încă din toamna
anului trecut, dar cu precă-
dere în ultima perioadă, am
depus eforturi pentru igieni-
zarea şi reparaţia adăpostu-

rilor din staţiile de transport
public de călători, pentru în-
locuirea promptă a orarelor
de circulaţie distruse sau sus-
trase, pentru curăţirea inte-
rioarelor mijloacelor de

transport în comun. Cu toate
acestea, efectele demersurilor
noastre sunt diminuate de ac-
ţiuni de distrugere care îm-
piedică păstrarea unei
imagini civilizate a transpor-

tului public braşovean, fiin-
dcă această imagine este
dată de un ansamblu de fac-
tori care să asigure deplasa-
rea pe raza oraşului în
condiţii de siguranţă şi con-
fort” a declarat   Directorul
general al RAT Braşov, ing.
Cristian Radu. 

În privinţa acţiunilor de
distrugere ori a tentativelor
de efracţie a automatelor de
vânzare a biletelor, Cristian
Radu a mai precizat că aces-
te aparate sunt descărcate de
monetar de mai multe ori pe
zi de angajaţii RAT Braşov,
neajungându-se în situaţia ca
ele să conţină sume impor-
tante de bani.   

Conducerea RAT face un
apel la simţul civic al tuturor
braşovenilor şi le aduce la
cunoştinţă faptul că afişajul
neautorizat în staţiile RAT

Braşov constituie contraven-
ţie şi se sancţionează cu
amendă cuprinsă între 500
şi 1.000 lei, potrivit preve-
derilor HCL nr. 635/2006.
De asemenea, deteriorarea
sau murdărirea dotărilor in-
terioare ale staţiilor RAT ori
distrugerea afişajului acesto-
ra (programe de circulaţie,
hărţi etc.) constituie contra-
venţie şi se sancţionează cu
amendă cuprinsă între 100
şi 500 lei, potrivit prevede-
rilor HCL 13/2013.   

RAT Brașov desfăşoară în
această perioadă acţiuni de
igienizare a adăposturilor din
staţii, a panourilor pe care
sunt afişate orarele de circu-
laţie afişate în staţii, a inte-
rioarelor mijloacelor de
transport în comun şi a au-
tomatelor de vânzare a bile-
telor. 

Deteriorarea sau murdărirea dotărilor interioare ale staţiilor RAT se sancţionează cu amendă

Riscați amenzi dacă
vandalizați stațiile RAT 
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Brașoveanul dispărut luni
a fost găsit spânzurat la Bușteni
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Contractul pentru construc-
ţia autostrăzii Comarnic -
Braşov va fi semnat în iunie,
nu în aprilie, aşa cum s-a
anunţat iniţial, iar amânarea
termenului este un lucru
„eminamente pozitiv” întru-
cât statul a reuşit să obţină
angajamentul ferm din partea
BEI, BERD şi BM pentru
susţinerea proiectului. „La
tronsonul Comarnic - Braşov
am remarcat faptul că în pre-
să s-a prezentat în mod nega-
tiv amânarea semnării
contractului. Vreau să vă spun
că este ceva eminamente po-
zitiv, pentru bunul şi simplu
motiv că am reuşit să obţinem
angajamentul ferm şi sigur, în
acest moment, din partea in-
stituţiilor financiare interna-
ţionale - BEI, BERD, Banca
Mondială -, care sunt esen-
ţiale pentru a strânge suma
necesară pentru Comarnic -

Braşov de pe piaţă. Prezenţa
instituţiilor financiare inter-
naţionale şi mai ales o finan-
ţare importantă - noi sperăm
la 5-600 milioane finanţare
din partea lor - dă încredere
şi celorlalte bănci private care
urmează să participe la fi-
nanţarea Comarnic - Braşov”,
a spus ministrul Dan Şova,
citat de Mediafax.ro.

În prezent, constructorii au-
tostrăzii Comarnic - Braşov
sunt în curs de a obţine avi-
zele necesare de la mai multe
instituţii şi companii, printre
care STS, companiile de uti-
lităţi, Agenţia pentru Protec-
ţia Mediului.

Proiectul autostrăzii este
gata și „se întinde pe trei
metri de planşă”. 

S-a deblocat finanţarea pentru Grădina Zoo
Banii restanţi pentru lu-

crările la grădina zoologică
Braşov vor ajunge, în sfârşit,
în conturile firmei care exe-
cută proiectul. Primarul Ge-
orge Scripcaru a avut de
curând o întâlnire cu noul
ministru al Mediului, Attila
Korodi, care a semnat alo-
carea a 6 milioane de lei
pentru această investiţie.

Din aceşti bani, 4,6 milioa-
ne de lei erau necesare pen-
tru plata lucrărilor deja
efectuate, iar restul se vor
folosi pentru continuarea
proiectului. Grădina Zoolo-
gică este închisă publicului
încă din iunie 2012.  Mo-
dernizarea grădinii zoologi-
ce are o valoarea totală de
32 de milioane de lei, din

care Ministerul Mediului su-
portă 70%. În total, Minis-
terul Mediului va plăti
pentru modernizarea zoo
22,23 de milioane de lei, la
care se adaugă cofinanţarea
Primăriei de 7,41 milioane
de lei şi alte 1,47 de milioa-
ne de lei, cheltuieli neeligi-
bile, care au fost plătite tot
de către municipalitate.

Compania Naţiona-
lă de Investiţii va in-
tra în posesia
te  renului din Barto-
lomeu, suprafaţă
pe care se va con-
strui o arenă spor-
tivă la standarde
UEFA.  Decizia
transferului de pro-
prietate va fi luată
mâine în plenul
ședinței  de Consiliu
Local.

Decizia e un prim pas
în procedura necesară
construirii unui complex
sportiv ultramodern în Brașov,
care va avea o capacitate de 25-
30.000 de locuri (în locul fos-
tului Stadion Municipal).

„Acesta este primul pas din
procedura realizării investiței,
urmând ca în perioada urmă-
tore CNI să facă studiul de fe-

zabilitate și proiectul. Din
discuțiile purtate cu re pre zen -
tan ții CNI, se in ten țio nea ză ca
toată documentația, inclusiv
proiectarea, să fie finalizate
până în această vară, iar dacă
este posibil, lucrările să încea-
pă chiar din acest an”, a pre-

cizat viceprimarul Răzvan
Popa.

În acest an sunt finan�ate
trei astfel de arene în toată
�ara, pe lângă Brașov fiind ast-
fel de investi�ii la Craiova și
Bacău. Popa a precizat că, de
exemplu, stadionul din Cluj

nu poate fi acreditat de
FIFA, fiindcă sunt
prost realizate unghiu-
rile de filmare. „UEFA
și FIFA prevăd o anu-
mită capacitate, pentru
a se organiza anumite
tipuri de competiții. Ur-
mează ca Federația Ro-
mână de Fotbal să
aduci apoi competiții
pe aceste arene sporti-
ve, construite la stan-
darde europene.”, a mai
declarat viceprimarul
Brașo vu lui.

Cofinan�area de la
bugetul local pentru

construirea noului complex
sportiv va fi de până la 30%,
restul fiind asigurat de Minis-
terul Dezvoltării. Valoarea
investi�iei va stabilită după ce
se va realiza Studiul de Feza-
bilitate.

Sebastian Dan 

Terenul pentru stadionul 
de cinci stele al Brașovului 
va fi transferat la CNI

Flash economic
Târg de joburi pentru ingineri şi experţi IT la Braşov . La sfârşitul
acestei săptămâni, în perioada 28-29 martie 2014, la
ITC, are loc BESTEngineer Braşov. Este singurul târg
dedicat exclusiv inginerilor şi experţilor IT. Potrivit orga-
nizatorilor, la târg mari companii braşovene din domeniu
vor face angajări. Sunt oferite aproximativ 400 de locuri
de muncă.  Program de vizitare: vineri între orele 10.00-
18.00 şi sâmbătă între orele 10.00-17.00.

Contractul pentru Braşov - Comarnic se semnează
în iunie



În acest sfârșit de săp-
tămână, la  Braşov Busi-
ness Park  are loc cea de-
a VII-a ediţie a „Transyl-
vania Tourism Fair”
(TTF). 

Târgul  se adresează
autorităţilor şi asociaţiilor
profesionale din turism,
agenţiilor de turism şi tourope-
ratorilor, staţiunilor turistice,
complexelor balneare, hotelu-
rilor şi companiilor hoteliere,
pensiunilor, cabanelor, campin-
gurilor, editurilor şi publicaţiilor
din turism, băncilor şi societă-
ţilor de asigurări, companiilor
aeriene, etc.

Printre cei peste 70 de expo-
zanţi se numară cele mai im-

portante agenţii de turism din
ţară, marii touroperatori de pe
piaţa serviciilor turistice, unele
dintre cele mai bune hoteluri
din Braşov şi din ţară, autorităţi
locale, asociaţii de promovare
a zonelor turistice, bănci, etc.

