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Ziar Gratuit
Încep licitaţiile
pentru parcări
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Primăria Braşov va scoate
la licitaţie, începând de
astăzi, locurile de parcare
care nu au fost ocupate.

Meci de
şase puncte
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La limită!
Bolnavii cronic ameninţă cu proteste de amploare dacă la 1 mai
noua listă cu medicamente compensate nu e publicată

FC Braşov joacă în această
seară cu Viitorul Constanţa.
Stegarii speră în continuare
să scape de retrogradare.

Pregătire pentru
Bacalaureat
pag.5

Agenţia Metropolitană Braşov, împreună cu BacLive,
vor pune la dispoziţia elevilor un centru de pregătire.

VALUTĂ

Euro
4,4620
USD
3,2130
Gram Aur 136,0853

METEO

Parţial noros
3°C /13°C

Modificarea listei de medicamente
compensate reprezentă o urgenţă pentru sistemul de sănătate, dar mai ales
pentru bolnavi. Acum, ministrul
Nicolae Bănicioiu a anunţat modifi-

carea acestui normativ, care ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 aprilie.
„Pentru Guvernul Ponta 3 sănătatea
nu este o prioritate, iar domnul ministru Bănicioiu a primit un semnal

să blocheze reforma începută de ministrul Nicolăescu. După o muncă de
câţiva ani, ca să se schimbe în bine
sistemul sanitar, la care au lucrat nu
doar cei din Ministerul Sănătăţii, ci

Ultima oră:Împuşcături la Augustin

Niciun leu pentru Cultură

Forţe de Poliţie şi de la Parchet
s-au deplasat la Augustin, unde
fostul primar din localitate,
Tokos Joszef (PDL), şi-a împuşcat un consătean. Întregul
scandal a pornit de la un teren,
pe care Tokos susţine că îl are
în proprietate. Unul dintre crescătorii de animale din comună

Consorţiul Cultural Corona,
care reuneşte peste 11 organizaţii non-guvernamentale şi instituţii publice de cultură din
Braşov, ia act cu îngrijorare de
anunţarea rezultatelor licitaţiei
de proiecte organizată de Administraţia Fondului Cultural
Naţional, conform cărora nicio

a intrat cu animalele pe terenul
respectiv. Din primele informaţii, se pare că fostul primar
ar fi tras cinci focuri de armă,
dintre care trei l-au nimerit pe
cioban, în zona pulpei piciorului. Victima a fost transportată la Spitalul Judeţean de
Urgenţă din Braşov.

şi specialişti, organizaţiile profesionale,
sindicate etc. Lista medicamentelor
compensate era gata, în beneficiul pacienţilor şi al sistemului”, a precizat
senatorul Marius Neculoiu. pag. 3

organizaţie culturală din judeţul
Braşov nu a primit finanţare
pentru propunerile înaintate.
Acest lucru s-a întâmplat
în contextul în care judeţul
Braşov are cele mai multe monumente din ţară pe Lista Monumentelor Istorice.
pag. 7
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Accident pe DN1. Trei persoane, doi adulţi şi un copil, şi-

au pierdut viaţa în urma unui accident rutier grav care a
avut loc, sâmbătă seară, în Sinaia. Potrivit primelor informaţii, şoferul unui autoturism marca Opel a pierdut
controlul autovehiculului într-o curbă, a intrat pe contrasens şi s-a izbit de un autoturism de teren. În urma impactului, un copil în vârstă de 10 ani şi părinţii săi, care
se aflau în Opel, şi-au pierdut viaţa. În maşină mai era
un copil de trei ani, care este rănit. În zona producerii
accidentului, s-a circulat mai multe minute pe un singur
fir, traficul rutier fiind dirijat alternativ de agenţii de la
Poliţia Rutieră.
Risc de avalanșă. În urma ninsorilor din ultimele zile, în Masivul Făgăraş s-a depus un strat de zăpadă care depăşeşte un metru în zona de creastă, zăpadă apoasă, foarte
densă, care nu are aderenţă cu zăpada îngheţată preexistentă şi, astfel, este pericol de avalanşă, a explicat directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont din Braşov,
Ciprian Pais. El le cere turiştilor să nu se aventureze pe
traseele montane în aceste zile, pentru a se evita producerea unor evenimente nedorite. Mai exact, oamenii
să nu urce mai sus de cabanele din zona prealpină. Potrivit lui Ciprian Pais, la cabana Mălăieşti, de exemplu,
stratul de zăpadă măsoară un metru şi creşte odată cu
altitudinea. La cabana Sâmbăta de Sus stratul de zăpadă
este de 30 – 40 de centimetri. Riscul de avalanşă, pe
o scară de la 1 la 5 este în acest moment de 4 şi 5 unităţi
în funcţie de zonă.
Tichete de masă, în loc de pachete. Autorităţile le vor oferi în
acest an românilor cu venituri mici tichete de masă în
locul pachetelor de ajutoare pe care le primeau de la
Uniunea Europeană. Această decizie a fost luată pentru
a elimina înghesuiala şi cozile de la ridicarea pachetelor,
dar şi suspiciunile de fraudă din licitaţiile pentru produse.
Valoarea tichetelor nu a fost încă stabilită. 2,7 milioane
de români primesc din fonduri europene pachete cu ulei,
făină sau zahăr, în valoare de 54 de milioane de euro.
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„Descoperă Transilvania”

