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Locuri de muncă
vacante 

332 de locuri de muncă
sunt disponibile  în judeţul
Braşov, potrivit datelor
AJOFM. 

Ziar Gratuit An I, Nr. 129 ◼ 12 pagini ◼ Luni, 22 septembrie 2014Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov 
str. Apullum nr. 3, fax: 0268.470.504, e-mail: bjt@addjb.ro

ISSN 2360–0217
ISSN-L 2360–0217

METEO

O femeie de 53 de ani a mu-
rit, iar soţul ei este în stare
gravă, după ce maşina în
care se aflau s-a ciocnit cu
un TIR, ieri după-amiază pe
DN1, între localităţile Timi-
şul de Sus şi Predeal, în
 judeţul Braşov. Potrivit co-
misarului şef Liviu Naghi,

purtător de cuvânt al Poliţiei
Braşov, accidentul s-a petre-
cut la ora 13.50, pe DN1, pe
raza localităţii Timişul de
Sus, după ce o şoferiţă de 53
de ani, care conducea un au-
toturism dinspre Predeal
spre Braşov, a intrat pe con-
trasens.

„Solomon Fest, sărbătoarea
de toamnă al junilor” a debu-
tat sâmbătă,  de la ora 11.00
cu o paradă a junilor – dar nu
călare, ca în Duminica Tomii,
între Primărie şi Piaţa Unirii.
„Este o sărbătoare nouă şi
pentru Uniunea Junilor, un
eveniment care nu este un

maial al junilor, ci încă un
eveniment pe care dorim să-l
transformăm într-un eveni-
ment de referinţă pe agenda
culturală a Braşovului. Este
un festival care prezintă tra-
diţiile”  a declarat Alexandru
Stănescu, purtător de cuvânt
al Uniunii Junilor. 

Solomon Fest – prima ediţie Accident mortal pe DN1

Ploaie
13°C /20°C

Impozite 
fără penalităţi
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Ceahlăul Piatra Neamţ-FC
Braşov s-a încheiat 2-2, şi
stegarii acumulează 9 punc-
te după 8 runde disputate. 

Dublă lansare 
de carte

Astăzi, la ora 18.00, la Li-
brăria Şt. O. Iosif scriitorul
Alex. Ştefănescu va lansa
două cărţi. 
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Punct muncit
sub Pietricica

Mai sunt doar şapte zile în care plata impozitelor locale 
se mai poate face fără penalizări

Conform Codului Fiscal, impozitul pe
imobile, terenuri sau autovehicule se
poate plăti fie integral, până la 31 mar-
tie, caz în care plătitorii pot beneficia

de o serie de facilităţi, fie în două
tranşe, respectiv 50% până la 31 martie
şi restul de 50% până la 30 septembrie.
După această dată, penalizarea este de

2% din suma restantă, pentru fiecare
lună sau fracţiune de lună de întârziere.
La Braşov, contribuabilii care şi-au plă-
tit aceste impozite pentru întreg anul

până la primul termen de plată au be-
neficiat de o scutire de 5%, indiferent
că a fost vorba despre persoane fizice
sau juridice. pag. 4
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Un tânăr în vârstă de 22 de
ani şi-a pierdut viaţa, iar o tânără
de 19 ani a fost grav rănită, după
ce maşina în care se aflau a de-
rapat pe DN 1, în zona Nisto-
reşti, şi a plonjat în albia râului
Prahova. Alte două autoturisme
au fost avariate în acest accident.

Potrivit reprezentanţilor IPJ

Prahova, cita�i de Mediafax, ac-
cidentul s-a produs în noaptea
de sâmbătă spre duminică pe
DN 1, între Ploieşti şi Braşov,
în localitatea Nistoreşti.

Tânărul în vârstă de 22 ani
conducea cu viteză o maşină
dinspre Ploieşti spre Braşov şi
a depăşit pe partea dreaptă un

autovehicul care circula în acelaşi
sens pe banda doi a drumului,
a pierdut controlul asupra ma-
şinii şi a intrat pe contrasens,
unde s-a izbit de o altă maşină,
după care autoturismul a ieşit de
pe şosea şi s-a răsturnat în albia
râului Prahova.

Şoferul maşinii care s-a răs-

turnat a murit pe loc, iar o pa-
sageră aflată în maşină cu el, în
vârstă de 19 ani, a fost rănită, fi-
ind internată în spital în stare
gravă.

Celelalte două maşini impli-
cate în accident s-au ciocnit între
ele, însă niciunul dintre ocupanţii
acestora nu a fost rănit.

Accident mortal 
pe DN1, lângă Predeal

O femeie de 53 de ani a
murit, iar soţul ei este în stare
gravă, după ce maşina în care
se aflau s-a ciocnit cu un
TIR, ieri după-amiază pe
DN1, între localităţile Timi-
şul de Sus şi Predeal, în ju-
deţul Braşov. 

Potrivit comisarului şef Li-
viu Naghi, purtător de cuvânt
al Poliţiei Judeţene Braşov,
accidentul s-a petrecut la ora
13.50, pe DN1, pe raza lo-
calităţii Timişul de Sus, după
ce o şoferiţă de 53 de ani,
care conducea un autoturism
dinspre Predeal spre Braşov,
a ieşit din coloană şi a intrat
pe contrasens. Din sens opus
venea un TIR care circula re-
gulamentar, în urma impac-
tului violent şoferiţa
au to turismului murind pe loc,
iar pasagerul din maşina con-

dusă de ea fiind grav rănit.
„Urmează să stabilim în ce

condiţii s-a petrecut acciden-
tul şi cum a ajuns pe contra-
sens, dacă a adormit la volan
sau a încercat să intre într-o
depăşire”, a declarat Naghi
pentru Mediafax.ro.

Inspectoratul pentru Situa-
ţii de Urgenţă (ISU) Braşov
a intervenit cu un echipaj de
descarcerare şi două
SMURD. Din nefericire, şo-
feriţa, în vârstă de 53 de ani,
a murit pe loc în urma im-
pactului, medicii nemaipu-
tând să-i salveze viaţa.
Pasagerul din autoturism a
rămas încarcerat, el suferind
multiple traumatisme cranie-
ne şi toracice şi fiind trans-
portat în stare gravă la
Spitalul Judeţean Braşov pen-
tru îngrijiri.

Fondul Monetar Inter na -
țional, Comisia Europea-
nă și Banca Mon dială au
fost de acord cu amâna-
rea liberalizării pieței
gazelor pentru con su -
matorii casnici , a decla-
rat, pentru Agerpres,
Răzvan Nicolescu, mi-
nistrul de  legat pentru
Energie.

El a discutat pe această temă
cu finan�atorii externi, vinerea
trecută, la Bruxelles, scrie Ager-
pres.

„Finanțatorii au fost de acord
cu amânarea liberalizării și cu
termenele propuse de noi”,a spus
Nicolescu.

La începutul acestei luni, mi-
nistrul delegat pentru Energie a
declarat că va propune
autorită�ilor de la Bruxelles ca
pre�ul gazelor interne pentru
popula�ie să nu mai crească până

la 1 iulie 2016, iar perioada de
liberalizare să se prelungească
până la 1 iulie 2021, fa�ă de 31
decembrie 2018, cum prevede
calendarul aflat în prezent în vi-
goare.

Potrivit calendarului de libe-
ralizare asumat de România în
2012 în fa�a Fondului Monetar
Interna�ional și a Comisiei Eu-

ropene, pre�ul gazelor pentru
popula�ie ar fi trebuit să se ma-
joreze cu 3%, la 1 octombrie
2014. Pre�ul pentru consuma-
torii casnici ar fi urmat să fie
complet liberalizat la 31 decem-
brie 2018, potrivit aceluiași ca-
lendar.

De asemenea, săptămâna tre-
cută, deputa�ii au adoptat un pro-

iect de lege privind modificarea
și completarea Legii energiei
electrice și a gazelor naturale, a
Legii petrolului și a unei
ordonan�e de urgen�ă, cea mai
importantă prevedere a acestuia
referindu-se la prorogarea ter-
menului, extinderea calendarului
și men�inerea coșului pentru
gaze naturale până în 2021.

FMI și Comisia Europeană au fost de acord cu amânarea liberalizării preţului gazelor

FMI și Comisia Europeană au
fost de acord cu amânarea
liberalizării preţului gazelor

Autobuzele de pe linia 35 vor opri si la „Meşotă”
Regia Autonomă de Transport (R.A.T.) Braşov va efectua,
începând de astăzi, 22 septembrie 2014, o modificare
în traseul liniei 35. Autobuzele care circulă pe linia amin-
tită, pe sensul de deplasare Gara CFR Braşov – Noua,
vor opri şi în staţia „Meşotă”. „Schimbarea răspunde so-
licitărilor venite în ultima perioadă de la călători şi va
crea o alternativă atractivă de transport atât pentru elevii
Colegiului “Dr. I. Meşotă”, cât şi pentru cetăţenii care lo-
cuiesc în această zonă” potrivit unui comunicat transmis
de reprezentanții RAT Brașov. 

Au verificat maşinile care transportă bani
Sancţiuni ale poliţiştilor braşoveni în urma verificării ma-
şinilor speciale care transportă bani. Oamenii legii au or-
ganizat o acţiune de monitorizare a transporturilor de
valori monetare și de verificare a modului în care se res-
pectă legislația în domeniul securităţii unor astfel de ac-
tivităţii. Au fost controlate 4 autovehicule, echipajele aflate
în acţiune precum şi agenții de securitate de la 3 societăți
de profil. În urma verificărilor au fost aplicate 3 sancțiuni
contravenționale pentru încălcarea prevederilor actelor
normative în vigoare.

A vrut să obţină pensie cu o carte de muncă falsificată
Este vorba despre o femeie din Braşov care s-a prezentat
la Casa Judeţeană de Pensii cu documentul având ştam-
pila Uniunii Generale a Sindicatelor din România. UGSR-
ul s-a desfiinţat însă, imediat după revoluţie, iar directorul
Casei de Pensii din Braşov şi-a dat seama imediat că e
vorba despre o minciună grosolană. Ioan Pamparău a
stat de vorbă cu femeia, care susţinea că e cântăreaţă.
A constatat, însă, că braşoveanca nu a fost în măsură
să ofere niciun detaliu despre propria activitate. Ioan
Pamparău a sesizat organele de anchetă penală care
au demarat cercetările. Purtătorul de cuvânt al Parchetului
Judecătoriei Braşov, procurorul Andreea Ghenu, spune
că în acest dosar a fost pusă sub acuzare o persoană
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals, iar cer-
cetările sunt în plină desfăşurare.