Pe parcursul evenimentului
vor avea loc diferite manifestări
şi workshop-uri pentru specia-
lişti. 

Vizitatorii târgului vor
putea alege din varietatea
de oferte, beneficiind de
reduceri de până la 30%
doar în perioada târgului
şi vor participa la o tom-
bolă cu premii, putând
câştiga vacanţe în Gre-
cia, Ungaria şi România.

Tombola va avea loc în ultima
zi a evenimentului, de la ora
17.30.

Program de vizitare: 
-vineri, 28 martie, între orele

11-20 
-sâmbătă, 29 martie, între

orele 10-18 
-duminică, 30 martie, între

orele 10-18 
Intrarea este liberă! L.A.

Astăzi, 27 martie, la ora
14.00, la Galeria de Artă M8
sunte�i invita�i la vernisajul
expozi�iei  olimpicilor. Ex po -
zi �ia va prezenta o selec�ie
din lucrările realizate de
elevii brașoveni participan�i
la Olimpiada de Arte din
acest an,  iar  publicul poate
admira compozi�iile, studiile
realizate cu această ocazie. 

Cu această ocazie,  inspec-
toarea de specialitate  prof.
�ucanu Daniela va înmâna
diplomele câștigătorilor și va
desemna lista cu numele
celor 14 candida�i care vor

reprezenta Brașovul la Olim-
piada Na�ională de Arte ce
va fi organizată în perioada
7-11.04 la Slatina, jude�ul
Olt. Gazda evenimentului va
fi Galeria de Artă M8 de pe
str. Mure șe nilor nr.8, iar
expozi�ia va fi deschisă timp
de două săptămâni, de mier-
curi până sâmbătă, între orele
13 – 18. lntrarea este liberă.

În perioada 13 – 14 martie
2014 a avut loc  etapa ju de -
�eană a Olimpiadei de Arte
Vizuale, Arhitectura și Istoria
artelor. Evenimentul a fost
organizat de Inspectoratul Ju -

de �ean Brașov și s-a des fă -
șurat în atelierele de specia-
litate ale Liceul de Arte Plas-
tice ,,Hans Mattis Teutsch”
din Brașov, institu�ii partici-
pante fiind Colegiul Tehnic
Mircea Cristea Brașov și Li-
ceul de Arte Plastice „Hans
Mattis Teutsch” – Brașov.

La etapa jude�eană au
participat în total 32 de elevi
din clasele XI-XII selecta�i
din sec�iile existente, grafi-
că, ceramică, artă monu-
mentală, arhitectură, arte
ambientale, design și istoria
artelor. L.A.

200 de locuinţe sociale la
Braşov după modelul ce-
lor făcute de primarul
Constanţei, Radu
Mazăre. Proiectul va fi
dezbătut în şedinţa de
Consiliu local de la acest
sfârşit de săptămână.

Viceprimarul Răzvan Popa a
declarat că a fost identificat un
teren  de 3.000 de metri pătra�i
pe Fundătura Hărmanului (vi-
zavi de biserica din Triaj, peste
calea ferată) pentru locuin�e so-
ciale.

„Este un teren care era des-
tinat inițial construirii de
locuințe prin Agenția Națională
de Locuințe, dar pentru că ANL
se mișcă destul de greu și nu a
întreprins nicio acțiune în
această direcție, am decis să re-
ziliem contractul cu Agenția și
i-am notificat în acest sens. Mai

mult, am stabilit că se va
efectua Studiul de Feza-
bilitate de către RIAL
SRL (care este patronată
de către Consiliul Local
Brașov) pentru con struc -
ția de locuințe sociale, de
tip modular (ca la
Constanța – «modelul
Ma zăre»)”, a precizat
Popa. Pre�ul unei locuin�e
va fi de 5.000 – 7.000 de
euro/locuin�ă.

Viceprimarul a mai
precizat că, pentru înce-
put, vor fi construite 200
de locuin�e, în contextul
în care la nivelul Bra -
șovului sunt peste 2.000
de cereri pentru locuin�e.

„Studiul de
Fezabilitate este prins
pentru finan țare la
RIAL, este demarată
procedura, iar după ce este fi-

nalizat studiul (sfârșitul lunii
mai), avem indicatorii tehnico-

economici care vor fi aprobați
în ședința de vineri. Avem toa-

tele elementele pentru a trece
la partea de proiectare, execuție

și probabil, și de
finanțare, pentru că este
o discuție să licităm in-
clusiv partea de
finanțare, prin credit-fur-
nizor, așa cum s-a pro-
cedat la Constanța, și
atunci nu avem nevoie de
sume în buget în 2014.
O veste bună este aceea
că utilitățile sunt în zonă,
nefiind necesare investiții
suplimentare de la bu -
getul local. Din păcate,
cred că vom finaliza
aceste locuințe mai repe-
de decât blocul de pe Zi-
zinului, unde a fost de-
pusă o contestație la
licitația organizată pen-
tru desemnarea unui alt
constructor în vederea fi-
nalizării lucrărilor de

acolo”, a mai men�ionat Răz-
van Popa. Sebastian Dan 

Prețul unei locuințe sociale s-ar putea ridica la valoarea de cinci mii până la șapte mii de euro

Locuințe sociale „tip
Mazăre”, pentru brașoveni

„Transylvania Tourism Fair”  la Brașov 
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„Expoziția olimpicilor” la Galeria de Artă M8

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

Creşterea  gradului de sigu-
ranţă oferit locuinţei dumnea-
voastră poate fi obţinută prin
instalarea unui sistem de alar-
mă antiefracţie, sistem care
are rolul de a detecta tentati-
vele de efracţie sau efracţia în
curs de desfăşurare şi de a
alarma local (acustic sau lu-
minos) sau la distanţă (la un
dispecerat), reducând
semnificativ efectele unei
astfel de fapte.

În România, activitatea
de proiectare, instalare şi
mentenanţă a sistemelor
de securitate este regle-
mentată de Legea
333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, va-
lorilor şi protecţia persoanelor
cu modificările şi completările
ulterioare - pentru sistemele
de alarmă antiefracţie, control
al accesului şi monitorizare,
precum şi HG. 301/2012 –
normele  de aplicare  a acestei
legi.

În baza acestor acte norma-
tive, firmele prestatoare de
servicii primesc licenţe de
funcţionare pentru una sau
mai multe activităţi licenţiate.
Este foarte important pentru
dumneavoastră să cunoaşteţi
dacă firma care vă oferă in-
stalarea unui sistem de secu-
ritate deţine licenţa de func-

ţionare. Numai aşa vă puteţi
asigura pe lângă o calitate a
serviciilor, conform normelor,
şi de confidenţialitatea asupra
sistemului dumneavoastră de
securitate.

Pentru a cunoaște date des-
pre competenţa şi profesiona-

lismul firmei, vă recomandăm
să vă informaţi pe cât posibil
înaintea angajării unei inves-
tiţii de acest gen. Acest lucru
puteţi să-l faceţi prin referinţe
obţinute de la persoane care
au apelat la o astfel de măsură
de siguranţă, de la poliţiştii de
proximitate care au o evidenţă
a firmelor licenţiate în dome-

niu sau de la cei din
cadrul compartimentului
Sisteme de securitate,de
pe site-ul www.poliţiaro-
mana.ro sau de la asociaţii
profesionale care activea-
ză în acest domeniu. 

Nu uita�i însă faptul că
sistemele de securitate
electronice nu exclud

adoptarea unui comportament
preventiv din partea proprie-
tarilor de locuin�e. Combina-
rea celor două măsuri poate
însă duce la descurajarea in-
fractorilor și reducerea
riscului de a deveni victime
ale ho�ilor din locuin�e.

Ce trebuie să ştiţi despre 
instalarea sistemelor de securitate

PREVENIREA FURTURILOR DIN LOCUINŢE 

ATENŢIE!
Dacă sesizaţi un furt din locuinţă, anunţaţi imediat Poliţia la 112 – Apel unic de urgenţă

Foto: w
w

w
.brasovbusinesspark.com



În apropiere de Casa Armatei se află o
frumoasă fântână arteziană, cea mai ve-
che construcţie de acest fel din Braşov.
O fântână asemănătoare, despre care
unii spun că ar fi aceeaşi cu cea din cen-
tru, se afla acum 100 de ani în faţa gim-
naziului românesc – azi colegiul Andrei
Şaguna.

Amuzament pentru elevi
În recreaţii, elevii veneau în preajma ei şi făceau
tot felul de glume deocheate legate de statuetele
„impudice”, aflate în componenţa ansamblului
arhitectural. Mai târziu, unii dintre profesori au
considerat că, din cauza sirenelor, prezenţa fân-
tânii în faţa şcolii nu era binevenită, în virtutea
principiilor morale pe care le promovau. Şi fân-
tâna a dispărut. Se spune că a fost mutată în
parcul Rudolf (azi Parcul Central Titulescu).
Însă, pozele făcute în faţa liceului şi cele cu fân-

tâna din parc arată că nu este vorba despre ace-
laşi monument. Acesta din urmă a fost amplasat,
după 1900, în parc (care se întindea până dincolo
de locul unde este azi Casa Armatei), iar Casa
Armatei a fost ridicată prin 1940. 