Biserica Neagră şi bisericile fortificate din Prejmer,
Hărman, Viscri au atras cei mai mulți vizitatori în 2013

Sezonul de vizitare a bisericilor fortificate din Transilvania se va deschide oficial
în 20 aprilie, în prima zi de
Paşte, şi se va închide la finalul lunii octombrie, peste o
sută de evenimente culturale
fiind programate în lăcaşele
de cult în acest interval.
„În acest an continuă programul «Descoperă Sufletul
Transilvaniei», destinat turiştilor din România şi din străinătate. Scopul proiectului
turistic este promovarea bisericilor fortificate. Sezonul de
vizitare începe în 20 aprilie,
de Paşte”, au anunţat oficialii
Bisericii Evanghelice.
În noul sezon turistic, care
se va închide în 31 octombrie,
oficialii Bisericii Evanghelice
se aşteaptă la o creştere cu
cinci la sută a numărului de
turişti care vor dori să viziteze
aceste obiective.
În cadrul acestei iniţiative
a fost lansat şi „Kirchenburgenpass - paşaport de vacanţă”, document valabil până în

Biserica fortificată din Viscri, printre cele mai vizitate obiective în 2013
31 octombrie, care le permite
turiştilor vizitarea celor mai
importante biserici şi castele,
precum şi intrarea în Muzeul
Central al Bisericii Evanghelice şi în Centrul de dialog şi
cultură „Friedrich Teutsch”,
ambele aflate în municipiul
Sibiu.

„Nu este doar o colecţie de
bilete de intrare, ci posesorii
lor primesc prin acesta statutul de vizitatori VIP în cadrul
programului. În schimbul sumei de 50 lei, acest paşaport
de vacanţă oferă accesul la 27
de obiective, printre care bisericile fortificate din Cristian

şi Biertan, mânăstirea cisterciană de la Cârţa şi Biserica
Neagră din Braşov”, au mai
afirmat reprezentanţii bisericii.
Sursele citate au precizat că
peste o sută de evenimente,
de la concerte de orgă până
la invitaţii la mese tradiţionale,
sunt oferite vizitatorilor în
acest sezon. Cele mai importante evenimente pregătite
sunt „Săptămâna obiceiurilor
traditionale” (22 – 29 iunie)
şi Turul ciclist „Bike&Like”
(11 – 13 iulie).
Potrivit oficialilor Bisericii
Evanghelice, în sezonul turistic 2013 s-au înregistrat aproximativ 250.000 de vizitatori
în cele circa două sute de biserici fortificate, biserici şi biserici medievale săseşti din
Transilvania. Cei mai mulţi
turişti au vizitat Biserica Neagră din Braşov, Biserica din
Deal din Sighişoara, precum
şi bisericile fortificate din
Prejmer, Hărman, Viscri şi
Biertan.

Industria avicolă cere reducerea TVA
Industria avicolă autohtonă
se află ”în suferinţă” din punct
de vedere financiar, multe societăţi fiind la ora actuală în
insolvenţă, iar singurele soluţii
pentru redresarea sectorului
ar fi reducerea evaziunii fiscale şi a taxei pe valoare adăugată (TVA), a declarat
preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România
(UCPR), Ilie Van.
„Industria avicolă nu şi-a
revenit după scandalul de anul
trecut, iar din punct de vedere
financiar este în suferinţă. Ne
confruntăm la ora actuală cu
multe insolvenţe, cu probleme
legate de evaziune fiscală, cu
concurenţă neloială şi cu o piaţă neagră pe care o estimăm

la 40%. Deocamdată suntem
în aşteptarea unor măsuri despre care se discută toată ziua,
dar care ar salva industria avicolă românească, şi mă refer,
în primul rând, la reducerea
TVA”, a spus Ilie Van, citat de
Agerpres. El a precizat că în
prezent carnea de pasăre se
vinde „la un preţ de nimic”,
neschimbat de peste trei ani.
„Acum, carnea de pui este mai
ieftină decât ciupercile. Avem
pe rafturile magazinelor preţuri de 11 lei/kg, de 10,5 lei/kg
şi chiar de 9 lei/kg, cu tot cu
TVA, în unele magazine care
fac promoţii. Este un preţ de
nimic. El pleacă de la poarta
fermei la 6,80 lei/kg pe carcasă, care este materia primă

pentru industrie. Anul trecut a
fost de 7,5 lei/kg, la începutul
anului de 7 lei/kg, iar acum
este de 6,8 lei/kg. Cred că pentru producători ar fi mulţumitor un preţ de cel puţin 8 lei/kg,
la poarta fermei”, a spus reprezentantul crescătorilor de
păsări.
Sectorul avicol a înregistrat
în ultimele luni ale anului trecut prejudicii totale de 60 de
milioane de euro, în urma
scandalului cu salmonella, care
a atras o scădere cu 20% a
vânzărilor totale din industrie.
În ţară sunt circa 500 de ferme
avicole autorizate sanitar-veterinar, care aparţin unui număr de 250 de societăţi
membre ale UCPR.