Braşovean bătut cu bâta de baseball
Bătut cu bâta de baseball, cu pumnii şi cu picioarele în
plină zi, în Braşov. I s-a întâmplat unui bărbat de 40 de
ani care le-a povestit poliţiştilor că a fost acostat de un
necunoscut în timp ce mergea spre casă. Agresorul l-a
lovit, iar apoi a fugit cu un autoturism parcat în zonă. An-
chetatorii sosiţi la faţa locului au demarat investigaţiile
iar făptaşul, un brașovean de 27 ani, a fost prins. Polițiștii
au stabilit că suspectul are permisul de conducere sus-
pendat și că mai este cercetat şi într-un alt  dosarul penal
după ce a ameninţat cu moartea, împreună cu alţi com-
plici, 5 persoane. Inculpatul a fost arestat. 

Accident grav: Au ajuns cu mașina în râu



Începînd de astăzi, pe por-
ţiunea străzii Emil Racoviţă
aflată între intersecţiile cu
Bulevardul Griviţei şi strada
Mircea cel Bătrân, se va cir-
cula pe o singură bandă, al-
ternativ. Restricţia este
determinată  de lucrările pen-
tru modernizarea conductei
de apă potabilă. 

În paralel, continuă lucră-
rile Companiei Apa pe Bule-
vardul Griviţei, de la
intersec�ia cu Mircea cel Bă-
trân spre Onix. Circulaţia, ca
şi în cazul lucărilor pe tron-
soanele anterioare, va fi blo-
cată pe două benzi, traficul
auto urmând să se desfăşoare
pe câte o bandă, în zona afec-

tată de lucrări, care însă nu
va depăşi 50 de metri, astfel
încât circulaţia să nu fie în-
greunată mai mult decât este
necesar. 

Lucrările de modernizare
a reţelei de apă de pe strada
Bisericii Române, pe ultimul
tronson, respectiv între stră-

zile De mijloc şi Lungă. De
astăzi va începe refacerea as-
faltului pe porţiunile afectate
de lucrări şi rămase neasfal-
tate (Sitei - Avram Iancu şi
De mijloc – Lungă), iar până
la finele anului, pe strada Bi-
sericii Române va fi turnat
un strat nou de asfalt. A.P.

Cel mai recent sondaj IN-
SCOP privind institu�iile ȋn
care romȃnii au ȋnceredere
plaseazǎ Armata și Biserica
pe primele douǎ pozi�ii.

Conform Barometrului
INSCOP, ȋn topul institu -
�iilor executive se aflǎ Ar-
mata ȋn care au ȋncredere
67,5%. Aceasta este urmatǎ
ȋn top de  Jandarmerie 58%,
SRI 50%, DNA 48,9%,
Poli�ie 47,6%, BNR 47,4%,
SIE 44,5% și Agen�ia de In-
tegritate (ANI), 34,9%. În

categoria institu�iilor politi-
ce, cifrele încrederii pentru
septembrie 2014 sunt urmă-
toarele: Primăriile - 41,6%
(40,9% în iulie 2014), Cur-
tea Constitu�ională - 29,7%
(31,2% în iulie), Consiliile
jude�ene - 28% (29,6% în
iulie), Guvernul - 27,6%
(28,6% în iulie), Președin�ia
- 18,3% (20,2% în iulie),
Parlamentul - 15,6%
(16,5% în iulie), partidele
politice - 10,8% (12,5% în
iulie).

Cȃt despre topul încrederii
în institu�iile sociale sau pri-
vate, acesta este dominat  de
Biserică cu 63,4% încredere
multă și foarte multă. Bise-
rica este urmată de
Universită�i, cu 41,7%, pre-
să 35,3% organiza�iile
societă�ii civile 30,4%, Sin-
dicate 20,4%, Patronate
19,8%, și Bănci, 18,2%.
“Barometrul INSCOP -
Adevărul despre România”
a fost realizat în perioada 30
august - 4 septembrie 2014.

Constructorul a finalizat
un sfert din lucrările to-
tale, însă a executat cea
mai dificilă parte, respec-
tiv stabilizarea solului,
turnarea pilonilor de sus-
ţinere de sub cota zero şi
realizarea grinzii de co-
ronament. 

Până acum, conform grafi-
cului de lucrări, a fost realizată
organizarea de şantier, a fost
decopertată vechea parcare şi
au fost transportate deşeurile
rezultate, a fost realizată perna
de balast, au fost executate
branşamentele de apă, canali-
zare şi energie electrică. Au
fost amplasaţi cei 18 piloţi in-
teriori care merg până la adân-
cimea de 12 metri şi au fost
executaţi cei 110 piloţi peri-
metrali, a fost finalizată grinda
de coronament, iar sprijinirile
sunt executate în proporţie de

60% până la cota -2,60 m. Să-
pătura a fost executată la cota
de minus 8,5 metri, iar stadiul
general al lucrării este în pre-
zent la 25%. 

„Sperăm ca în prima parte
a anului viitor vom inaugura

cea mai modernă parcare din
Braşov. Vorbim de un proiect
important pentru Braşov, care
se încadrează în strategia noas-
tră de a transforma centrul is-
toric într-un obiectiv turistic în
ansamblu, iar această parcare

reprezintă una dintre soluţiile
pentru a  descongestiona şi mai
mult traficul din centrul istoric”,
a declarat primarul George
Scripcaru.

Noua parcare va avea o
suprafaţă totală construită de

peste 9.000 de metri pătraţi,
dintre care peste 5.000 în sub-
teran, o suprafaţă utilă de 8.500
de metri pătraţi şi va pune la
dipoziţia posesorilor de auto-
vehicule 306 de locuri, distri-
buite pe patru niveluri
subterane şi trei supraterane.
Zece dintre acestea vor fi des-
tinate persoanelor cu dizabili-
tăţi, şapte vor fi amenajate
special pentru limuzine şi opt
pentru maşini electrice, fiecare
dintre locurile pentru maşini
electrice urmând să aibă şi pri-
ze pentru încărcarea acumula-
torilor acestora. Pentru a
încuraja deplasarea cu bicileta,
vor fi amenajate şi 29 de locuri
special destinate bicicletelor. În
plus, clădirea va fi supraveghea-
tă 24 de ore din 24 cu ajutorul
a şase camere cu infraroşu
fixe, accesul se va face pe bază
de cartelă, iar plata parcării prin
intermediul unui sistem auto-

matizat, la care se poate plăti
fie cash, fie cu cardul. Clădirea
va dispune şi de sistem de ilu-
minat de siguranţă, pentru eva-
cuare şi marcarea hidranţilor
în caz de incendiu, instalaţie
de semnalizare a incendiilor,
instalaţie de protecţie împotriva
şocurilor electrice şi instalaţie
de ventilaţie. 

Proiectul „Sistem  Integrat
De  Parcări – Parcare Spitalul
Militar Regina Maria” este fi-
nanţat în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-
2013, cu suma de 24,33 de mi-
lioane de lei, cofinanţarea
Primăriei Braşov fiind de 2%.
Valoarea lucrărilor este de
17.915.063,68 lei (inclusiv
TVA), cu 5 milioane de lei mai
mică faţă de valoarea estimată.
Contractul de execuţie a fost
câştigat de compania Bog’Art,
iar termenul de finalizare este
sfârşitul lunii aprilie 2015.A.P.

Cele mai dificile lucrări la parcarea de la Spitalul Militar au fost realizate

Parcarea de la Spitalul
Militar prinde contur

Restricţii de circulaţie pe strada Emil Racoviţă
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Sondaj INSCOP: Care sunt instituțiile în
care românii au cea mai mare încredere
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ECONOMIC

Mai sunt doar şapte zile în care plata impozitelor
locale se mai poate face fără penalizări

4 Luni

Ziua de 21 Septembrie a re-
prezentat un moment mare
sărbătoare pentru filiala
Brașov a Corpului Exper�ilor
Contabili și a Contabililor
Autoriza�i din România
(CECCAR), fiind aniversată
cea de-a X-a edi�ie a Zilei
Na�ionale a Contabilului Ro-
mân. 

„Din 2005, în fiecare an,
se sărbătorește Ziua Națio na -
lă a Contabilului Român, o zi
care stă sub semnul Balanței,
termen care ne este specific,
având în vedere faptul că ac-

tivitatea noastră se bazează
pe un echilibru între necesități
și nevoi, între venituri și chel-
tuieli, între necesități și
urgențe. Pentru bunul mers al
economiei, organismul nostru
profesional a instruit și are în
structură membri foarte bine
pregătiți și care au o
contribuție deosebită la suc-
cesul mediului de afaceri și,
nu în ultimul rând, au un rol
foarte important în actul de
justiție. Cu ocazia acestei ani-
versări, transmit tuturor cole-
gilor un călduros «La mulți

ani!», multă sănătate, succes
și putere de muncă”, a afirmat
Nicolae Băjan, președintele
CECCAR Brașov. La eveni-
ment au luat parte și nume-
roase oficialită�i.

„Le doresc contabililor
brașoveni multă putere de
muncă și subliniez faptul că
meseria lor nu este una la ve-
dere, însă îmi dau seama cât
de importantă este misiunea
lor, ce astăzi este adusă în
prim-plan. Este bine să știm
că există și această categorie
profesională, în spatele patro-
nilor de firme, investitorilor și
oamenilor de afaceri. Astăzi
este momentul în care îi putem
omagia și le putem ura toate
cele bune”, a declarat Romer
Ambrus Sandor Mihaly, pre-
fectul jude�ului Brașov. 

În finalul evenimentului, au
fost oferite premii în cadrul
Topului local al celor mai
bune societă�i, membre CEC-
CAR. 

Toţi braşovenii, persoane
fizice sau persoane juridice,
care nu şi-au achitat a doua
tranşă din impozitele pe clă-
diri, terenuri sau maşini mai
pot face acest lucru până la
30 septembrie, acesta fiind
termenul legal în care plata se
poate face fără penalizări.  

Conform Codului Fiscal,
impozitul pe imobile, terenuri
sau autovehicule se poate plăti
fie integral, până la 31 martie,
caz în care plătitorii pot be-
neficia de o serie de facilităţi,
fie în două tranşe, respectiv
50% până la 31 martie şi res-
tul de 50% până la 30 sep-
tembrie. După această dată,
penalizarea este de 2% din
suma restantă, pentru fiecare
lună sau fracţiune de lună de
întârziere.

La Braşov, contribuabilii
care şi-au plătit aceste im-
pozite pentru întreg anul
până la primul termen de
plată au beneficiat de o scu-
tire de 5%, indiferent că a

fost vorba despre persoane
fizice sau juridice. 

Potrivit Direcţiei Fiscale a
Primăriei Braşov, aproximativ
90% dintre contribuabilii per-
soană fizică au plătit astfel im-
pozitele,  în timp ce doar

jumătate din numărul de per-
soane juridice au preferat pla-
ta integrală cu scutire, în loc
să plătească la cele două te-
remene. 

De la începutul anului şi
până la sfârşitul săptămânii

trecute, totalul încasat la bu-
getul local din taxe şi impozite
a fost de 130 milioane lei, în
condiţiile în care suma esti-
mată, până la 30 septembrie,
a fost de 174 milioane lei. 