Repusă în valoare în 2007
Arteziana a fost lăsată uitării, după revoluţie,
când hoţii de metale au descompus-o. A fost re-
pusă în valoare în 2007, după ce îi fuseseră furate
toate elementele decorative din bronz. Fântâna
nouă a fost reconstruită exact după modelul vechi,
în lipsa proiectului, specialiştii inspirându-se
doar din fotografii din anul 1903. Elementele de
artă ale acestei fântâni: axul central, caii, farfuria
mare, leii, nimfele, peştii, farfuria mică şi obeliscul
din vârf au fost modelate din ceară, apoi s-au
turnat negativele în lut, şi abia la urmă s-au tur-
nat piesele din bronz. Fântâna are o înălţime de
2,50 metri şi o circumferinţă de 4,80 metri. Ele-

mente-
l e  d e
a r t ă
s u n t
turnate
din 3,2
tone de
bronz.
O altă
fântâ-
nă ar-
teziană
căutată
în Braşov este cea din Piaţa Sfatului, ce are di-
verse jocuri de apă, fiind un loc preferat de în-
tâlnire al braşovenilor, cât şi al turiştilor.
Construcţia ei a fost realizată în anul 1984, odată
cu resistematizarea centrului istoric. Până atunci,
Piaţa Sfatului era folosită ca loc de parcare. 

Elena Cristian

6 BRAȘOVUL ISTORIC

Fântâna „impudică”
de la Casa Armatei

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Joi



„Basarabia – File din poveste”
este un eveniment care îşi pro-
pune să amintească, în fiecare
an, de actul Unirii Basarabiei
cu România, de la 27 martie
1918. Proiectul, aflat la cea
de-a şasea ediţie, promovează
valorile şi tradiţiile care unesc
comunitatea braşoveană de
cea basarabeană. Invitatul de
onoare va fi în acest an Mihai
Ghimpu, fostul preşedinte al
Republicii Moldova. 

O expoziţie foto care va
prezenta povestea Basarabiei,
hora Unirii şi un City Quest
în Piaţa Sfatului, sunt doar o
parte dintre surprizele pregă-
tite de organizatori în perioa-
da 27 – 30 martie.

„Pentru sărbătoarea de
anul acesta avem aceeaşi ex-
poziţie de fotografii, dar am
făcut ceva nou, pentru că ne
place să venim cu ceva nou,
vor fi şi mici poveşti ale celor
care au făcut pozele, adică ce
au simţit, ce văd ei, ce înseam-
nă pentru ei aceste poze”, a
declarat Liuba Beldie, preşe-
dinte As. LINK, organizator.

Seria activităţilor va fi com-
pletată cu o călătorie culinară

în bucătăria basarabeană, un
spectacol de lasere şi lumini,
un turneu de fotbal, dar şi
concerte cu artişti renumiţi
din Republica Moldova.

„Acest eveniment este la ini-
ţiativa studenţilor, fiind la a şa-
sea ediţie. Vrem să le trezim şi
reamintim cultura şi să îi pu-
nem în legătură strânsă cu stu-
denţii de aici”, a spus Doiniţa

Jugaru, preşedinte As. Studen-
ţilor Basarabeni Braşov. 

Preşedintele Mihai Ghimpu
va participa la două întâlniri
oficiale alături de primarul
George Scripcaru şi vicepre-
şedintele Consiliului Judeţean
Braşov Mihai Pascu.

Şi la ediţia din acest an, ti-
nerii basarabeni din Braşov
se bucură de sprijinul autori-

tăţilor locale pentru organi-
zarea evenimentelor. 

„Ca preşedinte al Comisiei
de Cultură pe care o reprezint
la acestă manifestare, consider
şi sunt în asentimentul colegilor
mei că este foarte important
să-i sprijinim pe fraţii noştri
din Republica Moldova. Cred
că este primul deziderat şi lu-
crul cel mai important, ca ei

să ne simtă alături” a adăugat
Claudiu Coman, preşedinte
Comisia de Cultură CJ Braşov.

„Basarabia, file din poves-
te” este un proiect iniţiat de

către Organizaţia Studenţilor
Basarabeni şi Bucovineni în
colaborare cu Asociaţia de
Dezvoltare LINK, Depoul de
Artă Urbană şi Prime Braşov.

Basarabia, file din poveste

Aproape 270 de elevi braşoveni
vor să lucreze în instituţiile publice,
măcar o zi. Tinerii s-au înscris în
programul Prefecturii Braşov care
le oferă şansa să vadă ce se întâm-
plă în serviciile deconcentrate. 

Cei mai mulţi copii sunt intere-
saţi de acţiune, ţinând cont că în
topul preferinţelor lor se numără
jandarmeria, poliţia şi prefectura.
În maximum două săptămâni, li-
ceeni îşi vor împlini dorinţele! Ei

vor asista direct la activitatea din
deconcentrate, dar şi a şefilor de
instituţii, pentru a urmări modul
în care funcţionează sau nu siste-
mul public.

A.L.

49 de elevi din Braşov au rămas
neînscrişi în clasa pregătitoare, în
prima etapă! Conducerea Inspecto-
ratului Şcolar Judeţean spune că sin-
gura explicaţie este că părinţii au
uitat să treacă în cererea de înscriere
şi şcoala de circumscripţie, adică
unitatea din apropierea casei. Din
acest motiv, aceşti elevi vor fi înscrişi

în a doua etapă, ce se va încheia în
4 aprilie. 

Este important ca părinţii să fie
informaţi în legătură cu opţiunile pe
care trebuie să le treacă în cererea
de înscriere. Reprezentanţii Inspec-
toratului Şcolar Judeţean spun că
este obligatoriu ca şcoala de circum-
scripţie, adică cea din zona casei, să

fie trecută pe listă. Asta ca să nu se
mai întâmple să rămână şi elevi ne-
încrişi, cum s-a întâmplat la Braşov
în prima etapă. 

În prima etapă de înscriere în cla-
sa pregătitoare la Braşov au fost ad-
mişi 4775 de elevi. Etapa a doua de
înscrieri a început în 25 martie şi se
va încheia în 4 aprilie.

Mihai Ghimpu, fostul preşedinte al Republicii Moldova

Elevii vor lucra timp de o zi într-o instituţie publică

Consider deosebit
de  impor tantă
această vizită a
domnului Mihai
Ghimpu, având în
vedere eforturile
pe care Republica
Moldova le face, mai
ales în contextul actual
geo-politic, de apropiere de Uniunea
Europeană şi de valorile Uniunii
Euro pene. Motiv pentru care vrem să
ne oferim, noi, judeţul Braşov, cu toţi
experţii pe care îi avem în accesare de
fonduri europene, în cazul Republicii
Moldova, de preaderare, unde şi acolo
am avut o experienţă bogată, pentru
a-i sprijini în eforturile lor de accesare
a acestor fonduri de preaderare.

Mihai Pascu
vicepreşedintele Consiliul Judeţean Braşov

Invitatul de onoare va fi Mihai Ghimpu, fostul preşedinte al Republicii Moldova

Au rămas neînscrişi în clasa 0 din cauza părinţilor
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Prima ediţie a maratonului de pro-
gramare „Entrepreneurship” va în-
cepe mâine, 28 martie, la Aula
Universităţii Transilvania din Braşov.
În cadrul maratonului, echipe de stu-

denţi vor dezvolta aplicaţii Android
cu utilitate socială. Competiţia va
începe vineri, 28 martie, la ora 12
şi se va încheia sâmbătă, 29 martie,
la ora 11. La finalul maratonului,
cele mai bune 3 proiecte vor fi pre-
miate de un juriu de specialitate. 

Entrepreneurship îşi propune să
promoveze în ţările Uniunii Euro-
pene aplicaţiile studenţilor români
pasionaţi de programare. Valorile
care vor fi scoase în evidenţă sunt
impactul social, creativitatea şi ori-
ginalitatea. 

La eveniment va fi prezent un re-
prezentant Google care va susţine o
prezentare despre resursele Android
şi modele de aplicaţii create în spri-
jinul persoanelor cu dizabilităţi. 

Ceremonia de decernare a
 premiilor va avea loc sâmbătă,
29 martie, începând cu ora 14.00.
Evenimentul e organizat de All -
view şi Centrul pentru Diplomaţie
Publică în parteneriat cu Univer-
sitatea Transilvania şi Primăria Mu-
nicipiului Braşov. 

L.A.