Republica Moldova cere ajutorul
României, dacă rușii taie gazele
Guvernul de la Chişinău
speră că Uniunea Europeană
va ajuta Republica Moldova
dacă Rusia va întrerupe tranzitul de gaze pe teritoriul
Ucrainei, conform ministrului
moldovean al Economiei, Valeriu Lazăr, citat de Radio
Free Europe/Radio Liberty.
„Sperăm că lucrurile nu vor
merge atât de departe, dar,
dacă se va ajunge la oprirea
gazelor, sperăm că partenerii
din cadrul UE ne vor ajuta”,

a spus Valeriu Lazăr.
Potrivit ministrului Economiei, Republica Moldova ar putea primi gaze din România sau
din zăcăminte de pe teritoriul
Ucrainei.
Uniunea Europeană a îndemnat Rusia să respecte angajamentele privind furnizarea
gazelor. „Uniunea Europeană
este un client bun. Achiziţionează
70% din exporturile ruse de
energie”, a declarat Pia Ahrenkilde-Hansen, purtătorul de cu-

vânt al Executivului de la Bruxelles. „Aşteptăm ca furnizorii
să respecte angajamentele şi este
în interesul tuturor ca energia
să nu fie utilizată ca instrument
politic”, a subliniat oficialul CE.
Preşedintele Vladimir Putin
a dat asigurări că Rusia intenţionează să îşi îndeplinească
obligaţiile privind livrarea gazelor spre ţările europene, dar
nu poate garanta tranzitul pe teritoriul Ucrainei, pentru că acesta depinde de Kiev.
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Lista compensatelor
este blocată de Guvern
Modificarea listei de
medicamente compensate reprezintă o
urgență pentru sistemul de sănătate, dar
mai ales pentru bolnavi. Acum, ministrul
Nicolae Bănicioiu a
anunţat modificarea
acestui normativ, care
ar fi trebuit să intre în
vigoare de la 1 aprilie.
Sănătatea nu este o prioritate pentru guvernul Ponta 3.
La această concluzie a ajuns
senatorul liberal, doctorul
Marius Neculoiu, după acţiunile ministrului Nicolae Bănicioiu, care a blocat atât
publicarea listei de medicamente conpensate, cât şi legea sănătăţii. Sunt două
normative la care s-a lucrat
mai bine de doi ani, timp în
care ministru al Sănătăţii a

Sănătatea nu este o prioritate pentru guvernul Ponta 3, spune senatorul (PNL) Marius Neculoiu
fost liberalul Eugen Nicolăescu. Actele legislative respective au fost vizate de

prim-ministrul Ponta, care
acum este de acord cu refacerea listei de medicamente

„Nași”, cercetați în libertate
Cei 13 controlori de tren reţinuţi de procurorii braşoveni
pentru fapte de corupţie, sunt
liberi. O instanţă a Tribunalului
din Braşov a respins propunerea de arestare preventivă a
suspecţilor. Magistraţii au hotărât să instituie măsura controlului judiciar. Procurorii au
depus o contestaţie împotriva
deciziei instanţei de fond, Curtea de Apel urmând să ia o hotărâre definitivă. Cei 13
controlori de tren sunt acuzaţi
că au încasat ilegal sume cuprinse între 10 şi 60 de lei, în
funcţie de rută, de la călătorii
fără bilete. Suspecţii sunt din
Braşov şi Bucureşti. În total,
sunt 15 persoane cercetate pe-

nal pentru fapte de corupţie,
dar numai pentru 13 dintre ele
s-a făcut propunere de arestare
preventivă. Prezumţia de nevinovăţie fiinţează în cazul suspecţilor până când instanţele

de judecată vor pronunţa sentinţe definitive. Poliţiştii de la
Transporturi Feroviare din
Braşov i-au monitorizat pe suspecţii din acest dosar timp de
3 luni.

Puteţi verifica listele electorale permanente
Braşovenii sunt invitaţi să
verifice listele electorale
permanente care vor fi folosite la alegerile pentru
Parlamentul European din data
de 25 mai. Listele
pot fi verificate la
serviciile de evidenţă a persoanelor din cadrul
primăriilor. La
nivelul municipiului Braşov,
acestea pot fi
consultate la camera 26 din Pri-

mărie, la Starea Civilă din
cadrul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP),

în fiecare zi lucrătoare, între
orele 9.00 şi 11.00. Orice
întâmpinare privind eventualele omisiuni, înscrieri
greşite sau orice
alte erori constatate în listele electorale permanente,
precum şi refuzul
de a permite verificarea înscrierii,
se vor face în
scris şi se vor depune la SPCLEP
Braşov, însoţite
de copii ale actelor doveditoare.