A.P.

Taxele locale în municipiul Brașov nu au mai crescut în ultimii ani 

Impozite fără penalități Flash economic
Despăgubiri pentru apicultori
Apicultorii vor primi 4 milioane de lei printr-un ajutor
de minimis pentru a compensa o parte din pierderile
înregistrate în acest an, a declarat, vicepremierul Daniel
Constantin, ministru al Agriculturii și Dezvoltării Ruralei.
„Am gândit un program de minimis, o Hotărâre de Gu-
vern, pentru a ajuta apicultorii care au avut o producție
mai slabă în acest an. Ea se află pe site-ul MADR, iar
până atunci la rectificarea bugetară de la sfârșitul lunii
avem timp să legăm HG împreună cu reprezentanții
asociației pentru acolo sunt doar câteva propuneri.
Este vorba de o sumă de 4 milioane de lei care va fi
pusă la dispoziția crescătorilor de albine pentru a com-
pensa o parte din pierderile înregistrate în acest an
din cauza ploilor”, a spus ministrul Agriculturii.

„Boala limbii albastre” în 22 de județe
Boala limbii albastre a fost diagnosticată la 757 de
animale din 22 de județe, iar procentul animalelor
afectate de boală, din totalul animalelor receptive
existente în aceste județe, este de 0,01% la data de
18 septembrie, potrivit datelor publicate  de Autoritatea
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Ali-
mentelor (ANSVSA). În cele 22 de județe există un
efectiv de animale receptive de 5.937.668, iar boala
afectează 757 de animale din 130 de comune. Potrivit
datelor ANSVSA, numărul animalelor moarte a ajuns
la 132. În data de data de 22 august 2014, a fost diag-
nosticat primul caz de „Boala limbii albastre” (Blue-
tongue) în România, în județul Buzău. Această boală
este produsă de un virus, afectează rumegătoarele
și se transmite doar prin înțepătura unor insecte he-
matofage și nu prin contact direct între animale.  Boala
nu se transmite la om, prin contactul direct cu animalul
bolnav.

Ziua Națională a Contabilului Român, 
sărbătorită de CECCAR Brașov

Ministrul delegat pentru
Buget, Darius Vâlcov, a de-
clarat că Guvernul va supli-
menta banii pentru pro  gramul
Prima Casă, în contextul în
care marile bănci au anunţat

că au epuizat plafoanele alo-
cate. Ministrul Darius Vâl-
cov a precizat, la Digi 24,
că aproape 500 de milioane
de lei în plus vor veni din
fondurile rezervate achiziţiei

de locuinţe ANL. În acest
an, s-au dat până în prezent
aproape 17.500 de credite
garantate de stat, cu o va-
loare totală de aproape 3 mi-
liarde lei.  

Fonduri suplimentate pentru „Prima Casă”



Lucia Morariu, preşedin-
tele Asociaţiei Naţionale
a Agenţiilor de Turism
(ANAT), spune că fiscali-
tatea excesivă din secto-
rul turism le reduce com-
petitivitatea pe o piaţă
internaţională care se
bate pentru turişti şi care
aplică politici fiscale de
susţinere a turismului de
incoming. 

Şefa patronatului din turism
menţionează că fiscalitatea
afec tea ză atât preţul final pen-
tru turist, cât şi dorinţa
investito rului de a mai investi
în turism. Pe de altă parte,
preşedintele ANAT estimea -
ză că nivelul evaziunii fiscale
este de 40% în sectorul de tu-
rism. Cei mai mulţi străini că-
lătoresc în România în interes
de afaceri şi provin, majoritar,
din ţările membre ale Uniunii
Europene.

„România nu poate spune
în prezent că are un incoming
(turişti străini care vin în Ro-
mânia, n.r.) care să conteze.
Turiştii străini care vizitează
România sunt, de regulă, sur-
prinşi de frumuseţea ţării, na-
tura virgină, valorile culturale,

bogăţia şi eficienţa resurselor
de tratament balnear sau de
soluţiile de a călători în con-
diţii de siguranţă şi confort în
ţara noastră”, spune Lucia
Morariu, citată de Agerpres.

Potrivit acesteia, fiscalitatea
excesivă din sectorul turism

afectează atât preţul final pen-
tru turist, cât şi dorinţa investi -
toru lui de a mai investi în tu-
rism.

„Cu un TVA de 24% la toa-
te serviciile de masă acorda-
bile turiştilor străini peste ser-
viciul de bază de cazare/mic

dejun inclus, cu taxarea veni-
tului salarial net al
lucrătorilor din turism cu
80% şi cu alte taxe şi impozite
care duc cumulat la o taxare
de 35% din preţul final, nu
poţi fi competitiv în turism pe
o piaţă internaţională care se
bate pentru turişti şi care apli-
că politici fiscale de susţinere
a turismului de incoming”, a
adăugat Morariu.

Preşedintele ANAT este
de părere că măsurile care ar
trebui luate pentru creşterea
exportului în turism ar fi: să
se constru iască autostrăzi,
şosele rapide, drumuri, dar
şi să fie dezvoltate aeropor-
turile, porturile, gările şi să
se modernizeze căile ferate.

„Este nevoie să aplicăm
politici fiscale de susţinere a
activităţilor turistice fiscali-
zate, cum ar fi cota TVA re-
dusă (9%) pentru pachete
care includ nu numai cazare

şi mic dejun, ci şi cazare şi
orice alte servicii suplimen-
tare legate de serviciul de ca-
zare, cu condiţia de a fi vân-
dute sub formă de pachet tu-
ristic, sau susţinerea reduce-
rilor de contribuţii pe salarii
pentru personalul angajat în
turismul sezonier. O altă mă-
sură este aplicarea scutirii de
impozit pe profitul reinvestit
în turism. Să susţinem finan-
ciar o promovare programată
a destinaţiei România Turis-
tică, în par te ne riat cu patro-
natele din turism, pe baza
unui program strategic asu-
mat de industrie şi controlat
de aceasta”, a afirmat Mora-
riu.

Ea spune că segmentele
care atrag, în prezent, cei mai
mulţi străini în România sunt
călătoriile în interes de afa-
ceri, turismul de să nă ta te, iar
în al treilea rând, turismul
cultural. 

Patronatele de turism propun soluții pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de români în acest domeniu 

Investitorii din turism cer
iar reducerea TVA la 9%

SOCIAL 522 septembrie 2014

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

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879

agent comercial 1 
agent de securitate 3 
agent de vânzări 1 
agent servicii client 3 
agent servicii client 3 
ambalator manual 2 
analist servicii client 1 
asfaltator 1 
asistent medical (studii superioare) 1 
asistent medical generalist 1 
asistent medical generalist 1 
barman 2 
bucătar 5 
cameristă hotel 2 
casier 4 
conducător activitate de transport rutier 1 
conducător autospecială 1 
confecţioner încălţăminte ortopedică 1 
confecţioner-asamblor articole din textile 6 
consilier instituţii publice 2 
consilier juridic 1 
consilier/expert/inspector/referent/ 
economist în economie generală 3 
consilier/expert/inspector/referent/ 
economist în gestiunea economică 1 
controlor bilete 1 
croitor-confecţioner îmbrăcăminte, 
după comandă 1 
curier 1 
dulgher (exclusiv restaurator) 3 
educator puericultor 2 
electrician de întreţinere şi reparaţii 1 
electromecanic 1 
electronist depanator utilaje calcul 1

fasonator cherestea 1 
femeie de serviciu 2 
fierar betonist 4 
fochist pentru cazane mici de abur 1 
frezor universal 2 
funcţionar informaţii clienţi 2 
gestionar depozit 4 
îmbuteliator gaz petrol lichefiat 1 
inginer automatist 1 
inginer căi ferate, drumuri şi poduri 1 
inginer chimist 1 
inginer construcţii civile, 
industriale şi agricole 4 
inginer construcţii civile, 
inginer constructor instalaţii 1 
inginer electrotehnist 1 
inginer geodez 1 
inginer industrializarea lemnului 1 
inginer instalaţii pentru construcţii 1 
inginer mecanic 4 
îngrijitoare la unităţi de ocrotire 
socială şi sanitară 1 
îngrijitor clădiri 1 
îngrijitor de copii 1 
instalator instalaţii tehnico-sanitare 
şi de gaze 2 
izolator termic 1 
lăcătuş construcţii metalice şi navale 1 
lăcătuş construcţii metalice şi navale 1 
lăcătuş mecanic 3 
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 4 
lucrător comercial 3 
maistru electromecanic 1 
manipulant mărfuri 3 
maşinist la maşini pentru 
terasamente (ifronist) 1 

mecanic agricol 1 
mecanic auto 1 
mecanic utilaj 1 
menajeră 1 
muncitor necalificat în industria 
confecţiilor                                            15 
muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor 4 
muncitor necalificat la demolarea 
clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci 
mozaic, faianţă, gresie, parchet 3 
muncitor necalificat la întreţinerea 
de drumuri, şosele, poduri, baraje 1 
operator la maşini de tricotat rectiliniu 1 
operator la maşini-unelte cu 
comandă numerică 7 
operator la maşini-unelte 
semiautomate şi automate 1 
operator vânzări prin telefon 1 
ospătar (chelner) 3 
patiser 3 
paznic 2 
proiectant inginer mecanic 1 
psihopedagog 1 
rectificator universal 1 
reglor maşini-unelte 1 
sculer-matriţer 1 
şef atelier 1 
şef formaţie 1 
şef schimb 1 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 4 
şofer de autoturisme şi camionete 3 
spălătoreasă lenjerie 2 
stivuitorist 3 
strungar la maşini de strunjit roţi 1 
strungar universal 2 

sudor                                                           12
sudor manual cu arc electric 1
tâmplar universal 2
tehnician analist calitate 1
tehnician asigurarea calită�ii 1
tehnician energetician/electrician 1
topitor aliaje tipografie 1
tractorist 1
vânzător ambulant de produse alimentare1
vopsitor industrial 2
zidar rosar-tencuitor 2
zugrav 3

consilier/expert/inspector/
referent/economist în management 1
contabil 1
cură�itor-sablator 1
director comercial 1
frezor universal 3
lăcătuș mecanic 1
lucrător comercial 1
mașinist la mașini pentru 
terasamente (ifronist) 1
mecanic auto 1
muncitor necalificat în silvicultură 1
muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor 2
muncitor necalificat la spargerea 
și tăierea materialelor de construc�ii 3
secretară 2
șofer autocamion/mașină de mare tonaj 2
șofer autocamion/mașina de mare tonaj 1
sudor 2
vopsitor 1

Braşov

Făgăraş
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Şcoala Industrială de Stat
pentru Prelucrarea Lemnului 

Imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Luni

Prin poziţia sa geografică într-o regiu-
ne forestieră, cu tradiţie meşteşugă-
rească, Braşovul oferea posibilitatea
pregătirii forţei de muncă necesară în
domeniul prelucrării lemnului. 