Maraton pentru informaticieni, organizat la Braşov 
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Expoziție a iconarului Nicolae Suciu din
Cincu la Muzeul Satului

Suntem în Postul cel Mare,
perioadă în care o expoziţie
care aduce pe simeze teme sa-
cre este binevenită. Muzeul
Naţional al Satului „Dimitrie
Gusti”, în colaborare cu Pri-
măria Cincu, organizează în
această perioadă  expozi�ia de
icoane pe sticlă in memoriam
„Nicolae Suciu. Iconarul din
Cincu. Braşov“.

Expozi�ia poate fi vizitată
la Muzeul Na�ional al Satului
Dimitrie Gusti, din București,
până la sfârșitul lunii viitoare,
de miercuri până duminică,
între orele 9.00 - 17.00.

Nicolae Suciu s-a născut în
5 noiembrie 1923, în satul
Cincu, de lângă Făgăraș. A ab-
solvit liceul din Făgăraş, apoi
s-a înrolat în armată luptând
pe frontul de vest în timpul
celui de al doilea război mon-
dial. După terminarea războ-
iului a fost student la Institutul
de Arte Plastice din Bucureşti,
clasa profesorului Alexandru
Ciucurencu.

A urmat şi cursuri de pic-
tură monumentală în cadrul
Patriarhiei Române; după ab-
solvirea studiilor s-a stabilit în
Cincu. Aici a fost profesor de
desen la şcoala din sat. De-a
lungul anilor, a practicat pic-
tura de şevalet, dar s-a specia-
lizat în pictura de icoane pe
sticlă. Tot în tehnica picturii

pe sticlă a realizat numeroase
imagini laice având ca temă
aspecte din viaţa satului: „Jo-
cul”, „Nunta”, „Colindul”. În
anii maturităţii a abordat şi
tehnica picturii icoanelor pe
lemn.

Lucrările lui Nicolae Suciu
au fost expuse în expoziţii or-
ganizate în ţară şi străinătate
şi fac parte din colecţiile unor
mari muzee.

Pentru originalitatea şi ca-
litatea lucrărilor sale, a fost
ales membru al Academiei
Artelor Tradiţionale din Ro-
mânia, Sibiu 1994. Este lau-
reat cu premiului I la Fes tivalul

de artă naivă la Zagreb în
1997 şi laureat al premiului
ETHNOS la Bucureşti, 1995.
S-a stins din viaţă în martie
1998. 

Urmaşii lui Nicolae sunt şi
ei artişti. De fapt, membrii fa-
miliei Suciu au fost cunoscuţi
în Cincu pentru darul lor de
a picta icoane. Nepotul lui Ni-
colae, Sorin Suciu din Făgă-
raş, pictează pe fundul
sticlelor scene laice şi religioa-
se. Nepoata, Maria Suciu, pic-
tează şi ea pe sticlă, obţinând
premii la diferite concursuri
naţionale şi internaţionale. 
S.D.

Teatrul a constituit pentru Mihai Emi-
nescu, încă din adolescenţă, o preocu-
pare şi o pasiune care l-au însoţit
întreaga sa viaţă. Mirajul exercitat de
teatru asupra poetului l-a făcut pe Emi-
nescu să abandoneze, în repetate rân-
duri, şcoala şi să urmeze aceste trupe
de teatru în turneele prin ţară. 

Mai târziu, Eminescu a devenit unul dintre
oamenii de teatru ai României, participând în
mod obişnuit la spectacolele de teatru, urmă-
rind repertoriile ce se jucau pe scenă, făcând
prezentări şi aprecieri asupra teatrului în Cu-
rierul de Iaşi sau în Timpul. A scris în repetate
rânduri despre diverşi actori, apreciindu-le
prestaţia artistică şi ajutându-i în momentele
lor mai grele.

Mihai Eminescu a fost rând pe rând, sufleor,
actor, traducător de piese de teatru, teoretician
al dramaturgiei, autor dramatic şi critic teatral,
cunoscând tot ce exista în acest domeniu în
România.

Primul contact a lui Mihai Eminescu cu o
trupă de teatru s-a produs la Botoşani, în pri-
măvara anului 1864, când trupa de teatru Fan-
ny Tardini-Vlădicescu a prezentat o serie de
spectacole în sala Petrache Cristea.

Neputând obţine o bursă de studii la acest
gimnaziu, Mihai pleacă la Cernăuţi, unde trupa
de teatru Tardini-Vlădicescu susţine un turneu
în perioada 13 martie - 29 mai 1864. Emi-
nescu urmăreşte fermecat aceste spectacole:

,,sta nemişcat, cu privirea aţintită asupra ac-
torilor ca şi când ar fi voit să soarbă toată ac-
ţiunea şi frumoasele melodii cântate de dânşii
şi se supăra grozav dacă careva din colegi îl
stingherea prin întrebări sau observaţii. Îl su-
păra mult şi aplauzul zgomotos din teatru,
pentru că în aceste aplauze se pierdeau foarte
multe fraze şi melodii ale artiştilor” (T.V. Şte -
 fa nelli - Amintiri despre Eminescu, 1914).

Trupa Tardini-Vlădicescu îşi continuă tur-

neul, toată vara anului 1864, la Braşov. Primul
spectacol  se deschide pe 5/17 iulie 1864. Tru-
pa venea de la Cernăuţi prin pasul Buzăului
și cuprindea 20 de persoane. Spectacolele se
dau în sala festivă a gimnaziului românesc
,,Andrei Şaguna”. Turneul este consemnat în
Gazeta Transilvaniei nr. 52, 54, 67, 71, 73
din 1864.

O serie de eminescologi susţin că Mihai
Eminescu ar fi urmat la Braşov trupa de teatru,

dar după cum afirmă actorul Alexandru Vlă-
dicescu, Eminescu, aflat la Botoşani ,,a mers
cu noi numai de mulţumire, nu însă ca sufleor,
ci ca simplu admirator, şi când am părăsit Cer-
năuţii, pentru a merge în Transilvania, am tre-
cut iar prin Botoşani, şi Eminescu au rămas
în familie” (E. Torouţiu- Studii şi documente
literare, 1939).

Mai ştim că în vara anului 1864, Mihai şi
Matei l-au însoţit pe Gh. Eminovici la Dum-
brăveni, unde acesta făcea parte din comisia
de împroprietărire, dovadă că el nu plecase
cu trupa de teatru la Braşov. 

Acest lucru este precizat de Matei Eminescu
în scrisoarea din 29.04.1909, către Corneliu
Botez din Galaţi: ,,Aceasta exact în anul 1864,
căci era delimitarea şi Bălăşoaia rugase şi an-
gajase pe tata ca perfect cunoscător a Dum-
brăvenilor, s-o reprezinte tata în comisia de
delimitare, vr-o 8 luni a stat tata mai mult în
Dumbrăveni şi atunci ne-a luat şi pe noi, pe
mine şi pe Mihaiu, cari eram în vacanţă acasă,
şi ne-a dus pe acolo”.

În mod sigur, în anul următor, 1865, Emi-
nescu însoţeşte ca sufleor trupa de teatru Tar-
dini - Vlădicescu în turneul efectuat la Braşov,
la începutul lunii iunie, aşa cum precizează şi
Ion Sbiera: ,,M. Eminescu, spirit deştept şi ini-
mă uşor impresionabilă, n-a rămas scutit de
efectele reprezentaţiunilor… Teatrul l-a abătut
de la studiile sale gimnaziale, voia şi el să fie
actor, şi actor dramatic!”

Marius Cisar

Gimnaziul ,,Andrei Şaguna" unde, în 1864,  trupa condusă de Fany Tardini-Vlădicescu a jucat piese de teatru

Mihai Eminescu și Brașovul (I)
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Baschetbalistele de la Olim-
pia CSU Brașov au terminat se-
zonul regulat pe locul 6, pozi�ie
mai mult decât onorabilă dacă
�inem cont de faptul că bugetul
echipei pentru acest an a fost
mult mai mic decât al multor
echipe ce au terminat în spatele
„olimpicelor” în clasament. Mi-
siunea fetelor antrenate de Dan
Calancea în play-off va fi una
extrem de dificilă, dar Kovace-
vic și compania cred în șansa
lor, chiar dacă în fa�ă o vor avea
pe  CS Muncipal Târgoviște,
una dintre for�ele campionatului
nostru. „Chiar dacă pornim cu
şansa a doua, asta nu ne împie-
dică să luptăm şi să facem tot
ce depinde de noi pentru a scoa-
te un rezultat cât mai bun”, a
spus Gabi Irimia. „Nu știu ce se
va întâmpla în jocurile cu
Târgoviște. În sezonul regulat
am făcut meciuri bune, iar în
play-off se poate întâmpla orice.
De ce nu, chiar o surpriză”, a
declarat Carla Bartee. „Cu
Târgoviște trebuie să facem o
treabă cât mai bună, să jucăm
ca o echipă şi să credem în şan-
sa noastră, pentru că meciurile
de play-off sunt speciale şi se
poate întâmpla orice”, a spus și
Sonia Ursu Kim. „Diferenţa de
valoare e netă în favoarea celor
de la Târgovişte, din toate punc-
tele de vedere, dar vom încerca
să dăm o replică foarte, foarte
bună în aceste jocuri din play-
off, vom juca fără presiune şi ne
vom bucura să jucăm baschet”,
a declarat tehnicianul forma�iei
brașovene, Dan Calancea. 