compensate.
„Pentru Guvernul Ponta 3
sănătatea nu este o prioritate,

iar dl. ministru Bănicioiu a
primit un semnal să blocheze
reforma începută de ministrul
Nicolăescu. După o muncă de
câţiva ani, ca să se schimbe
în bine sistemul sanitar, la
care au lucrat nu doar cei din
Ministerul Sănătăţii, ci şi specialişti, organizaţiile profesionale, sindicate etc. S-a
demarat o reformă, lista medicamentelor compensate era
gata, în beneficiul pacienţilor
şi al sistemului în general,
care suferă de atâţia ani.
Dintr-o dată, acum Bănicioiu
blochează tot. Nici la această
oră nu este publicată pe site
noua lista a medicamentelor
compensate. Strategia lui Bănicioiu este temporizarea luării oricăror măsuri. Şi în
calitate de medic şi de senator,
îl rog public să publice lista
medicamentelor compensate,
care are chiar semănătura lui

Ponta. Sunt 167 de dosare,
pentru fiecare medicament în
parte”, a precizat Neculoiu.
La rândul lui, senatorul Sebastian Grapă spune că „este
suspectă tergiversarea ministrului Sănătăţii de a publica
lista de medicamente compensate şi gratuite. Am vorbit cu
reprezentanţii a două ONG –
Sanohep şi din domeniul oncologiei. Ei au spus că dacă
la 1 mai această listă cu medicamente nu e publicată, ei
vor începe proteste de amploare. Ei vor ieși în stradă
pentru a apăra un principiu,
și anume dreptul bolnavilor,
conform Constituției, de a
primi tratament gratuit în
propria lor țară”. Forma finală a legii sănătăţii ar fi trebuit să fie până acum postată
pe site-ul Ministerului
Sănătătʼii. Sebastian Dan
Anca Lăutaru
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Flash economic
Poliţa RCA se scumpeşte. Pentru asigurarea obligatorie auto,

un şofer poate ajunge să achite chiar şi de patru ori mai
mult decât anul trecut. Cei mai afectaţi de această majorare vor fi şoferii tineri, cu vârsta sub 25 de ani, din
oraşele aglomerate. Spre exemplu, un bărbat de 24 de
ani care şi-a obţinut permisul anul trecut şi are o maşină
cu un motor de 1,4 litri, nu va plăti pentru asigurarea obligatorie auto mai puţin de 1100 de lei. În schimb, un şofer
de 33 de ani, cu aceeaşi motorizare pe maşină şi cu permisul obţinut în 2000, nu va scoate din buzunar mai mult
de 500 de lei, transmite Digi 24. Exemple de costuri RCA:
bărbat, 24 de ani, permis din 2013, maşină cu motor de
1,4 litri: 6 luni - între 604 şi 1845 de lei; 12 luni - între
1166 şi 2959 de lei. La polul opus, bărbat, 33 de ani,
permis din 2000, maşina cu motor de 1,4 litri: 6 luni între 141 şi 300 de lei; 12 luni – între 243 şi 468 de lei.

ECONOMIC
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Soluții pentru redresarea
turismului românesc
ANAT şi FPTR au propus
recent o listă cu 25 de
puncte Departamentului pentru IMM şi Turism
şi Autorităţii Naţionale
pentru Turism, măsurile
având ca scop redresarea turismului românesc.

Auchan și-a planificat investiții de 100 milioane euro în România.
Retailerul francez Auchan și-a planificat investiții de 100
milioane euro în România, pentru acest an, a anunțat
directorul general Patrick Espasa. Grupul are în plan să
deschidă un hipermarket în București în acest an, în
luna decembrie, termenul oficial fiind începutul anului
2015, iar investiţiile totale în acest proiect se ridică la
70 milioane de euro. De asemenea, Auchan mai are în
construcţie şi un centru comercial la Braşov, ce va fi
gata anul viitor. Immochan, parte a grupului Auchan,
dezvoltă un proiect pe fosta platformă industrială Tractorul Braşov, pe un teren de circa 100 de hectare. Complexul urmează să cuprindă spaţii comerciale,
rezidenţiale şi de servicii, reprezentând o investiţie pe
termen lung, prima fază, de peste 60 milioane de euro,
fiind în curs de derulare.
Conducerea Auchan a precizat totodată că vor analiza
intrarea pe comerţul online din România în 2015 şi ar
putea testa acest concept din 2016.

Una dintre măsuri vizează,
după modelul grecesc, introducerea posibilităţii ca clienţii
care nu primesc bon fiscal în
unităţile de alimentaţie publică să nu plătească nota.
„În acest fel, personalul de
servire va fi determinat să
emită nota de plată fiscalizată,
sub sancţiunea de a nu primi
banii de la client. Toate sumele
astfel încasate vor fi fiscalizate, ceea ce va aduce bugetului de stat TVA, impozit pe
profit şi alte taxe”, a declarat
agenţiei Mediafax Lucia Morariu, preşedintele ANAT.
Patronatele din turism au
calculat că sumele care ar fi

Clienţii restaurantelor şi barurilor care nu primesc bon fiscal pentru consumaţie ar putea pleca fără să plătească
astfel atrase la bugetul de
stat, suplimentar faţă de situaţia prezentă, ar putea constitui resursa necesară
aplicării scăderii cotei de
TVA de la 24% la 9% la alimentaţia publică, măsură îndelung
solicitată
de
industrie.