La 26 august 1885, prin ordinul 31854
se înfiinţa Şcoala Medie Industrială
pentru Prelucrarea Lemnului. Cursu-
rile şcolii se deschid la 5 octombrie
1885 în clădirea din strada Porţii (azi
Republicii), colţ cu strada Politehnicii,

în actualul sediu al Direcţiei Regionale
a Căii Ferate. Elevii şcolii (maghiari,
germani şi români) proveneau din ju-
rul Braşovului şi din judeţele înveci-
nate, din familii cu venituri mici şi, în
special, erau fii de ţărani. Şcoala avea
două secţii: tâmplărie şi sculptură în
lemn. Durata specializării era de 3-4
ani. 

Necesitatea unui local corespunzător
cât şi creşterea nevoii de meseriaşi în

prelucrarea lemnului – fiind singura
şcoală din acest domeniu – a impus
construirea unui nou sediu.  Din 1906,
şcoala se va muta pe str. Iuliu Maniu
nr. 52. Aici s-au construit pe lângă să-
lile de clasă, şi internatul, şi ateliere de
lucru. Instituţia va deveni Şcoala de
Arte şi Meserii, începând cu 1918,
adăugându-se ulterior şi profilele me-
talurgic şi prelucrarea metalelor. În
prezent, aici funcţionează Colegiul Teh-
nic „Transilvania”. 



Reprezentanţii unui
centru comercial din
Braşov au început o
campanie specială la
Maternitate.

Noul Ambulatoriu a fost în-
frumuseţat şi în curând ur-
mează să fie pictate şi alte
saloane din incinta unităţii
medicale. 

Picturile au fost realizate de
o artistă tânără pe nume Ana
Estera. Mămicile se pot bu-
cura acum şi de un televizor

modern amplasat în recepţia
spitalului. Acest dar a venit
tot din partea centrului co-
mercial braşovean. 

În această campanie s-au
implicat şi reprezentanţii Aso-
ciaţiei Happy Moms, care
strâng fonduri pentru copiii
abandonaţi în Maternitate şi

vor realiza că-
măşi de noapte
pentru doamne-
le care aleg să
nască aici. 

Tot ei vor or-
ganiza şi cursuri
gratuite pentru
câteva mămici.

„Ne bucurăm că putem aju-
ta pe mamele cu venituri
modeste”, a spus Dana Lup-
şa, preşedinte Asociaţia
Happy Moms Braşov. 

„Sunt nişte doamne cu
nobleţe sufletească. Numai
cineva cu astfel de suflet îşi
dedică timpul liber unei
asemenea activităţi. Noi ne
confrumtăm cu greutăţi fi-
nanciaere mari. Şi vă daţi
seama ce a însemnat pen-
tru noi acest sprijin dezin-
teresat” a declarat dr.
Valeria Badea, director me-
dical Maternitatea Braşov. 

Braşovul a primit premiul
pentru cea mai bună campanie
de comunicare în competiţia
„Oraşul reciclării”, organizată
de Eco-Rom Ambalaje, sub
patronajul Ministerului Me-
diului şi Schimbărilor Clima-
tice, în perioada 1 ianuarie –
30 iunie 2014.

„Acest premiu este o recu-
noaştere a activităţii echipei
de comunicare din ca-
drul Primăriei Braşov,
care a coordonat cam-
pania de promovare a
acestui proiect. De ase-
menea, le mulţumesc
partenerilor noştri de la
Comprest şi Urban,
operatorii de salubriza-
re ai Municipiului Bra-
şov, care s-au implicat
şi în campania de pro-
movare şi au înţeles
 necesitatea susţinerii
acestui proiect, precum
şi reprezentanţilor mass-
media, care au dat mai
departe mesajul nostru
şi au promovat la rân-
dul lor această campa-
nie. Noi sperăm că dacă
anul acesta comunica-
rea a fost foarte bună, anul
viitor să fim cel mai eficient
oraş din punctul de vedere al
reciclării şi să avem cel mai
bun raport de material reciclat
raportat la numărul de locui-
tori”, a  declarat primarul
Geor ge Scripcaru. 

Marele premiu al „bătăliei
reciclării” i-a revenit oraşului
Sfântu Gheorghe, care va be-
neficia din partea organizato-
rilor de amenajarea unei zone
100% eco.

Criteriile care au stat la
baza evaluării au fost: calitatea
serviciilor de colectare sepa-
rată (însemnând accesul
 populaţiei la containerele co-

lorate, aspectul acestora şi co-
rectitudinea depunerii
separate a deşeurilor în fie-
care container), cantitatea de
deşeuri colectate şi acţiunile
de conştientizare şi mobilizare
a populaţiei pentru a separa
deşeurile. 

Pe parcursul competiţiei au
fost colectate separat peste
6.700 de tone de deşeuri de
ambalaje, dintre care 2.700
de tone de plastic, 3.500 de
tone de hârtie-carton, 500 de
tone de sticlă şi 30 de tone de
metal. Prin acest proiect 40%
din populaţia României – pes-
te 4 milioane de români din
cele 32 de municipii partici-

pante – a aflat despre
importaţa reciclării,
având la dispoziţie peste
7.000 de containere co-
lorate pentru separarea
deşeurilor de ambalaje.

Pentru a se măsura
cantităţile de deşeuri re-
ciclate, în municipiul
Braşov au fost montate
150 de containere tip
„clopot”, în 75 de loca-
ţii, destinate colectării
separate a deşeurilor de
ambalaje. Astfel, în pe-
rioada 1 ianuarie –
30 iunie, cât a durat
campania, au fost colec-
tate din aceste contai-
nere 17.522 de kg de
plastic şi metal, 47.514
de kg de hârtie şi carton

şi 9.753 de kg de sticlă. 
Competiţia Oraşul Reciclă-

rii a fost susţinută şi anul aces-
ta de partenerii săi deveniţi
tradiţionali: Asociaţia Muni-
cipiilor din România şi Insti-
tutul pentru Politici Publice.

A.P.

Braşovul, premiat în „Bătălia reciclării”
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Donaţie pentru
Spitalul Judeţean Braşov
Spitalul Judeţean Braşov
beneficiază, de săptămâ-
na trecută, de un aparat
de ultimă generaţie, un
ecograf folosit pentru de-
pistarea cancerului la sân
în fază incipientă. Echipa-
mentul are o valoare de
50.000 de euro şi a fost
donat de către o companie
multinaţională care desfă-
şoară o amplă campanie

de informare a femeilor în
ceea ce priveşte necesita-
tea controalelor periodic. 
Prezent la eveniment, vi-
cepreşedintele Consiliului
Judeţean, Mihai Pascu, a
lăudat iniţiativa companiei
care a făcut donaţia, con-
siderând că orice brand
care se respectă întoarce
o parte din profit către so-
cietate.

21 septembrie a fost decla-
rată de ONU, Ziua Mondială
pentru Pace. EAF Inter -
national (Învăţaţi despre
 Pădure) şi ENO (Mediul În-
conjurător Online) au invitat
toate şcolile din lume să
planteze copaci pentru un
viitor durabil. Acest eveni-
ment este o campanie
anuală pentru mediul încon-
jurător şi pentru pace. Elevii
Şcolii Gimnaziale nr. 2 Dia-
conu Coresi Braşov au plan-
tat şapte puieţi de paltin
simultan cu alte şcoli din în-
treaga lume. Urmând dru-
mul Soarelui, primii copaci

au fost plantaţi în Oceania,
Asia, Europa şi Africa. În
cele din urmă acest lanţ de
copaci va ajunge în cele
două Americi. Anul trecut,
peste 5000 de şcoli din 132
de ţări au plantat 600000 de
arbori în aceeaşi zi. Planta-
rea copacilor este importan-
tă la nivel global deoarece
ne aduce aminte de impor-
tanţa naturii şi de protecţia
mediului. Iniţiatorii acestei
campanii au ales Ziua Mon-
dială a Păcii pentru acest
eveniment, deoarece copa-
cul simbolizează pacea şi
continuitatea vieţii.

Au plantat copaci 
de Ziua Mondială a Păcii

Sprijin pentru 
Maternitate

„Solomon Fest, sărbătoa-
rea de toamnă al junilor” a
debutat sâmbătă,  de la ora
11.00 cu o paradă a junilor –
dar nu călare, ca în Dumini-
ca Tomii, între Primărie şi
Piaţa Unirii. 

„ S o l o m o n
Fest” este o pe-
trecere câmpe-
nească care și-a
propus să pro-
moveze portul
tradiţional, jocu-
rile şi tradiţiile
gast ronomice
braşovene şi ro-
mâneşti.

La Pietrele lui
Solomon festiva-
lul a fost deschis
cu hora junilor, în cadrul că-
reia atât vătafii au aruncat
buzduganul de trei ori, aşa
cum se întâmplă la mai toate
serbările junilor. Ziua a con-
tinuat cu un spectacol de
muzică populară şi folclor.

„Este o sărbătoare nouă şi pen-
tru Uniunea Junilor, un eveni-
ment care nu este un maial al
junilor, ci încă un eveniment
pe care dorim să-l transfor-
măm într-un eveniment de re-
ferinţă pe agenda culturală a

Braşovului. Este un festival de
toamnă, care prezintă tradiţiile
junilor şi de care sper ca bra-
şovenii să fie mândri”, a de-
clarat Alexandru Stănescu,

purtător de cu-
vânt al Uniunii
Junilor. 

„Mi-ar plăcea
să vină cât mai
mulţi oameni aici,
să ne cunoască
aşa cum suntem
noi, şi să înţeleagă
că junii nu în-
seamnă numai
parada de călăreţi
din Duminica To-
mii, ci o tradiţie
care face parte
din viaţa acestui

oraş”, a declarat Vasile Bideţ,
preşedintele Uniunii Junilor.
În ciuda vremii nefavorabile
junii i-au invitat pe braşoveni
și ieri la petrecerea de pe pla-
toul Pietrele lui Solomon.

A.P.