Se joacă și la Brașov. Ini�ial ofi-
cialii de la Olimpia CSU
Brașov au fost de acord să joa-
ce primele două jocuri din play-
off  la Târgoviște, dar s-a
revenit asupra deciziei luate și

meciul doi se va juca la Brașov,
vineri 4 aprilie sau duminică 6
aprilie, decizia urmând să fie
luată de către Federa�ia Româ-
nă de Baschet. Primul joc din-
tre CS Municipal Târgoviște și
Olimpia CSU Brașov se va dis-
puta miercuri, 2 aprilie, la
Târgoviște. „Toată lumea a do-
rit ca cel de-al doilea meci din
play-off să se desfăşoare la Bra-
şov, pentru că a trecut foarte
mult timp de când iubitorii de
baschet din acest oraş nu au
mai avut ocazia să vadă un
meci de play-off la baschet. Sunt
convins că va fi un spectacol şi
ne bucurăm că vom juca în faţa
propriilor suporteri”, a spus
președintele comisiei de sport
din cadrul Consiliului Jude�ean
Brașov, Dragoș Crăciun. 

Avem „olimpice” la All Star
Game. Olimpia CSU Brașov va
fi bine reprezentată la edi�ia
din acest an a All Star Game-
ului feminin, partidă care va
avea loc în acest weekend la

Târgoviște. Gabriela Irimia a
fost convocată în premieră, So-
nia Ursu Kim este la a doua
participare, în timp ce ameri-
canca Bartee este la a treia
experien�ă de acest gen. Fetele
de la Olimpia CSU Brașov vor
face parte din sele�cionata Su-
dului, al cărei antrenor va fi
tehnicianul Olimpiei, Dan Ca-
lancea. „Sunt foarte bucuroasă
că am fost selecţionată în echi-
pa Sudului la All Star Game.
Sunt nerăbdătoare să ajung la
acest Târgovişte să văd cum
este să participi în meciul ste-
lelor baschetului din România”,
a spus extrema Gabriela Irimia.
„Pentru mine va fi a treia par-
ticipare la un All Star Game în
România. Va fi un joc plăcut
din care cu siguran�ă specta-
colul nu va lipsi”, a spus și Car-
la Bartee. „Sunt foarte
bucuroasă că merg la All Star
Game şi cred că o să fie un
spectacol total”, a declarat
„olimpica” Sonia Ursu Kim.

Răsplata unui sezon excelent.
Președintele comisiei pentru
sport din cadrul Consiliului
Jude�ean Brașov, Dragoș Cră-
ciun, nu este surprins de aceste
convocări la All Star Game, pe
care le consideră normale după
seyonul bun reușit de „olimpi-
ce”. „Aceste convocări la All
Star Game reflectă valoarea
echipei, reflectă rezultatele forate
bune şi munca acestei echipe în
sezonul 2013-2014”, a spus
Dragoș Crăciun. „Este răsplata
muncii din acest sezon şi pentru
jucătoare şi pentru mine. Faptul
că avem trei jucătoare convo-
cate, doar Târgovişte are mai
multe, este dovada unui sezon
foarte bun făcut de noi”, a spus
și tehnicianul Dan Calancea.
Cele mai multe jucătoare de la
o echipă, patru la număr, sunt
date la All Star Game-ul bas-
chetului feminin românesc de
CS Municipal Târgoviște, ad-
versara „olimpicelor” din play-
off-ul ligii na�ionale. 

Sonia Ursu Kim este doar una dintre jucătoare Brașovului care va juca la „All Star Game”

Gata de play-off!
SPORT 927 martie 2014

Apare Nations League. UEFA a anunţat azi înfiinţarea unei noi
competiţii care va fi a treia ca importanţă după Campionatul
Mondial şi European şi va înlocui meciurile amicale dintre
echipele naţionale. Nations League va avea loc din doi în doi
ani şi va avea menirea de a înlocui meciurile amicale dintre
primele reprezentative. Nations League va debuta în sezonul
2018-2019, iar toate cele 54 de federaţii membre ale UEFA
au fost de acord cu propunerea forului condus de Michel
Platini. Competiţia va fi formată din trei sau patru ligi, cu echipe
care vor promova şi echipe care vor retrograda. Competiţia
se va încheia cu un turneu de tipul „Final Four", cu două se-
mifinale şi o finală ce se vor desfăşura pe un teren neutru în
vara anilor impari (atunci când nu se disputa nici Campionat
Mondial şi nici European).
Situație grea pentru „Tata” Jean. Situaţia lui Jean Pădureanu este
din ce în ce mai gravă. Fostul colaborator al lui "Tata Jean"
de la Gloria Bistriţa, Ioan Horoba, a dezvăluit problemele
foarte mari pe care le are Pădureanu. „Trebuie eliberat de ur-
genţă pentru că starea sa de sănătate nu permite să fie în-
carcerat. Are mai multe afecţiuni grave care îi pot provoca
decesul în orice moment dacă nu îşi ia tratamentele la timp.
Are un stimulator cardiac implantat după două preinfarcte,
primul dintre ele suferindu-l acum vreo 20 de ani. Are diabet
în stare avansată. Este insulino-dependent, având de făcut
nu mai puţin de şase doze zilnic. Starea sa de sănătate este
precară şi nici nu poate să se descurce singur pentru că are
şi Alzheimer, cu pierderi de memorie de lungă durată. Delirează
întruna şi are nevoie în permanenţă să stea cineva lângă el.
Eu nu ştiu cum au gândit judecătorii, dar statul trebuie să îi
plătească un îngrijitor pentru că e vai de capul lui şi îmi plânge
sufletul pentru el", a declarat Horoba. În Dosarul Transferurilor,
Jean Pădureanu, 78 de ani, a fost condamnat la 3 ani şi 4
luni de închisoare.
Bayern e campioană. Performanţă uluitoare reuşită de Bayern
Munchen în acest sezon al Bundesligii. Dacă în Spania primele
două clasate sunt la egalitate de puncte, iar ocupanta locului
3 are doar cu un punct mai puţin, în Germania campionatul
s-a decis.  Bayern Munchen a câştigat aseară partida cu
Hertha Berlin din deplasare, scor 3-1, şi a devenit matematic
campioană în Bundesliga, cu 7 etape înainte de final. Golurile
lui Bayern din partida cu Hertha au fost înscrise de Kroos (6),
Gotze (14), Ribery (79). Pentru gazde a marcat golgeterul
echipei, Ramos (66). Jucătorii lui Pep Guardiola au strâns 77
de puncte, cu 25 peste Dortmund, care e pe doi. Mai mult,
până în acest moment, Bayern Munchen este neînvinsă în
Germania, în 27 de partide având 25 de succese şi doar două
remize.  Acesta este al 24-lea titlu al bavarezilor.
La o victorie de finală. Corona  Wolves Brașov a învins Progym
Gheorgheni cu scorul de 3-2 (2-0, 0-1, 1-1), în deplasare, și
conduce cu scorul 2-0 la general în semifinala Campionatului
Național de hochei pe gheață. Punctele brașovenilor au fost
semnate de Peter Robert în minutul 14 și Csanad Fodor în
minutele 17 și 52. „Au fost două meciuri pe care le-am câștigat
la limită și, din păcate, nu am justificare pentru modul în care
echipa mea a jucat. Cred că presiunea câștigării Ligii Mol și-
a spus cuvântul, băieții fiind ușor deprimați de înfrângerea
din finală. Totuși, pot spune că nu am jucat în același stil cu
care eram toți obișnuiți. Am adoptat un stil mai relaxat, care
ne-a adus două victorii, dar mai puțin spectaculoase. Sperăm
ca astăzi (nr. joi) să încheiem semifinalele Campionatului
Național și să ne putem pregăti pentru meciurile cu Miercurea
Ciuc”, a spus tehnicianul lupilor, Kari Rauhanen. A treia partidă
din semifinale se joacă astăzi, de la ora 19.00, pe gheața Pa-
tinoarului Olimpic Brașov. În cealaltă semifinală a Campio-
natului Național de hochei pe gheață, HSC Miercurea Ciuc
a surclasat cu scorul de 9-1 (3-0, 3-0, 3-1) pe Steaua Rangers
București pe patinoarul din Cârța și mai are nevoie de o
singură victorie pentru a se califica în finală. 
Raț în echipa etapei. În etapa în care în Spania s-a jucat „El Cla-
sico" dintre Real Madrid şi Barcelona, un român a reuşit să
prindă un loc în echipa etapei. Răzvan Raţ a fost unul dintre
cei mai buni oameni ai lui Rayo Vallecano în deplasarea de
la Valladolid (1-1), pe un teren unde Barcelona pierdea în
urmă cu două etape (0-1). Fotbalistul venit la Rayo de la West
Ham în această iarnă s-a remarcat în ultima rundă, iar site-
ul fichajes.com l-a introdus în echipa ideală a etapei cu numărul
29 din Primera Division, alături de nume importante ca Messi,
Iniesta şi Di Maria. „Românul a fost ca o gură de aer proaspăt
de la sosirea sa la Rayo Vallecano. Chiar dacă împarte poziţia
în banda stângă cu Falque, fundaşul român a strălucit şi s-a
dovedit principalul om de atac al formaţiei lui Paco Jemez”,
scrie sursa citată.