O altă propunere vizează
impozitarea cu 16% a
bacșișului primit de chelneri
și barmani. Totodată, patronatele din turism au cerut facilităţi pentru industria
turistică, precum scutirea de
impozit pe profitul reinvestit
în turism, cota TVA redusă

la 9% pentru toate activităţile din turism sau recunoaşterea primirii de turişti străini
în România ca activitate de
export, iar, pe de altă parte,
s-au propus măsuri care ar
putea aduce venituri suplimentare bugetului de stat din
activităţile specifice.

România, pe locul 12 în lume în topul
celor mai mari producători de vin
România a ocupat anul trecut
locul 12 în topul celor mai mari
producători mondiali de vin, cu
o productʼie de 4,276 milioane
hectolitri, în creștere cu 29%
comparativ cu 2012, conform
statisticilor Organizatʼiei
Internatʼională a Viei
și Vinului (OIV),
transmite EFE.
Pe primul loc
se situează în
continuare Italia, cu
o productʼie de 44,9
milioane hectolitri,
însă Spania a devansat
Frantʼa urcând pe locul secund gratʼie unei creșteri de
31% a productʼiei de vin, până
la 42,7 milioane hectolitri, fatʼă
de o productʼie de 42 milioane

hectolitri în cazul Frantʼei, scrie
Agerpres. Urmează, în ordine,
SUA cu o productʼie de vin de
22 milioane hectolitri (+7 %),
Argentina 15 milioane hectolitri
(+27%), Chile 12,8 milioane
hectolitri (+2 %), China 11,7
milioane hecto-

litri (minus 15 %), Africa de
Sud 11 milioane hectolitri (+4
%), Germania 8,3 milioane hectolitri (minus 8 %), Portugalia
6,7 milioane hectolitri (+7 %),
România 4,3 milioane hectolitri (+29
%) și Grecia 3,7
milioane hectolitri
(+19 %).
Suprafatʼa viticolă
mondială a rămas
stabilă la 7,436 milioane hectare, în conditʼiile
în care suprafatʼa cultivată cu vinuri nobile
din Europa a încetat
să scadă și a rămas
la nivelul din anul
precedent, 3,481
milioane hectare.

S-a dat startul înscrierilor la evenimentele
11even Experiences din 2014
După ce în primele ediţii ale
evenimentelor 11even Experiences mii de participanţi din mai
multe oraşe ale ţării s-au bucurat
de prezenţa unor vorbitori de
excepţie, anul acesta conceptul
11even revine cu poveşti şi experienţe de viaţă, povestite de
11 invitaţi în 11 minute fiecare,
în 11 oraşe din ţară.
La Braşov, evenimentul
11even Experiences se va

desfășura joi, 29 mai, și va fi,
pentru a treia oară, locul în care
brașoveni de excetʼtie vor veni
să împărtășească din experientʼa
lor comunitătʼii locale. Printre
aceștia se numără: Mihaela Tatu
(om de media), Antoneta Gales
(Director de Resurse Umane
Selgros Romania, Scriitoare),
Alina Zara (Mandra Chic – căutătoarea de comori din Tʼara
Făgărașului), Lorand Balint

(Managing Director Leo Burnett) sau Christian Macedonski
(Antreprenor în turism și lobbyist pentru Brașov).
Participarea la evenimentele
11even Experiences se face pe
bază de bilet. Preţul acestora este
între 30 şi 100 de lei, în funcţie
de oraş şi de tipul de pachet selectat. Biletele pot fi achiziţionate
online de pe site-ul www.elevenevents.ro .
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Pregătire pentru Bac prin
Agenția Metropolitană
Agenţia Metropolitană
Braşov, împreună cu
Centrul de pregătire BAC,
va oferi pregătire a elevilor pentru examenul de
Bacalaureat,
unde
aceştia se vor întâlni cu
profesorii în vederea fixării cunoştiinţelor.
Inovatʼia acestui centru o constituie posibilitatea ca şedinţele
de pregătire sa fie tʼinute atât
live, unde profesorii vor interacţiona fizic cu elevii, cât şi
online, prin intermediul platofrmei virtuale LiveStudies.
Prin intermediul acestui centru de pregătire, se vor putea
face meditaţii la limba română,
matematică şi istorie. BacLive
(www.baclive.ro) va oferi un

curriculum complet pentru cele
două materii și va combina elemente vizuale și interactive
pentru a face procesul de
învătʼare cât mai eficient și plăcut. Pe lângă şedinţele live, în
care elevii vor interactʼiona în
timp real cu profesorul, mai este
posibilă şi interacţiunea online
prin intermediul platformei LiveStudies (http://www.baclive
.ro/livestudies/ ). Toate sesiunile
sunt arhivate și elevii vor putea
revedea lectʼiile în cazul în care
doresc să aprofundeze anumite
elemente.
„LiveStudies asigură suportul
tehnologic pentru buna
desfășurare a acestui program,
prin platforma online care oferă
comunicare față în față, sincronă și colaborativă între

Dragoș David spune că elevii pot face meditații și pe net
participanți aflați la distanță,
care astfel colaborează în
aceeași cameră virtuală, utilizând tehnologii touch-screen.
Tehnologia și soluțiile de colaborare naturală dezvoltate de