Solomon Fest 2014 – prima ediție 



SPORT8 Luni

„Lupii” pierd de două ori în prelungiri!
Campioana României la hoochei

pe gheaţă, Corona Wolves Braşov, a
pierdut primele două jocuri din noua
stagiune a Ligii Mol. Corona Brașov
a pierdut în prelungiri primul meci
din acest sezon al Ligii MOL, jucat
pe arena maghiarilor de la Dab.Do-
cler. Maghiarii au condus cu 2-0 şi
3-2, dar formaţia de sub Tâmpa a re-
venit de fiecare dată şi au împins jo-
cul în prelungiri, după 3-3 la finalul

timpului regulamentar. David Szap-
panos, cu trei reușite - inclusiv golul
de aur - a fost eroul trupei din Du-
naujvaros. Pentru Corona au marcat
Jaroslav Obsut, Arpad Mihaly și Ri-
chard Filip. Sâmbătă seara, Corona
Brașov a pierdut a doua oară conse-
cutiv cu punct suplimentar. Campionii
noștri au fost învinși la șuturile de
departajare de Ferencvaros cu 4-3.
În timp regulamentar, scorul a fost

egal, 3-3. Cum în prelungiri nu s-a
înscris, s-a trecut la executarea lovi-
turilor de penalitate. Pentru stabilirea
învingătoarei, a fost nevoie de opt se-
rii de penaltyuri. Ferencvaros a reușit
să își treacă în cont două puncte, go-
lul decisiv fiind marcat de Kiss. Co-
rona dispută în această seară la
Debrecen, ultimul joc din seria celor
trei partide din Ungaria, din debutul
noii stagiuni a Ligii Mol. 

FC Braşov s-a deplasat cu
gânduri mari la Piatra Neamţ,
acolo unde viza toate punctele.
Socoteala de acasă s-a potrivit
doar... parţial şi formaţia de suub
Tâmpa a reuşit o remiză sub
Pietricica. Neplătiţi de câteva
luni de zile, cei de la Ceahlăul
au ales să proteseze prin... re-
ducerea şedinţelor de antrena-
ment la maximum una pe zi,
iar la startul partidei fotbaliştii
nemţeni au intrat pe teren pur-
tând pe braţe banderole albe. 

Două goluri în primul mitan. Oa-
menii lui Adrian Szabo au sărit
peste etapa de tatonare din de-
butul partidei şi au deschis sco-
rul încă din minutul 8. Grigorie
la găsit excelent pe Marian Con-
stantinescu, fostul căpitan al
nemţenilor a centrat ca la ma-
nual, iar Serginho l-a învins pe
Calancea cu o lovitură precisă
de cap! Şase minute mai târziu,
Lecko a dat iar fiori apărării
nemţene, dar a ratat de puţin în-
tâlnirea cu mingea, după cor-
nerul executat de Serginho.
Ceahlăul a punctat în primele
30 de minute doar la capitolul
posesie, moldovenii fiind vizibil
deranjaţi de poziţionarea foarte
bună a stegarilor în teren. În
aceste condiţii, ocaziile la poarta
lui Iacob au fost aproape ine-
xistente. Cu patru minute înainte
de finalul primului mitan, Ceah-
lăul a reuşit totuşi să egaleze.
Apărarea Braşovului a fost prin-
să în propria capcană încercând
să joace la offsaid, Diogo Santos
a călcat pe minge în poziţie de
ultim apărător, iar Cârjan a în-
scris cu mult noroc, din cădere:
1-1, rezultat cu care s-a şi intrat
la vestiare! 

...două goluri şi în actul secund!
Încurajaţi de reuşita din finalului
primului act, nemţenii au fost
cei care au avut prima acţiune
mai consistentă, în repriza a

doua. Şutul lui Popadiuc de la
16 metri a fost însă prins cu si-
guranţă de Iacob. Oamenii lui
Szabo nu au înţeles însă nimic
din acest avertisment şi Ceah-
lăul a făcut 2-1 în minutul 54:
minge aşezată cu capul de Sla-
vikkas, şut Ştefănescu din cen-
trul careului, şi mingea intră în
poarta apărată de Iacob! Forţat
de rezultatul de pe tabelă, Szabo
la aruncat în luptă pe atacantul
Liviu Ganea, care şi-a făcut din
plin datoria în minutul 74: cen-
trare plouată Serginho, fundaşii
nemţeni bâlbâie balonul, care
ajunge la atacantul stegarilor,
şut precis al acestuia din colţul
careului mic, şi din nou egali-
tate!

Au ţinut cu dinţii de rezultat,  în...
10! La doar un minut după ce
au reuşit să restabilească egali-
tatea pe tabela de marcaj, bra-
şovenii au rămas în doar 10
oameni: căpitanul Marian Con-
stantinescu a văzut al doilea gal-
ben şi a fost trimis la cabine de
centralul Davre. În aceste con-

diţii Ceahlăul a încercat să punc-
teze decisiv, dar singurele faze
cât de cât notabile au venit la
şuturile expediate de Chitoşcă
(min.86 ) şi Marc (min.90), exe-
cuţii care s-au dus pe lângă poar-
ta lui Iacob. Ceahlăul Piatra

Neamţ-FC Braşov s-a încheiat
2-2, şi stegarii acumulează 9
puncte după 8 runde disputate.
În etapa cu numărul 9, galben-
negrii vor evolua tot în depla-
sare, sâmbătă,  27 septembrie,
la Botoşani.

L.Ganea a reuşit să marcheze golul egalizator la 2, şi FC Braşov a plecat neînvinsă de la Piatra Neamţ

Punct muncit
sub Pietricica

Corona ţinteşte victoria cu numărul 6
Vicecampioana României la handbal feminin, Corona
Braşov, va juca astăzi, la Roman, cu HCM-ul din lo-
calitate. După 5 runde, brașovencele au acumulat ma-
xim de puncte -15, ultima victorie fiind de senzație,
29-28 în fața campioanei HCM Baia Mare. Pentru fe-
tele antrenate de Bogdan Burcea și Dumitru Berbece,
deplasarea se anunţă foarte grea, dar toate gândurile
duc doar la a șasea victorie consecutivă a Coronei în
acest sezon. HCM Roman s-a întărit în această vară
și speră să prindă un loc în play-off. Corona nu are
voie însă să facă pași greșiți, dacă dorește să încurce
socotelile celor din Baia și a CSM-ului din capitală.
HCM Roman- Corona Brașov, joc ce contează pentru
etapa cu numărul 6 a ligii naționale de handbal femi-
nin, se dispută de la ora 18.00.

Croaţia şi Franţa, gazde pentru turnee finale
Campionatul European de handbal masculin din 2018
va avea loc în Croaţia, iar cel similar feminin în Franţa,
conform deciziei Congresului EHF, de sâmbătă, de
la Dublin. Potrivit anunţului EHF, Croaţia găzduieşte
o competiţie europeană de acest nivel după 14 ani.
În Croaţia au mai avut loc două ediţii de Campionat
Mondial, în 2003 (feminin) şi în 2009 (masculin). Me-
ciurile din cadrul ediţiei CE din 2018 se vor disputa
în săli din patru oraşe. Tot sâmbătă a fost decisă şi
gazda Campionatului European feminin din 2018, or-
ganizarea turneului final revenind Franţei, care a des-
emnat şapte săli pentru disputarea meciurilor.

Vom avea două echipe în Champions League?
România se află pe locul 15 în clasamentul
coeficienților și dacă și-l păstrează, ar putea trimite
din nou două echipe în preliminariile Ligii Campionilor.
Steaua a salvat joi orgoliul echipelor românești în Eu-
ropa League, impunându-se cu un categoric 6-0 în
fața danezilor de la Aalborg, după ce Astra pierduse
pe terenul lui Dinamo Zagreb, scor 5-1. Victoria Stelei
este importantă și dintr-un alt punct de vedere. Datorită
punctelor obținute în această campanie europeană
de cele două echipe, România a urcat pe locul 15 în
clasamentul coeficienților, ceea ce înseamnă că țara
noastră ar putea să trimită din nou două echipe în
preliminariile Ligii Campionilor, începând cu sezonul
2016-2017, cu condiția să-și păstreze această poziție
până la finalul sezonului. Ar însemna de asemenea,
ca ocupantele locurilor 3 și 4, respectiv câștigătoarea
Cupei, să meargă în Europa League. Țara noastră se
află în competiție directă cu Austria, țară pe care toc-
mai am depășit-o, dar mai ales cu Cehia, care se cla-
sează în fața noastră, la o distanță foarte mică. Dacă
terminăm sezonul pe locul 14, în fața cehilor, atunci
campioana se va califica direct în grupele Ligii Cam-
pionilor.

Spectacol total la  Chiajna
Chiajna şi Botoşaniul au oferit cel mai spectaculos meci
al weekendului. Cele două echipe şi-au împărţit punctele,
după un joc cu numai puţin de 6 goluri marcate. Dinamo
a obţinut o victorie scurtă în Ştefan cel Mare, iar CFR
Cluj s-a impus la Galaţi, în partida contra Oţelului. Re-
zultatele consemnat până acum în etapa cu numărul 8
a primei ligi de fotbal, sunt următoarele: 
Vineri 19.09.2014
Gaz Metan Mediaş - FC Viitorul 3-1
Au marcat: Roman '13, Figliomeni '33, C. Petre '84 / Mi-
trea '70
ASA Târgu Mureş - Rapid 1-0
A marcat: Goga '82
Sâmbătă 20.09.2014
Concordia Chiajna - FC Botoşani 3-3
Au marcat: Purece '4, Maftei '25, Boldrin '72 (penalti) /
Vaşvari '23 (penalti), Fulop '50, '62
Oţelul Galaţi - CFR Cluj 0-1
A marcat: Tade '43
Dinamo - CSMS Iaşi 1-0
A marcat: Alexe '74
Partidele Astra Giurgiu - Pandurii Târgu Jiu şi Petrolul
Ploieşti - Steaua, s-au disputat aseară şi s-au terminat
după închiderea ediţiei. Etapa va fi încheiată astăzi cu
jocul Universitatea Cluj - CSU Craiova (21.00, Look TV)

FC Braşov a remizat la Piatra Neamţ

Au marcat: Cârjan min.41, Ştefănescu min.54/Serginho
min.8, L.Ganea min.74
Ceahlăul Piatra Neamţ: Calancea – Dumitraş(min.53
Ţepeş), Marc, Cazan, Slavickas – Achim (min.68 Onciu),
Clonin - Popadiuc, Ştefănescu (min.83 Pavel), Chitoşcă
- Cârjan 
Antrenor: Florin Marin
FC Brașov: Iacob - Străuț, Leko, D. Santos, Barna
(min.57  L.Ganea)– Enceanu (min.57 Ciocâlteu), B. Ma-
deira (min.70 C.Munteanu), Aganovic, Serginho - Grigorie
- M. Constantinescu
Antrenor: Adrian Szabo
Arbitrii: Dan Davre (Cluj)-centru, Aurel Oniță (Constanța),
Adrian Popescu (Craiova)- asistenţi. Rezervă: Sergiu
Popa (Aiud)
Cartonaşe galbene: Marc, Chitoşcă, Slavickas, Cârjan
/M.Constantinescu,B.Madeira, L.Ganea
Cartonaş roşu: M.Constantinescu

Ceahlăul Piatra Neamţ-FC Braşov 2-2 (1-1)



Monica Niculescu  a câş-
tigat turneul WTA de la
Guangzhou (China), do-
tat cu premii în valoare
de 500.000 dolari, după
ce a a învins-o, sâmbătă,
în finală, pe franţuzoai-
ca Alize Cornet, a doua
favorită, cu 6-4, 6-0. 