„Olimpicele” lui Dan Calancea întâlnesc Târgoviște în play-off

Medalii pentru micuțele gimnaste din Brașov
In perioada 21-22 martie

2014 s-a desfășurat la Bistri�a
concursul  de Gimnastică Rit-
mică „Cupa Măr�ișorului”,
competi�ie la care au participat
următoarele cluburi  din Ro-
mânia: CSS „Anghel Saligny”
Iași, LPS Baia Mare, CSM
Arad și LPS Bistri�a.

Delega�ia Clubului CSU
Brașov a fost compusă din
gimnastele: Cabuz Patricia,
David Ioana, Zaharia Carolina,
Cozma Alexia, Chiriac
Ștefania, Popa Ruxandra, Car-
stea Teodora, Anton Rebeca,
Lipianu Raluca, David Mara,
Urdea Miruna, Marinas Ma-
dalina, Todica Ana Balmuj-
Daria, antrenate de Alina

Stratulat și înso�ite de către
arbitrul na�ional Roxana Tin-
cea.

Categoria Mica Gimnastă
– exercițiu fără obiect

- Locul III – David Ioana

- Locul III – Zaharia Caro-
lina

- Locul V – Chiriac Ștefania
Categoria Mica Gimnastă

– ansamblu fără obiect 
- Locul III –  Ansamblu fi-

ind compus din: David Ioana,
Zaharia Carolina, Chiriac
Ștefania, Cabuz Patricia și
Cozma Alexia.

Categoria IV-a – individual
compus

- Locul I – Anton Rebeca
- Locul I – Lipianu Raluca
- Locul II – Popa Ruxandra
- Locul III – David Mara
- Locul III – Urdea Miruna
- Locul VI – Marinas Ma-

dalina
- Locul VII – Todica Ana
- Locul VIII -  Carstea Teo-

dora
Categoria III-a – individual

compus
- Locul III – Balmuj Daria
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Piesa „Olenka” de Vasili
Sigarev va fi jucată în
premieră în acest sfârşit
de săptămână la Teatrul
„Sică Alexandrescu”.

Vasili Sigarev este cunoscut
publicului braşovean din spec-
tacolul Lapte negru, în regia
lui Claudiu Goga. Exponent
al noii dramaturgii ruse, ex-
trem de puternice şi extrem
de directe, Sigarev pune în
acest text, în aceeaşi cheie
crud-socială şi promiscuu-
umană, problema iubirii şi a
absolutului ei, oferindu-ne o
piesă de o forţă dramatică im-
presionantă.

Piesa este pusă în scenă de
regizoarea Sânziana Stoican.
Din distribuţie fac parte: Iulia
Popescu, Demis Muraru, Sil-
viu Debu, Relu Siriţeanu şi
copilul Denisa-Anne Marin.
Scenografia îi aparţine lui Va-
lentin Vârlan.

Spectacolul este programat
vineri, 28 martie şi sâmbătă,
29 martie, la ora 19.00, la
Sala Studio. Preţul biletelor:
10 lei. Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

„Există pe lumea
asta un depou de
tramvaie, se numeş-
te depoul de nord.
În fiecare zi aici se
strecoară tramvaie
tatuate pe bord. (…
) Apare apoi un alt
tramvai şi totul se
repetă… etc…
etc… Cu alte cuvin-
te, rutina. Acest de-
pou îşi are propriul
cimitir. Acolo sunt
duse vagoanele
moarte, de la care
se scot unele piese,
mai bune sau mai
rele. Ca şi organele
pentru transplant.
Iar ceea ce nu folo-

seşte nimănui se descompune
treptat din cauza timpului şi
a ploilor. Rugineşte, putrezeşte,
se dărâmă… etc… etc… Cu
alte cuvinte, rutina. Este în
acest cimitir un vagon trans-

format în spaţiu locuibil. Aici
îşi ţin turele paznicii, desem-
naţi de administraţia depoului
să păzească tramvaiele moarte
de tot felul de amatori de fier
vechi. Salariul paznicilor este
mic, dar orarul este foarte co-
mod, se lucrează 24 cu 48
(ore). Vagonul nu este prea
curat, dar murdăria de aici e
cumva deosebită. Chiar sfântă.
Mai exact: dacă n-ar fi ea, n-
ar mai fi nici acest vagon, nici
cimitirul, nici depoul, nici tot
universul.” – aşa îşi începe
Vasili Sigarev piesa Olenka
(titlul original Phantom
Pains). Un depou. Doi paznici
tineri şi durerea unui suflet
amputat. Sufletul Olgăi. Olga
revine în fiecare noapte în de-
poul unde soţul ei a murit stri-
vit de un tramvai, căutând
fantomele unei poveşti pe care
vrea să o ţină în viaţă, în în-
cercarea zadarnică de a o re-
trăi...

Horoscopul zilei
Berbec. Tot ce îţi doreşti pentru astăzi este să petreci câteva
clipe singur/ă, fără să fii nevoit/ă să socializezi sau să încerci
să impresionezi oamenii, aşa cum faci de obicei. 

Taur. Este posibil să apară un conflict astăzi, la locul de
muncă sau între vecini, iar tu va trebuie să alegi partea de
care te afli. Nu poţi doar să priveşti, ci trebuie să te implici.

Gemeni. Cineva nou apare în viaţa ta, iar tu vei fi surprins/ă
cât de repete vei simţi că eşti exact pe aceeaşi lungime de
undă cu persoană nou apărută. 

Rac. Astăzi înveţi o lecţie de viaţă importantă. Ar putea avea
legătură cu aşteptările tale şi flexibilitatea de care trebuie
să dai dovadă uneori. 

Leu. Vezi lumea cu alţi ochi astăzi. Foloseşte-ţi intuiţia pentru
a lua cele mai bune decizii şi pentru a evalua altfel situaţiile
în care te afli, dar şi oamenii cu care te întâlneşti.

Fecioară. Dacă ai o problemă cu cineva sau ceva, este indicat
să-ţi comunici nemulţumirea cu multă diplomaţie. Oricât
de energic/ă şi pus/ă pe treabă ai fi.

Balanţă. Te simţi foarte bine astăzi şi vei avea parte de clipe
plăcute alături de cei dragi. Este o zi excelentă pentru relaxare
şi pentru a te bucura de micile plăceri ale vieţii.

Scorpion. Este o zi bună pentru a lua decizii şi pentru a stabili
detaliile unui parteneriat sau ale unei colaborări, în special
în domeniul afacerilor. 

Săgetător. Viaţa afectivă va fi destul de agitată, dar totul îşi
va reveni la normal dacă vei adopta o atitudine tolerantă şi
înţelegătoare.

Capricorn. Evită atitudinea nepăsătoare! Treci la acţiune în
loc să aştepţi ca evenimentele să decidă în locul tău. Dacă
doreşti să-ţi schimbi jobul, acum este momentul.

Vărsător. Este o zi excelentă pentru a lua decizii bazate mai
puţin pe intuiţie şi mai mult pe bun simţ. Păstrează-ţi buna
dispoziţie în ciuda problemelor pe care le ai.

Peşti. Dorinţele tale amoroase vor fi intense şi vei găsi mij-
loacele necesare pentru a ţi le satisface. În activitatea pro-
fesională, voinţa şi energia ta vor fi cele mai bune calităţi. 

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

DIVERGENT –PREMIERĂ–
40 minute, Acţiune, SF, Romantic
ora: 21:15, 

HOTEL GRAND BUDAPEST –PREMIERĂ–
100 minute, Comedie, Dramă
ora: 19:00

ÎNDRĂGOSTIŢII MOR ULTIMII 
123 minute, Dramă, Horror
ora: 14:00

DRAGOSTEA E CHIMIE, 
NU MAGIE 
91 minute, Comedie, Dramă
orele: 18:00, 20:00

NEBRASKA 
115 minute, Aventuri, Dramă
ora: 16:45

NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI 
131 minute, Acţiune, Thriller
orele: 15:15, 22:15

DL. PEABODY ŞI SHERMAN –3D–
92 minute, Animaţie, SF 
(D = dublat, S = subtitrat)
orele: 13:30 D, 15.30 D, 18:15 S

300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU 
102 minute, Acţiune, Război
orele: 13:15, 20:15

DALLAS BUYERS CLUB 
117 minute, Dramă, Biografic
ora: 21:45

Teatru
Teatrul Sică Alexandrescu
UN BILET SPRE FERICIRE – sala Studio, ora 19.00, 
de Spiró György. 
Regia: Diana Lupescu. Scenografia: Luana
Drăgoescu. Cu: Bianca Zurovski, Mihai Bica.
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei

Concert la Sala Patria 
Filarmonica Braşov vă invită la concert simfonic, la
Sala Patria, de la ora 19.00. Dirijor: Cristian
Oroşanu. Solişti: Miguel Garau – chitară (Franţa ),
Jean Baptiste Henry – bandeon (Franţa). Pret: 30
lei; redus pentru elevi/ studenți/ pensionari: 15 lei

Expoziţii
Expoziţie de pictură, desen şi modelaj la Sala
„Siemens” a Centrului Cultural German Braşov
(str. Lungă nr. 31, etajul 1). Program de vizitare:
de luni până vineri, între orele 9:30 – 17:00.