LiveStudies vor
schimba modul
de interacțiune online. Misiunea noastră
este de aduce oamenii împreună într-un mediu online, fa-

cilitând interacțiunea și colaborarea din locații diferite, în mod
natural și intuitiv”, a declarat
directorul general al AMB, David Dragoş.
Cele mai importante avantaje ale sistemului de educatʼie
online propus de Live Stutudies sunt: confortul
– elevul poate
participa la
lectʼii din
confortul
propriului
cămin,
accesul
rapid şi facil la infor matʼii – elevul
poate accesa arhiva cu lectʼiile predate
pentru a aprofunda anumite

informatʼii; supervizarea părintʼilor – aceștia pot participa
la lectʼii pentru a stabili dacă
totul decurge conform planului
stabilit cu profesorul; suportul
multimedia – tehnologia actuală face ca lectʼiile sa fie interactive și mult mai ușor de
retʼinut de către elevi.
BacLive va oferi gratuit 5
burse pentru 5 elevi care se
vor înscrie până în data de 1
mai şi vor avea minimum nota
8 la testul de evaluare BacLive.
Bursele constau în pregătire
pentru materiile limba
română, matematică şi istorie
precum şi accesul gratuit la interfaţa LiveStudies ce poate
facilita meditaţiile la distanţă,
deschizând noi orizonturi în
educaţie.

A.J.O.F.M. BRAŞOV

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE
Informaţii suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Brașov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268/416.879
Brașov
agent comercial
agent de securitate
agent servicii client
ambalator manual
analist calitate
analist cumpărări/consultant furnizori
analist servicii client
arhivar
asfaltator
asistent manager
bucătar
bucătar
bucătar
bucătar
cameristă hotel
casier
chimist
cofetar
confecţioner-asamblor articole din textile
consilier administraţia publică
consilier juridic
consilier orientare privind carieră
consilier/expert/inspector/referent/ economist în economie generală
contabil
controlor calitate
controlor financiar
croitor
croitor
curăţitor-sablator
dispecer centru de alarmă
dulgher (exclusiv restaurator)
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician în construcţii
electrician în construcţii
electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice
electronist depanator utilaje calcul
expert administraţia publică
femeie de serviciu
fierar betonist
fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune
forjor-matriţer
frezor la maşini roţi dinţate
garderobier
grădinar
inginer de sistem software
inginer maşini-unelte
inginer mecanic
inginer mecanic
inginer producţie
inginer producţie
îngrijitor animale
instalator încălzire centrală şi gaze
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
3
5
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
6
1
1

lăcătuş mecanic
lăcătuş mecanic
lăcătuş mecanic
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
lucrător comercial
lucrător comercial
lucrător comercial
lucrător comercial
lucrător comercial
lucrător comercial
lucrător gestionar
lucrător gestionar
măcelar
magaziner
manager al sistemelor de management al calităţii
manipulant mărfuri
manipulant mărfuri
manipulant mărfuri
maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală
montator subansamble
montator subansamble
montator subansamble
muncitor necalificat în industria confecţiilor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli
zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet
muncitor plantaţii şi amenajare zona verde
operator bobinator-dublator
operator calitate flux
operator în domeniul proiectării asistate pe calculator
operator introducere, validare şi prelucrare date
operator la fabricarea berii
operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la prelucrarea maselor plastice
operator metrar-volator-dublator textile
operator montaj linii automate
operator vânzări prin telefon
operator vânzări prin telefon
ospătar (chelner)
ospătar (chelner)
planificator
primitor-distribuitor materiale şi scule
programator
recepţioner de hotel
referent de specialitate financiar-contabilitate
reglor la maşini de prelucrare mase plastice
şef atelier
şef serviciu
şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2
1
1
5
1
2
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
4
1
1
5
1
1
2
5
4
2
1
5
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
5
1
5
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1

şlefuitor, lustruitor
şofer autobuz
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer de autoturisme şi camionete
şofer de autoturisme şi camionete
specialist în domeniul calităţii
specialist proprietate intelectuală
stivuitorist
stivuitorist
sudor
sudor
sudor
sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector
tâmplar universal
turnător modelier
vânzător
vânzător
vânzător
zidar pietrar
zidar rosar-tencuitor
zugrav
zugrav

5
1
3
2
1
2
2
1
3
1
2
2
1
1
2
4
1
1
4
1
5
1
1

Făgăraș
consilier economic
dulgher restaurator
instalator instalatʼii tehnico-sanitare și de gaze
lucrator comercial
mecanic auto
mecanic utilaj
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de constructʼii
presator metale la rece
șofer de autoturisme și camionete
sudor
tâmplar universal
vopsitor
zidar rosar-tencuitor

1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2

Săcele
mecanic utilaj
metrolog
referent de specialitate financiar-contabilitate

4
1
1

Codlea
barman
bucătar
femeie de serviciu
ospătar (chelner)
paznic

1
1
1
1
1

C
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BRAȘOVUL ISTORIC

Luni

Piaţa Prundului
până în 1944

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Piaţa Unirii din Braşov s-a numit până în 1944 Piaţa Prundului. Aceasta îşi trăgea numele de la prundişul adus de apele
care cugeau de la Pietrile lui Solomon şi formau prundiş în
această piaţă, sediul central al fostului sat Şchei, pe vremea
când apele care coborau de la Pietrele lui Solomon adunau
mereu alu viuni şi mai ales prundişul pietros.