Niculescu (26 ani, locul 60
WTA) s-a impus după o oră
şi 44 de minute în faţa unei
adversare care a comis 12
duble greşeli. Românca a fost
recompensată cu un cec de
111.163 dolari şi cu 280
puncte WTA. 

Cel mai bun turneu din 2014!
Monica Niculescu a reuşit
astfel cea mai bună perfor-
manţă a sa anul acesta, în
care a mai jucat o semifinală
WTA, la Bucureşti, pierdută
în faţa Simonei Halep. Nicu-
lescu şi Cornet (24 ani, 22

WTA) s-au mai confruntat
de două ori în circuitul pro-
fesionist, franţuzoaica învin-
gând în 2007, în calificări la
Wimbledon, cu 3-6, 6-4, 6-
2, în timp ce Monica s-a im-
pus în 2012, în primul tur la
Australian Open, cu 5-7, 6-
0, 6-3. Pentru Monica Nicu-
lescu acesta este al doilea
titlu WTA la simplu din pal-
mares, după cel de anul tre-
cut, de la Florianopolis
(Brazilia), însă a mai jucat
două finale la Luxemburg,
în 2011 şi 2012. Cornet are
patru titluri WTA, la Buda-
pesta (2008), Bad Gastein
(2012), Strasbourg (2013)
şi Katowice (2014), şi a mai
jucat patru finale, în 2008 la
Acapulco şi Roma, în 2012
la Strasbourg, iar anul acesta
la Dubai. 

Evoluţie perfectă  în China.
La Guangzhou, Niculescu a

avut o evoluţie de excepţie,
a câştigat toate meciurile în
două seturi şi nu a pierdut în
niciunul mai mult de patru
ghemuri: 6-2, 6-2 cu Bojana
Jovanovski (Serbia/N. 4) în
primul tur, 6-2, 6-1 cu Mi-
saki Doi (Japonia) în optimi,
6-2, 6-2 cu Monica Puig
(Porto Rico) în sferturi, 6-
0, 6-2 cu Yafan Wang (Chi-
na), în semifinale, 6-4, 6-0
cu Cornet (N. 2) în ultimul
act. „Am fost foarte bucuroa-
să când s-a terminat meciul,
pentru că era foarte cald şi
umiditatea mare. Dar a fost
extraordinar pentru mine să
termin astfel. Am foarte mul-
te emoţii acum, simt în mare
parte bucurie şi încredere.
Este al doilea meu titlu WTA
şi este o senzaţie extraordi-
nară", a spus Niculescu. Ro-
mânca a vorbit şi despre Na
Li, care şi-a anunţat retrage-

rea din activitate: „Este trist
că Na Li se retrage. Însă a
avut o carieră frumoasă şi
chiar nu este uşor să îţi revii
după atât de multe operaţii
la genunchi. Ne va fi dor de
ea. Sper să o văd la turnee.
Este foarte amuzantă. O fată
extraordinară. A fost o onoa-
re să joc împotriva ei înainte
de retragere”.

Al doilea turenu WTA câştigat!
Monica Niculescu se află la
al doilea titlu din carieră,
după ce în 2013 s-a impus la
turneul de la Florianopolis.
Ea a mai jucat două finale la
Luxembourg, ambele pierdu-
te, în 2011 şi 2012. Nicules-
cu este a şasea reprezentantă
a României care a câştigat
mai mult de un titlu WTA,
după Virginia Ruzici, Irina
Spîrlea, Ruxandra Dragomir-
Ilie, Alexandra Dulgheru şi
Simona Halep.

Monica Niculescu a câştigat al 
doilea turneu WTA din carieră! 

A câștigat la Guangzhou
SPORT 922 septembrie 2014

Selymes a preluat Oţelul!
Tibor Selymes este de sâmbătă noul antrenor principal al
echipei Oţelul Galaţi.
„FC Oţelul Galaţi are plăcerea să anunţe suporterii, comu-
nitatea gălăţeană şi publicul larg că a semnat un contract
cu domnul Tibor Selymes, care, începând de astăzi, 20 sep-
tembrie 2014, este noul antrenor principal al echipei noastre”,
a precizat clubul din oraşul de la malul Dunării. Fostul inter-
naţional Tibor Selymes, în vârstă de 44 de ani, a debutat
ca antrenor în 2005, la FC Sopron, după care a stat pe banca
echipelor Liberty Oradea, Sportul Studenţesc, Astra Ploieşti,
FCM Târgu Mureş, Dinamo II, Săgeata Năvodari şi Kapos-
vari. Selymes va fi prezentat astăzi, iar marţi va sta pe bancă
la meciul pe care Oţelul îl va juca în deplasare cu CF Brăila,
în şaisprezecimile de finală ale Cupei României.

Camerun şi Guineea, gazde pentru CAN 
Camerunul, în 2019, Cote d'Ivoire, în 2021, și Guineea (în
2023) au fost desemnate drept țări-gazdă ale Cupei Africii
pe Națiuni de către Confederația Africană de Fotbal (CAF),
sâmbătă, la Addis Abeba (Etiopia), anunțul fiind făcut la
sediul confederației de președintele acesteia, camerunezul
Issa Hayatou. La organizarea celor trei ediții au mai concurat
Algeria și Zambia. Camerunul nu a mai organizat Cupa
Africii pe Națiuni din 1972, precizând că în 2019 capitala
Yaounde va avea un nou stadion, aflat acum în construcție,
în vreme ce alte meciuri vor avea loc la Douala și Garoua.
La rândul el, Cote d'Ivoire a mai fost gazda competiției în
1984.

Begu, perfect la dublu!
Perechea formată din jucătoarea română de tenis Irina Begu
și Lara Arruabarrena (Spania) a câștigat proba de dublu din
cadrul turneului WTA de la Seul, dotat cu premii totale de
500.000 de dolari, duminică, după ce s-a impus cu 6-3, 6-
3 în finala cu cuplul Mona Barthel (Germania)/Mandy Minella
(Luxemburg). Begu și Arruabarrena s-au ales cu un cec de
17.724 dolari și cu 280 de puncte WTA. Irina Begu (24 ani)
ocupă locul 52 în clasamentul WTA de simplu, iar la dublu
se află pe 74.

Campioana a rămas fără antrenor!
Costică Buceschi a demisionat după meciul câştigat, în de-
plasare, de HCM Baia Mare, cu formaţia Mureşul Târgu Mu-
reş, scor 41-21, în etapa a VI-a a Ligii Naţionale de handbal
feminin. Tehnicianul a anunţat jucătoarele în vestiar cu privire
la decizia sa, dar nu şi conducerea, potrivit afirmaţiei prima-
rului din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, care conduce instituţia
ce finanţează campioana cu circa 98 la sută din fonduri.
Edilul s-a arătat deranjat încă de zilele trecute de maniera
în care a jucat echipa în etapa precedentă şi, mai ales de
rezultatul înregistrat în deplasarea de la Corona Braşov, în
care HCM a fost învinsă cu 28-29. „Antrenorul şi-a dat de-
misia după meciul de la Târgu Mureş, în vestiar, dar nu a
contactat conducerea clubului. Din ce ştiu, nu are contract
cu vestiarul, ci cu conducerea clubului. Sunt convins că-şi
va prezenta demisia şi conducerii, iar la începutul săptămânii
viitoare vom prezenta noul antrenor. Echipa are capacitatea
de a-şi îndeplini obiectivele şi forţa necesară, pe toate pla-
nurile", a declarat Cătălin Cherecheş. Primarul municipiului
Baia Mare a mai spus că, personal, consideră gestul antre-
norului Costică Buceschi «jignitor».„Personal, consider că
maniera în care a procedat antrenorul Buceshi este jignitoare
la adresa comunităţii băimărene, care l-a făcut om şi antrenor.
Se spune că în momentele grele şi neplăcute vezi caracterul
omului", a spus Cherecheş. El a precizat că se poartă ne-
gocieri cu mai mulţi antrenori, «străini, şi foarte puţini români»,
pentru preluarea funcţiei. Costică Buceschi a antrenat HCM
Baia Mare în ultimele trei sezoane, iar în 2014 echipa a de-
venit campioană cu el pe banca tehnică.

Scor incredibil la handbal!
Echipa naţională de handbal feminin a Japoniei a învins,
duminică, cu scorul de 79-0 (40-0), reprezentativa statului
Maldive, într-un meci din cadrul Jocurilor Asiei care se des-
făşoară în Coreea de Sud. Portarul selecţionatei din Maldive,
Nahidha Ahmed, a apărat un singur şut al japonezelor. „Con-
diţia noastră fizică nu a fost prea bună şi am avut multe ju-
cătoare accidentate”, a declarat Abdulla Saleem, antrenorul
învinselor. Tot la Jocurile Asiei, echipa de fotbal a statului
Maldive a fost învinsă, cu scorul de 15-0, de reprezentativa
Indiei, iar ştafeta de 4x100 metri liber la înot a terminat cursa
în mai mult de cinci minute.

Adrian Mutu va pleca de la
Petrolul, cu destinaţia India.
Mutu va încasa 500.000 de euro
pentru cele 90 de zile de contract
în Asia, în timp ce Petrolul va
lua 100.000 de euro pentru că-
i permite plecarea. Sky Sports
anunţă însă modificări în planu-
rile lui Mutu. Sursa citată a notat
ieri că ”Briliantul” va pleca din
Romînia, însă nu la Chennai Ti-
tans. Se pare că Mutu i-a ales pe

cei de la FC Pune City, formaţie
care are un contract de colabo-
rare cu Fiorentina, echipa la care
Mutu a jucat timp de cinci ani.
Între timp, Chennai Titans şi-a
luat un alt jucător cu nume, fostul
fundaş de la United, Inter şi Ar-
senal, Mikael Silvestre.

La FC Pune joacă şi David
Trezeguet, internaţionalul francez
alături de care Mutu a jucat şi la
Juventus, la mijlocul anilor 2000.