Expoziţia URMELE MOCANILOR SĂCELENI ÎN
DOBROGEA la Muzeul de Etnografie (Bulevardul
Eroilor, nr. 21 A.) Preţ: adulţi: 5 lei; pensionari:
3 lei; elevi/studenţi: 1,5 lei. 

Seara de carte la Baiulescu
La Mansarda Casei Baiulescu, la18,00 – 
SEARA DE CARTE. 
Evenimentul este un loc unde oamenii se cunosc
şi creează oportunităţi pentru interacţiuni
sincere. E un spaţiu cald, primitor, care aşteaptă
să vă primească. Iniţiativa voluntarilor iubitori de
carte este găzduită de Biblioteca Judeţeană.

Conferinţe la Biblioteca Judeţeană
Conferinţele practice pentru tineri Book land Evo -
lution la Biblio teca Jude ţeană Braşov.
Astăzi sunt invitaţi ca speakeri Mihaela Tatu,
Codruţa Grosu şi Silvian Duică. 
Întâlnirile vor avea loc în Sala mare de lectură,
sediul central, etaj I, de la ora 18.00. 
Intrarea este liberă. 

Astăzi în Braşov

Premieră la Teatrul
„Sică Alexandrescu”
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Sudoku

8 4
3 7 1

5 9 3
7 2 4

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

8 4

Într-o seară, Iţic îl invită pe Ştrul la
el acasă să vizioneze împreună un
meci de fotbal şi să bea o bere.
După ce se termină meciul, Ştrul dă
să plece acasă, însă afară ploua to-
renţial, aşa că Iţic îl opreşte:
– Poţi să ramâi aici peste noapte

dacă vrei. Uite, mă duc să-ţi pregă-
tesc patul în camera cealaltă.
Când se întoarce Iţic, îl găseşte pe
Ştrul ud până la piele: 
– Ce naiba ţi s-a întâmplat, Ştrul?!
– Am fost până acasă, să-mi aduc
pijamalele.

Bancuri

Duminică, 30 Martie 2014,
la ora 19:00, la Centrul Cultural
Reduta are loc spectacolul mu-
zical „Serenadă pentru Dan
Spătaru”. Spectacolul cuprinde
o colecţie a celor mai frumoase

cântece din muzica româneas-
că, o reverenţă făcută de Fuego
în faţa modelului său, într-o in-
terpretare inedită, spectaculoa-
să, amintindu-ne că esenţa
viitorului stă în felul în care ne

aducem aminte, în care acţio-
năm şi preţuim valorile. Biletele
se găsesc la Librăria Şt.O.Iosif
şi la Centrul de Copiere din clă-
direa Cristiana.

Cost bilet: 50 lei. L.A.

Turneul „Serenadă pentru Dan Spătaru”
ajunge la Centrul Cultural „Reduta”
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Din presa maghiară
Turnătoria Teutsch Gyula. Prima fabrică de maşini şi produse din fier

Firma a fost înfiinţată de Teutsch Iulius, tatăl actualului pro-
prietar, în anul 1868. La început era un atelier modest, dar în
timp, datorită cererilor diverse s-a tot extins. În perioada 1887
– 1894 fabrica a fost condusă de Fanny Teutsch, iar din 1894
va fi preluată de Iulius Teusch jr., când se va muta pe str. Gării
nr. 9 (azi str.Iuliu Maniu). Fabrica cunoaşte o dezvoltare con-
tinuă, fiind şi singura turnătorie din zona Braşovului. În 1908
partea de turnătorie se va muta la nr.46 (tot str.Gării). Fabrica
are 60 – 70 de angajaţi. Principalele produse: echipamente
de transmisie moderne, pompe, echipamente pentru gatere,
echipamente pentru cazane cu aburi, instalaţii pentru fabrica
de bere şi spirtoase şi diferite piese de schimb.
Dispune de un depozit cu produse proprii, acceptă reparaţii
mecanice diverse şi procedee de nichelare.

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

Cu ocazia celei de-a III-
a ediţii a Festivalului de
Teatru Contemporan de
la Braşov-1980, criticul
Ermil Rădulescu i-a luat
un scurt interviu acto-
rului Ion Dichiseanu, zis
„Dichi”, prezent atunci
la Teatrul Dramatic bra-
şovean, într-o dublă
premieră: ca membru al
juriului şi ca participant
la festival. 

Dichiseanu zicea că are
emoţii, el venind direct de la
Buftea, unde începuseră fil-
mările la filmul  epopeico-
istoric naţionalist „Burebista”,
scris de Mihnea Gheorghiu şi
regizat de Gheor ghe Vitani-
dis, „Dichi” interpretându-l
pe fiul regelui dac Burebista,
Calopor, ceea ce „în limba
strămoşilor noştri înseamnă
fiul cel bun, un fel de Făt-Fru-
mos”. 

Ion Dichiseanu saluta atât
ideea, cât şi buna organizare
a Festivalului de Teatru Con-
temporan de la Braşov, pre-
tutindeni domnind o
„minunată atmosferă de fes-
tival”, ceea ce era bine, chiar
foarte bine, asemenea con-
fruntări artistice ducând
 ineluctabil la „afirmarea va-

lorilor, la impulsionarea miş-
cării noastre teatrale, la
 stimularea dramaturgiei con-
temporane”. 

Întrebat cum îşi va judeca
colegii din fotoliul juriului,
fostul iubit al actriţei spaniole
Sarita Montiel a declarat că o
va face cu obiectivitate, dar şi
„cu dragoste”, fiindcă trebuia
neapărat cu obiectivitate iubiţi
aceşti împătimiţi ai scenei. El,
actorul, „sădeşte, până la
urmă, frumosul în inima spec-

tatorilor”. Putea fi o regie ex-
celentă, mai zicea Dichi, o
scenografie extraordinară, dar
„dacă actorii nu emoţionează,
întregul efort este zadarnic”. 

Actorul adjudean a mai
precizat că anul 1979, când a
interpretat, printre altele, şi
rolul titular din piesa lui
Shakes peare, „Coriolan”, l-a
încheiat cu „depline bucurii”,
el obţinând în anul menţionat
premiul de interpretare pentru
rolul Tudor Cernat din filmul

comunist „Clipa”, ecranizare
a romanului cu acelaşi titlu al
lui Dinu Săraru, apoi a venit
„Coriolan”, ambele sugerân-
du-i că se apropa de „râvnita
maturitate artistică”. 

Vizavi de ediţia a III-a a
festivalului de la Braşov, ceea
ce i-a reţinut mai mult atenţia
Dichiseanului a ţinut de...
„apluzele sălii”, el invidiindu-i
sincer pe colegii săi de la tea-
trul braşovean. Un asemenea
public, „sensibil şi receptiv”,
Dichiseanu şi l-ar dori în în-
treaga lui carieră de actor. 

Ultima întebare a lui Ermil
Rădulescu se referea la ce fă-
cea Ion Dichiseanu în timpul
lui liber, actorul vrâncean spu-
nând că muzica uşoară se su-
prapunea pasiunii lui pentru
teatru, cumva, această muzică,
pe nedrept numită „uşoară”
îl condusese către teatru.
„Dichi” era student în primul
şi... ultimul an la „politehni-
că”, când pe scena aulei fa-
cultăţii de drept a apărut
într-un spectacol. Dichiseanu
s-a convins atunci că şi-a gre-
şit „meseria”. Scena, şi-a zis
el, era viaţa sa. 

„Drum Nou”
27 martie 1980
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Iulian Cătălui

„Ştiri din Transilvania”
„Braşov: În Adunarea Co-

munităţii Districtului ţinută la
10 ianuarie calendar nou se
aleaseră prin mulţimea glasu-
rilor (adică voturilor) amân-
doi domnii senatori Iosif Fr.
Trausch şi Karl Miess, ca de-
putaţi pentru Districtul Bra-
şovului, la cinstita Universitate
(un fel de parlament) a Naţiei
Săseşti, care se adună la 20 ia-
nuarie în Sibiu.”