DEX. Prundiş: îngrămădire de pietriş şi de nisip
în albia unei ape

În 1674 în actele oficiale numele pieţii este „La Prund”. În piaţă, pe locul
unde acum se află un chioşc, până nu demult o tonetă de îngheţată şi de
ziare, pe vremuri se afla o moară de ulei, care în 1859 a ars şi când proprietarul a vrut să o refacă, biserica s-a opus pe motiv că apa morii produce
mari mizerii. Într-o monografie a Braşovului (Philippi, p. 48) se afirmă
că la 1872 în Piaţa Prundului era cea dintâi farmacie a Şcheiului.
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Zero lei de la Guvern
Ministerul Culturii nu a alocat niciun leu pentru Braşov în 2014
Consorţiul Cultural Corona,
care reuneşte peste 11 organizaţii non-guvernamentale şi instituţii publice de cultură din
Braşov, ia act cu îngrijorare de
anunţarea rezultatelor licitaţiei
de proiecte organizată de Administraţia Fondului Cultural
Naţional, conform cărora nicio
organizaţie culturală din Judeţul
Braşov nu a primit finanţare
pentru propunerile înaintate.
În urma analizării rezultatelor afişate se poate constata
că mai multe proiecte propuse
spre finanţare de operatori
culturali din Judeţul Braşov
(ca dovadă a interesului acestora pentru ridicarea nivelului
cultural în zonă) au fost punctate în partea superioară a clasamentului, dar, din păcate,
niciunul nu a primit fonduri,
deşi 4 dintre acestea au avut
peste 90 puncte.
Deşi am putea să punem la
îndoială obiectivitatea unor
evaluări, cel puţin aşa cum sunt
formulate unele titluri de proiect, sau analizând istoricul

Conducerea Consorţiului Cultural Corona îşi exprimă îngrijorarea că Guvernul transformă Braşovul într-o „pată albă”
unor organizaţii câştigătoare,
se nasc serioase semne de întrebare cu privire la eficienţa
şi justeţea întregului proces de
alocare de fonduri publice pentru proiecte culturale. Cu toate
acestea nu o facem, doar constatăm că pe harta finanţărilor
de proiecte culturale din fondurile Ministerului Culturii, în
dreptul judeţului Braşov – cu
toate că este un judeţ bine po-

pulat al ţării, are cele mai numeroase monumente din ţară
pe Lista Monumentelor Istorice, are situ-uri UNESCO, cei
mai mulţi turişti străini etc. –
va apărea o pată albă.
Dorim să propunem autorităţilor locale şi judeţene luarea în considerare a iniţierii
unei linii de finanţare comune
pentru proiecte culturale în
oraşul şi judeţul Braşov, toc-

mai pentru a compensa inexistenţa resurselor financiare
de la nivel naţional, prin apelul la resursele locale. La
această iniţiativă credem cu
tărie că trebuie să se alăture
şi marii agenţi economici ai
judeţului, cointeresaţi în devenirea Braşovului în cel mai
turistic oraş şi judeţ al ţării.
Consiliul Director al
Consorţiului Cultural Corona

Premii pentru elevi la „Şcoala nr. 14 altfel”
În cadrul programului şcolar
„Şcoală altfel” la Şcoala Gimnazială nr. 14 din Braşov a fost organizat un „Festival al Şcolii 14”,
în cadrul căruia elevii ambelor
niveluri de pregătire – primar şi
gimnazial, şi-au dovedit aptitudinile în producerea de obiecte diverse şi dulciuri, bineînţeles cu
ajutorul dascălilor şcolii şi, nu în
ultimul rând, al părinţilor.
A fost o manifestare deosebită
din toate punctele de vedere, cu
atât mai mult cu cât dovada acestor talente a fost însoţită de demonstraţii de dansuri populare,
cântece, dans artistic, la care
„creatorii bucătari”, după ce şi-au
răsfăţat oaspeţii din şcoală şi din
afară acesteia, le-au încântat ochii
cu virtuozitatea de care au dat
dovadă la interpretarea de cântece
şi la dansurile populare şi moderne. Atmosfera a fost deosebit de
atractivă, a încântat ochii spectatorilor care i-au felicitat cu
aplauze.