Mutu va ajunge în India!
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Horoscopul zilei
Berbec. Vă sfătuim să nu vă asumaţi prea multe responsa-
bilităţi, pentru că astăzi vă lipseşte simţul practic. Încercaţi
să amânaţi deciziile importante, mai ales pe plan profesional! 
Taur. Din cauza stării de confuzie cu care începeţi ziua, s-
ar putea să vă descurcaţi mai greu la serviciu. Vă recoman-
dăm să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu şefii şi cu colegii. 
Gemeni. Este un moment favorabil pentru a începe o activitate
nouă şi a vă asuma noi responsabilităţi. Puteţi avea succes
în activităţi intelectuale şi aveţi ocazia să vă afirmaţi.
Rac. Dimineaţă sunteţi hotărât să vă ordonaţi ideile şi să de-
maraţi o afacere împreună cu un prieten. Vă sfătuim să ac-
ceptaţi sfaturile unei femei şi ajutorul partenerului de viaţă. 
Leu. Reuşiţi să vă redresaţi bugetul cu ajutorul unei sume
considerabile, pe care o primiţi la serviciu. Puteţi să vă faceţi
planuri pentru o călătorie în interes propriu.
Fecioară. Vă cumpăraţi un obiect de valoare, cu ajutorul unei
rude apropiate. La serviciu, şefii vă apreciază rezultatele,
mai ales după ce reuşiţi să rezolvaţi o problema delicată. 
Balanţă. Sunteţi foarte hotărât şi reuşiţi să terminaţi cu bine
o activitate importantă, începută zilele trecute. Este momentul
să culegeţi roadele muncii depuse în ultima vreme. 
Scorpion. Sunteţi ambiţios, iar asta se simte atât în activitatea
profesională, cât şi în relaţiile parteneriale. Aveţi posibilitatea
rezolvaţi uşor problemele de serviciu şi de acasă.
Săgetător. Aprecierile şefilor vă pot atrage invidia colegilor.
Partenerul de viaţă vă reproşează că vă preocupă prea mult
problemele de serviciu. 
Capricorn. Încrederea în propriile forţe vă stimulează spiritul
de iniţiativă. Aveţi calităţi de bun organizator şi se pare că
nimic nu poate să vă stea în cale. 
Vărsător. Aveţi ocazia să faceţi paşi importanţi în afaceri şi
în societate. Dimineaţă aveţi ocazia să încheiaţi un contract
avantajos. Înarmaţi-vă cu răbdare.
Peşti. Şefii vă recunosc competenţă, dar să nu vă aşteptaţi
la aprecierea colegiilor! Nu este recomandabil să spuneţi
chiar tot ce gândiţi! Cei din jur nu vor fi încântaţi.

Alex. Ştefănescu,
dublă lansare de carte
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

În 1 octombrie, Alexandru
Andrieş vine la Braşov, într-
un concert unic susţinut la
Sala Patria, de la 19.30, ală-
turi de prietenii săi Ioana
Mîntulescu, Sorin Romanescu
şi Berti Barbera. 

Concertul, organizat în be-
neficiul HOSPICE Casa Spe-
ranţei, reprezintă reinventarea

albumului de debut a lui An-
drieş, „Interioare”, lansat în
urmă cu 30 de ani. Evenimen-
tul marchează totodată împli-
nirea vârstei de 60 de ani de
către îndrăgitul artist. 

Rezervă-ţi locul la telefon
0728130076. Un bilet costă
50 de lei şi poate fi cumpărat
de la Librăria Şt. O. Iosif. 

Alexandru Andrieş revine
pe scena braşoveană ◾ Dă-i unui om o armă şi el va

putea jefui o bancă, dă-i unui om
o bancă şi el va fi în stare să
 jefuiască întreaga lume...

◾ Duminica ar trebui sărbătorită
atît de intens, încât să nu se lucreze
nici trei zile înainte, nici trei zile după!

◾ – De ce spuneţi tuturor că sun-
teţi Napoleon, iar mie ca sunteţi

Cezar.
– Pe dumneavoastră nu pot să
vă mint, doctore.

◾ La psihiatru: 
– Felicitări domnule Bulă, faceţi
progrese, tratamentul dă rezul-
tate!
– Astea numiţi dumneavoastră
progrese? Cu şase luni în urmă
eram Napoleon, iar acum – un
nimeni...

Bancuri

Astăzi, 22 septembrie, la
ora 18.00, la Librăria Şt.
O. Iosif din Braşov, are
loc o dublă lansare de
carte: „Texte care n-au
folosit la nimic” şi „Un
scriitor, doi scriitori”, de
Alex. Ştefănescu.

Invitaţi alături de autor: Ste-
lian Ţurlea şi Cristian Muntea-
nu.

Lansarea va fi urmată de o
sesiune de autografe.

Despre „Texte care n-au folosit
la nimic”. „Doamne, ce-am mai
scris în aceşti aproape douăzeci
şi cinci de ani de după 1989!
Mi-am folosit inteligenţa, talen-
tul, pregătirea intelectuală,
umorul (în măsura în care le
am) pentru a contribui la
schimbarea în bine a ţării mele,
care, după ce se deşteptase din
somnul cel de moarte în care-
o adânciseră barbarii de tirani,
zăcea nemişcată şi se lăsa in-
vadată − ca un pom de omidele

păroase − de barbarii de tirani
recondiţionaţi şi reorganizaţi.
Orbit de entuziasm şi recăzut
în infantilism, aveam impresia
că schimb ceva în ţara mea.
N-am schimbat nimic, nimic, ni-
mic.” spune Alex. Ştefănescu.

Despre „Un scriitor, doi scriitori”.
După mai bine de patruzeci de
ani de critică literară, Alex. Şte-
fănescu povesteşte cele mai
amuzante întâlniri cu scriitori
români, acompaniat de Bogdan
Petry, un alt critic cu experien-
ţă… în tuşe şi fizionomii. 

Cum a scris Nichita o poezie
care s-a pierdut, cine se tocmea
olteneşte cu Marin Preda, cum
aştepta Marin Sorescu Premiul
Nobel şi care era reţeta de cu-
cerit femei a lui Grigore Vieru
– toate astea şi multe altele o
să le afli citind „Un scriitor, doi
scriitori”.

Alex. Ştefănescu este critic
şi istoric literar, prozator, dra-
maturg, publicist, realizator de
emisiuni TV. 
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Cinema
Cityplex Braşov 
Str. Bazaltului nr. 2, în incinta Eliana Mall

AMERICA, VENIM! -PREMIERĂ-
(AP-12), 90 minute, Comedie
orele: 17:30, 19:30
SCHIMB DE DAME -PREMIERĂ-
(LIFE OF CRIME)
(N-15), 98 minute, Comedie, Crimă
orele: 19:15, 21:30
BRÂNCUŞI... DIN ETERNITATE -PREMIERĂ-
(N-15), 116 minute, Dramă
ora: 13:00
LABIRINTUL: EVADAREA -PREMIERĂ-
(THE MAZE RUNNER)
(AP-12), 114 minute, Mister, SF
orele: 18:30, 21:00
DACĂ AŞ RĂMÂNE
(IF I STAY)
(AP-12), 103 minute, Dramă
ora: 16:00
PRECUM ÎN IAD, 
AŞA ŞI PE PĂMÂNT
(AS ABOVE, SO BELOW)
(N-15), 93 minute, Horror, Thriller
orele: 15:15, 21:45

ÎN MIJLOCUL FURTUNII
(INTO THE STORM)
(AP-12), 89 minute, Acţiune, Thriller
orele: 13:15, 17:15
DARUL LUI JONAS
(THE GIVER)

(AP-12), 97 minute, Dramă, SF
ora: 14:00
GARDIENII GALAXIEI -3D-
(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute, Acţiune, Aventuri, SF
ora: 15:00

Expoziţii 
◾ Sfântul Constantin Brâncoveanu şi
Braşovul – Expoziţie permanentă. Cărţi,
documente, imagini din arhiva istorică a
Muzeului Primei Şcoli Româneşti. 
Deschisă zilnic, orele 9-17
◾ Käthe Kollwitz (1867-1945) - grafică şi
sculptură. O expoziţie a Institutului pentru
relaţii externe, Stuttgart. Deschisă până în 30
noiembrie 2014 la Muzeul de Artă Braşov (Bd.
Eroilor nr. 21)
◾ Albumul de familie la românii şi
ceangăii din zona Săcele – Expoziţie de
fotografie veche la Muzeul de Etnografie

Braşov (Bd. Eroilor nr. 21A)
◾ Friederich Miess 1854–1935 – Expo ziţie
retrospectivă la Muzeul de Artă Braşov (Bd. Eroilor nr.21)
◾ 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.

Astăzi în Braşov
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Din Gazeta Transilvaniei
Reuniunea Română de Gimnastică şi Cântări din Braşov
În adunarea generală a acestei reuniuni s-a făcut propune-
rea, din partea comitetului, ca să se tipărească raportul ge-
neral într-o broşură, cu scopul de a deştepta şi a mări
interesul publicului faţă de această reuniune. Propunerea
a fost primită şi iată că azi ni se prezintă raportul într-o bro-
şură de 36 de pagini. Din el aflăm că secţia de cântări a
reuniunii numără 33 de ani de existenţă şi că în aceşti ani,
anul 1900 a fost unul din cei mai bogaţi în succese. Reu-
niunea a dat în cursul acestui an 5 reprezentaţii foarte bine
apreciate chiar şi de publicul străin. Un succes desăvărşit
a avut opera „O noapte în Granada” de Kreutzer, cântată
în româneşte de trei ori. Domnul profesor de muzică George
Dima a dezvoltat un lăudabil zel pentru prosperarea reuniunii.
De asemenea, secţia de gimnastică a ţinut în cursul anului

35 de probe sub conducerea profesorului de gimnastică dl.
Roşca. Participarea membrilor însă a lăsat de dorit, numărul
total fiind de 155. Raportul relevă contactul amical pe care
reuniunea l-a întreţinut cu reuniunea similară a saşilor. Co-
mitetul reuniunii este format din Gheorghe Chelariu – pre-
şedinte, V. Saftu – vicepreşedinte, Aurel Ciortea – secretar,
Sterie Stinghe – casier, George Dima – dirijorul corului,
P. Roşca – dirigintele secţiei de gimnastică, A. Vlaicu –
aranjor al convenirilor sociale şi St. Stinghe – arhivar.

(Gazeta Transilvaniei, nr. 207, 20 septembrie 1901)

Marţi seara la
ora 7, d-l Dr.
Aurel Dobres-
cu a  ţinut oa-
menilor din
Scheiu în şcoa-
la din Prund o
c o n s f ă t u i r e
despre noua
reformă agra-
ră.

Această consfă-
tuire, conform pu-
blicaţiunilor din
„Gazeta Transilva-
niei” trebuia să se
ţină Duminecă sea-
ra la Casa Sfatului, unde d-l
Dr. Dobrescu cu părere de rău
a constatat, că numai 5 per-
soane din Scheiu au venit să-
l asculte, pentru care motiv a
ţinut să convoace din nou o
consfătuire la şcoala din
Prund, unde s’au prezentat
cam la 40-50 persoane.

Din aceasta se poate vedea
de câtă popularitate se bucură
fruntaşii Partidului zis Naţio-
nal în Scheiu, care s’a săturat
de atâtea promisiuni neîmpli-
nite şi de atâtea palavre.

N’avem ce zice, consfătui-
rea a decurs în cea mai depli-
nă linişte, pentrucă oratorul
nu s’a depărtat de ordinea zilei
câtva timp, până când a ajuns
la pactul ce a legat liberalii cu
Saşii din Ardeal, când cu ale-
gerile din anul acesta şi din
care cauză – cum zic ei – n’au
izbutit la alegeri candidaţii
Partidului zis Naţional.