Gazeta de Transilvania,
nr. 2, 7 ianuarie 1840 

Vreme capricioasă la Braşov
„În ţinutul nostru umblarea

timpului de la Botezul Dom-
nului este cu totul neaşteptată.
Nu o putem numi iarnă, însă
nici toamnă, nici primăvară.
Ploaie, zăpadă, câteva graduri
de îngheţ, deodată iarăşi cinci
sau şase graduri de căldură
(dimineaţa) se schimbă una
după alta, pricinuind şi în să-
nătatea oamenilor schimbare
nedorită”.

Gazeta de Transilvania,
nr. 4, 21 ianuarie 1840

Înştiinţare de vânzare
„În Braşovul vechiu, în

Uliţa de Mijloc, ieste un ma-
ier (domeniu, teren) cu o gră-
dină mare şi cu două rânduri
de case, din mână slobodă,
de vânzare. Povăţuire la dum-
nealui Ioann Gött”.

Gazeta de Transilvania,
nr. 3, 14 ianuarie 1840

◾ Poetul şi muzicianul dau
lucrurilor din jurul nostru,
nu tâlcul sau semnificaţia
adevărată, ci tâlcul şi sem-
nificaţia pe care acestea le
merită.

◾ Un simbol îşi are evidenţa
sa. Un simbol care are ne-
voie de argumente, nu e va-
labil.

◾ Cele mai vaste zări le poţi
avea pe munţii cari până
adineaori ţi le-au închis.

◾ Virtuţile sunt pentru om
tot atâtea pretexte pentru
a îmbătrâni fără regret.

◾ Orice metafizică este un
mit dezvoltat cu mijloace
filozofice. Sfatul cel mai
bun ce poate fi dat unui
metafizician este acela de
a nu-şi dezvolta excesiv vi-
ziunea.

◾ Omul îşi apropie cosmosul
şi izbuteşte să trăiască în
acesta ca într-un mediu fa-

miliar numai datorită an-
tropomorfismului.

Revista „Astra”
iulie 1966

Ruxandra Nazare

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

„Festivalul de Teatru Contemporan –
Braşov 1980, ediţia a III-a: 
5 minute cu actorul Ion Dichiseanu”

Lucian Blaga: Aforisme

27 martie 2014

Bianca Osnaga
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Un tânăr fotograf rus îşi
pune viaţa în pericol pen-
tru a realiza poze care îţi
taie pur şi simplu răsufla-
rea. El se fotografiază în
vârful celor mai înalte şi
periculoase clădiri din
lume, scrie Huffington
Post.

Kiril Oreshkin este pasionat
de fotografie, însă preferă un
anumit gen: poze făcute în
cele mai periculoase locuri
din lume, pe vârful unor clă-
diri foarte înalte pe care nu
ezită să le escaladeze.

Tânărul spune că îi pla-
ce să fotografieze oraşele
de la mare înălţime. Urcă
pe scări sau cu liftul până
la cel mai înalt nivel al
unei clădiri, apoi escala-
dează singur, până ajunge
în vârf.

Cea mai înaltă clădire
pe care a urcat este Mer-
cury City Tower din Mos-
cova, care are 338 de
metri, fiind cea mai înaltă
din Europa.

Fără să aibă vreun echi-
pament de siguranţă, Kiril
se fotografiază în timp

ce stă agăţat
d o a r  î n
 degete de
ma rgin ea
clădirilor.
Nu-i de mi-
rare că a
fost poreclit
Spiderman
al Rusiei.

Actorul american Kevin
Spacey îl va interpreta pe
Winston Churchill într-un
film biografic care va prezen-
ta felul în care fostul premier
britanic şi-a apărat ţara în faţa
agresiunii lui Hitler, informea-
ză contactmusic.com.

Potrivit publicaţiei The Hol-
lywood Reporter, filmul se va
intitula „Captain of the Gate”

şi va prezenta
felul în care
W i n s t o n
Churchill –
care a fost
premier al

Marii Britanii din 1940 până
în 1945 şi din 1951 până în
1955 – a înfruntat Parlamen-
tul britanic pentru a lua deci-
ziile necesare pentru a-şi
proteja ţara de agresiunea na-
zistă în timpul celui de-Al
Doilea Război Mondial.

Filmul va avea un buget de
circa 20 milioane de dolari şi
va fi produs de compania

Sierra/Affinity în colaborare
cu StudioCanal.

Scenariul este scris de Ben
Kaplan, cunoscut pentru sce-
nariul unui documentar de te-
leviziune despre fostul
preşedinte american Ronald
Reagan.

Kevin Spacey a câştigat
premiul Oscar pentru cel mai
bun actor în rol principal pen-
tru interpretarea sa din filmul
„American Beauty” şi un pre-
miu Oscar pentru cel mai bun
actor în rol secundar pentru
evoluţia sa din filmul „The
Usual Suspects”.

Cântăreaţa Anca Ţurcaşiu
nu acordă foarte mare impor-
tanţă banilor. Vedeta se con-
centrează mai mult ca
proiectele în care se implică
să iasă bine, iar banii sunt „o
recompensă” a muncii depu-
se. Anca Ţurcaşiu a mărtusit
că cel care se ocupă de gestio-
narea banilor este soţul său.

„Dumnezeu a fost foarte ge-
neros cu mine, mi-a dat cât
am avut nevoie, dar şi eu am
fost bună pe pământ. Nicio-
dată n-am fost sclava banilor,
dar am avut mereu suficienţi

încât să trăiesc bine.
Nu-mi place să stau să-
i număr, să-i calculez,
să mă gândesc ce să
fac cu ei. Îi fac şi îi pun
acolo, soţul meu se ocu-
pă de gestionarea lor. Nu
am muncit pentru bani, ei au
venit ca o recompensă a re-
zultatelor muncii mele”, a de-
clarat Anca Ţurcaşiu pentru
Ziarul Ring.

În ceea ce priveşte viaţa de
familie, cântăreaţa Anca Ţur-
caşiu a recunoscut că „nu este
uşor întotdeauna”, dar trebuie

să ai pute-
re să treci
de mo-
mentele
când apar

greutăţi.
„Sunt căsă-

torită de 17 ani cu
omul alături de care am ales
să merg toată viaţa. Nu e uşor
întotdeauna, dar e frumos.
Într-adevăr, cel mai uşor e să
divorţezi când apar greutăţi,
dar nu asta e ideea când por-
neşti la drum cu partenerul de
viaţă”, a spus Anca Ţurcaşiu.

O eroare umană, în cazul lui Michael Schumacher?
Mărturiile unui fost medic din cadrul Formula 1 dau de
gândit în ceea ce priveşte modul în care s-a intervenit în
cadrul operaţiunii de salvare a lui Michael Schumacher,
care a suferit o accidentare la schi în luna ianuarie. Doctorul
susţine că fostul pilot a fost transportat la spitalul greşit,
pierzându-se astfel minute preţioase din viaţa sportivului,
scrie libertatea.ro. După ce s-a accidentat la schi, echipele
de intervenţie l-au transportat pe Schumacher la o clinica
locală, în Moutier, iar după câteva zeci de minute, cruciale
în astfel de cazuri, acesta a fost dus la Spitalul din Grenoble.
Conform declaraţiilor doctorului Gary Hartstein, fostul pilot
în vârstă de 45 de ani a ajuns pe mâinile unor medici care
nu erau specializaţi în probleme neurologice, dat fiind
faptul că Schumi s-a lovit foarte rău la cap.

Actorul din serialul Dr. House vine în România
Actorul Hugh Laurie, vedeta serialului „Dr. House”, vine
în Bucureşti pe data de 12 iulie, pentru un concert susţinut
la complexul Romexpo. Starul este şi cântăreţ, primul
său album fiind vândut în peste un milion de exemplare.
Anul trecut, şi-a lansat şi cel de-al doilea album muzical
din cariera, „Didn't It Rain”, ce conţine piese jazz si blues
datând din epoca pionierilor genurilor blues şi jazz – W.C.
Handy („St Louis Blues”) şi Jelly Roll Morton („I Hate A
Man Like You”), dar şi cântece mai noi, precum cele ale
Dr. John („Wild Honey”) şi Alan Price of The Animals
(„Changes”).
Vedeta în vârstă de 54 de ani a susţinut concerte, alături
de trupa sa, The Copper Bottom Band, în SUA, Europa,
America de Sud şi Rusia, iar acum vine în România.
A devenit celebru pe plan mondial datorită rolului din se-
rialul TV „Dr. House”, pentru care a fost recompensat cu
două premii Globul de Aur şi alte trei nominalizari la pres-
tigioase trofee. Mai mult, în 2011 a intrat in Cartea Re-
cordurilor, fiind desemnat cel mai popular program difuzat
în perioada respectivă.

Kevin Spacey îl va interpreta pe
Winston Churchill într-un film biografic

Cântăreaţa Anca Ţurcaşiu: „Niciodată
nu am fost sclava banilor”

Îşi riscă viaţa pentru
poza perfectă