Un individ din cei prezenţi,
care răspunde la numele de
Gheorghe Ardelean zis Gre-
cu, binecunoscutul scandala-

giu şi mare agitator al Parti-
dului zis Naţional, care mai
acum doi ani a voit să omoa-
re cu bâta pe toţi redactorii
„Gazetei Transilvaniei”, cari
cutezau să scrie contra d-lui
Take Ionescu, care candida
pe atunci la mandatul de de-
putat al Braşovului, auzind
cuvântul de liberal a început
să sbiere ca un taur şi să in-
sulte pe bărbaţii mai de sea-
mă ai Partidului Liberal,
provocând pe d-l Dr. Dobres-
cu să nu mai pronunţe acest

cuvânt, căci îl je-
nează, ca muzica pe
măgar.

Ceilalţi oameni
prezenţi l-au pus
imediat la locul său
pe Ghiţă Grecu, iar
d-l Dr. Dobrescu
văzând că nu mai
tace i-a răspuns
flegmatic:

Crezi oare, d-le
Ardelean, că şi eu
m’am dat la libe-
rali!...?!

…Dar, d-ta ce
crezi Aurică-al tai-
chii, că Partidul Na-

ţional-liberal are nevoie de
astfel de oameni ca d-ta şi ca
ceilalţi membri ai Partidului
zis Naţional, cari până azi aţi
condus oamenii din Scheiu
numai cu promisiuni şi cari
nu vor mai suferi să fie amă-
giţi numai cu vorbe goale.

Arată fapte Aurică tată şi
atunci oamenii din Scheiu cu
mic cu mare vor veni să te as-
culte.

Piccolo

(Carpaţii, anul II, nr. 20,
Duminecă 30 Aprilie 1922)
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A. S. Principesa Elisabeta
trece prin grele clipe suferinţe
– clipe ce iau în faţa neamului
nostru proporţiile înmărmu-
ritoare ale eternităţei.

La căpătâiul de durere,
unde odihneşte resemnata
figura de zînă a frumoasei
Domniţe, răsărite pe plaiu-
rile noastre ca o făptură de
vis şi de basme, nu veghea-
ză, cu inima încleştată de
durere, numai familiile re-
gale înrudite, ci două po-
poare, pe care geniul graţiei
şi bunătăţei ei a ştiut să le
farmece.

Ţara noastră care a vă-
zut-o crescând, ca cea mai
scumpă şi ideală floare a
plaiurilor româneşti, care
a înconjurat’o pururea cu
aureola iubirei şi respec-
tului, adorând’o atât în cli-
pele radioase de fericire,
în care strălucea ca o fee
a neamului, cât şi în cli-
pele tragice ale României,
când părea că întrupează
genul durerei noastre, ţara
întreagă aşteaptă cu inima
svâcnindă de emoţie, ves-
tea mântuitoare a însănă-
toşirei Ei. 

Neamul nostru întreg,
smerit, cu sufletul încordat
spre taina şi milostenia di-
vină, îşi încovoae genun-
chii în faţa altarului, unde
şălăşueşte dreptatea eternă,
implorând, în numele aces-
tei dreptăţi, însănătoşirea
bunei şi curatei Domniţe,
atât de trebuitoare dragos-
tei şi sentimentului de res-
pectuasă admiraţie a două
popoare.

(Carpaţii, anul II, nr. 23,
Vineri 12 Maiu 1922)

Cristina Baciu
Mihaela Lupu

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Consfătuirea dela
şcoala din Prund

Rugăciune pentru A. Sa Regală Principesa Elisabeta

22 septembrie 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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În urmă cu aproape cinci
ani, cazul unui bebeluş
din Irlanda născut fără
sânge în vene, făcea
 înconjurul lumii. Azi, în
ciuda scepticismului ma-
nifestat de medici, fetiţa
este un copil normal, iar
de curând a început să
meargă la şcoală.

Maisy Vignes a venit pe
lume cu şase săptămâni mai
devreme, după ce doctorii au
observat că există o problemă
şi au decis să-i facă mamei
sale o operaţie de cezariană,
relatează The Telegraph. Mi-
cuţa a fost transferată imediat

la terapie intensivă pentru a i
se face o transfuzie de sânge,
întrucât nivelul hemoglobinei
era zero.

„A fost o situaţie incredibilă
– niciunul dintre medici nu
mai ştiau să se fi întâmplat
vreodată aşa ceva”, a povestit
mama fetei. „Existaseră cazuri
în care copilul s-a născut cu

o cantitate foarte mică de sân-
ge, însă la Maisy nivelul he-
moglobinei era zero”, a
adăugat ea.

Şi totuşi, fetiţa s-a dovedit
a fi puternică. După mai mul-
te transfuzii, Maisy a fost luată
acasă de părinţii ei. Avea însă
să urmeze o nouă perioadă
plină de provocări.

„Ni s-a spus că Maisy
s-ar putea să aibă anu-
mite leziuni ale creieru-
lui din cauză că a fost
privată de oxigen în pe-
rioada sarcinii”, a spus
mama. „Era foarte im-
portant să înceapă să
vorbească până la
vârs ta de 18 luni. Dacă
făcea asta, era un semn
că creierul ei se dezvol-
tă totuşi normal. Când
a spus primul ei cu-
vânt, tata, la 15 luni,
ni s-a luat o piatră de

pe inimă, a fost un moment
extrem de emoţionant”, a mai
afirmat ea.

Acum, Maisy este complet
sănătoasă. În decembrie, va
împlini cinci ani, iar de curând
a început să meargă la şcoală.
În plus, fetiţa are acum şi o
surioară, care s-a născut per-
fect sănătoasă.

S-a născut fără
sânge în vene 

Studiile au demonstrat: 
care e cea mai bună brânză pentru pizza

Pizza merge cel mai bine
cu mozzarella, nu cu alte ti-
puri de brânză sau caşcaval,
arată un studiu publicat în
Journal of Food Science, scrie
Fox News.

Conform studiului, mozza-
rella este cea mai potrivită de-
oarece se topeşte mai bine
decât alte brânzeturi şi are un
aspect mai frumos.

„Mozzarella este foarte elas-
tică. Dacă te uiţi la ea la mi-
croscop, vei vedea că are
straturi de grăsime înconju-
rate de proteine”, a explicat
profesoara Bryony James de

la Universitatea Auckland din
Noua Zeelandă.

Pizza cu mozzarella se co-
lorează cel mai frumos. Spre
deosebire de mozzarella, caş-
c a v a l u l
Cheddar are
o elasticitate
mai mică,
în timp ce
b r â n z a
Gruyere nu
se colorează
f r u m o s
atunci când
este coaptă
în pizza.

În opinia celor care au rea-
lizat studiul, se pot pune şi
alte tipuri de brânză sau caş-
caval în pizza, însă numai în
combinaţie cu mozzarella.

Un oraş din Maroc a interzis măslinii
Autorităţile din oraşul ma-

rocan Oujda, situat în nord-
estul ţării, au decis
interzicerea măslinilor pe te-
ritoriul localităţii, din cauza
riscului de alergie la po-
lenul arborelui, iar lo-
cuitorii trebuie să
smulgă toţi pomii
din oraş până la fi-
nalul anului.

Măsura inedită a autorităţi-
lor implică smulgerea din ră-
dăcini a mii de măslini de pe
teritoriul oraşului cu aproxi-
mativ 500.000 de locuitori, fie
că sunt pe trotuare, lângă ca-
sele oamenilor sau în parcuri.

Primăvara, în perioada de
înflorire a mă-
slinilor, pole-

n u l

aces-
tui arbore „este una dintre
principalele cauze ale alergii-
lor respiratorii sezoniere”, a
declarat Omar Hijra, primarul
oraşului Oujda, de profesie
farmacist.

Măslinii reprezintă „90%
dintre arborii plantaţi în ulti-
mii ani în anumite cartiere”,
a mai spus edilul care a sus-
ţinut că măsura luată de Pri-
mărie este aprobată de cea
mai mare parte a locuitorilor.

Dacă măslinii nu vor fi smulşi
până pe 31 decembrie, autori-
tăţile vor efectua operaţiunile
pe cheltuiala proprietarilor, dar,
potrivit primarului, curăţarea
oraşului de arborii problematici
va putea dura până la cinci ani,
fiind vorba de mii de pomi.

Măslinii smulşi vor trebui re-
plantaţi de către proprietari în
afara localităţii sau vânduţi.

Anca Ţurcaşiu a divorţat
Anca Ţurcaşiu şi soţul ei, Cristian Georgescu, s-au
despărţit! După 16 ani de relaţie, cei doi au ales să
pună punct mariajului dintre ei. Despărţirea i-a luat
prin surprindere pe majoritatea, mai ales că artista şi
medicul păreau că formează unul dintre cele mai su-
date cupluri din România. Anca Ţurcaşiu şi Cristian
Georgescu au divorţat, în urmă cu o lună la notar. Des-
părţirea a fost confirmată chiar de cântăreaţă pentru
ziarul Libertatea. Cum era de aşteptat, artista nu a
vrut să ofere prea multe amănunte, dorind să aibă
parte de discreţie. „Da, aşa este. Dar nu vreau să vor-
besc despre acest subiect. Am nevoie de o viaţă li-
niştită”, a declarat Anca Ţurcaşiu.
Anca şi Cristian au împreună un băiat în vârstă de
15 ani. Având în vedere discreţia de care au dat dovadă
în tot acest timp, cel mai probabil, ei vor fi rezervaţi şi
pe viitor în ceea ce priveşte separarea lor oficială.

Tatăl DJ-ului Claudiu Roman: 
„Eu cred că şi-a pregătit treaba foarte meticulos”
Moartea DJ-ului Claudiu Roman a reuşit să-i şocheze
pe toţi apropiaţii acestuia. Înainte de a-şi pune capăt
zilelor, tânărul în vârstă de 34 de ani a vorbit cu părinţii
lui şi le-a spus că nu mai are pentru ce trăi. Dezvăluirea
a făcut-o chiar tatăl DJ-ului, care este convins că bă-
iatul se gândea de mult timp la sinucidere. Răpus de
durere, tatăl lui Claudiu a povestit că tânărul i-a lăsat
înainte de a-şi pune capăt zilelor cardul, codul PIN şi
cheile de la maşină. „Eu cred că şi-a pregătit treaba
foarte meticulos. Mi-a lăsat cardul lui pe care scrie pe
el codul pin, ne-a lăsat pe un card „vezi că aici mai
sunt bani de încasat”, a lăsat cheile de la maşină”, a
povestit tatăl lui Claudiu Roman, potrivit romaniatv.net.
Vineri dimineaţa, Claudiu Roman a fost găsit fără su-
flare în locuinţa sa. Tânărul şi-a luat viaţa spânzurân-
du-se cu un cablu de caloriferul din baie.