Cu această ocazie
s-au înmânat diplome elevilor care s-au
remarcat printr-o activitate sportivă deosebită, sportivi de
nivel judeţean sau
naţional, dintre care
remarcăm: Denis
Renta, clasa a III-a
A, Ionuţ Olaru, a Va B, Andrei Boureanu, a VII-a A, la fotbal, Lara
Chirilă – clasa a VIII-a A, Andreea Saitis – a VIII-a A, la handbal, şi mulţi alţii, din marea listă
de elevi care au reprezentat şcoala.
„Activitatea s-a dovedit deosebit
de instructivă pentru toate categoriile de participanți, dovedind
încă odată importanţa cooperării
între şcoală, ca promotor de educaţie, părinţi, ca parteneri la procesul educaţional şi, nu în ultimul
rând, beneficiarii activităţii educaţionale, copiii”, a precizat directorul instituţiei, Simion Tudor.
Reprezentanţii şcolii neau dezvăluit că, de 9 mai,
când se sărbătoreşte Ziua
Europei, Independenţa de
stat a României, precum şi
victoria Coaliţiei Naţiunilor
Unite în cel de-al Doilea
Război Mondial, se doreşte
organizarea unui concurs
de desene pe asfalt în cadrul şcolii, însoţite de demonstraţii sportive care să
evidenţieze aspectul pozitiv

al antrenării copiilor în activităţi
educaţionale asupra integrării şi
menţinerii acestora în programul
educaţional.
La eveniment, din partea autorităţilor locale a fost prezent
consilierul local Ciprian Bucur,
care este şi membru în Consiliul
de Administraţie al şcolii. „Mă
bucur să văd că eforturile municipalităţii de a investi în crearea
unor condiţii de învăţământ şi a
unei baze materiale cât mai bune
sunt răsplătite de rezultatele elevilor din Braşov. Mai mult, am
rezolvat împreună cu funcţionarii
serviciului de specialitate al Primăriei Braşov solicitarea reprezentanţilor şcolii de a primi
material dendricol şi mobilier urban, pentru ca elevii vor să reamenajeze spaţiul situat lângă
biserică. Având în vedere deschiderea arătată de elevi pentru astfel de activităţi, le voi susţine în
continuare ori de câte ori voi fi
solicitat”, a precizat Bucur.
Sebastian Dan
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Licitaţie pentru locurile
de parcare neocupate
Primăria Braşov va scoate la
licitaţie, începând de astăzi,
locurile pentru care titularii
nu şi-au plătit abonamentul,
dar şi pe cele care nu au fost
până acum ocupate.
◾ Luni, de la ora 10.00, braşovenii care locuiesc în Astra I, între Calea Bucureşti
numere impare – Saturn –
Marte – Zizinului numere
pare, inclusiv zona Popa
Şapcă, dar şi cei din zona
Drumul Cernatului, în afară
de cei care locuiesc pe Drumul Cernatului la numerele
30, 32, 34 şi strada Zizinului
nr.113, 115, 146 şi 148, sunt
aşteptaţi la Primărie pentru
a-şi închiria un loc de parcare
de reşedinţă. Licitaţiile de
reatribuire vor continua după
Paşte.
◾ Pe 28 aprilie este programată procedura de atribuire
în cartierul Astra II, între Calea Bucureşti numere pare –
Berzei – Zorilor – Carpaţilor
numere impare.
◾ Pe 5 mai se vor face atribuiri în cartierul Florilor (fără
Albăstrelelor nr. pare, Alexandru Vlahuţă nr. 32 şi Bujorului nr. 21), cartierul Craiter
şi cartierul Scriitorilor (fără

strada Brînduşelor nr. 3 – 9
şi Zizinului nr. 1 – 13).
◾ În 12 mai urmează Centrul
Nou I, cu străzile Gării, Griviţei nr. 85-107 (zona 9 Mai),
Hărmanului până la nr. 31,
Toamnei, Verii, 15 Noiembrie
nr. 75, 77, Bulevardul Victoriei, 13 Decembrie numere
pare (zona 9 Mai – Făget),
Mihail Kogălniceanu nr. 2, 4,
6, 8, 10, 12 şi Bihorului nr. 2,
◾ Pe 19 mai – Centrul Nou II,
cu Griviţei (fără nr. 46 bl.19,
48, 50, 72-90, fără zona 9
Mai), Mihai Viteazul (fără nr.
42), Mircea cel Bătrîn, Traian
Grozăvescu, Armoniei, Nicolae Teclu nr. 9, 11A, 20, Aurel
Vlaicu nr.106, 110, 112, 13
Decembrie nr. 53, 55, 57, 59,
Emil Racoviţă nr. 45-81
(case), Avram Iancu (fără nr.
48A), Nicopole, Petru Rareş,
Nicolae Titulescu, Lucian
Blaga, 15 Noiembrie nr. 5102 (fără 75, 77), Nicolae Titulescu nr. 37-39 (zona Petru
Rareş), Iuliu Maniu nr. 68
(Tribunal), Poiana Braşov –
Poiana lui Stechil nr. 10, 12
(fără nr.11).
Lista completă cu programările pe site-ul Primăriei
Braşov.
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Tecău a câştigat la Casablanca. Perechea Horia Tecău/Jean-

Julien Roger (România/Olanda), cap de serie numărul
1, a câştigat proba de dublu din cadrul turneul ATP de
la Casablanca, din Maroc, dotat cu premii totale de
426.605 euro, după ce a învins în ultimul act cuplul Tomasz Bednarek (Polonia)/Lukas Dlouhy (Cehia), cu 62, 6-2, în doar 57 de minute. Tecău și Rojer, principalii
favoriți ai probei, vor fi recompensați cu 23.500 euro și
250 de puncte ATP. Cei doi au trecut în primul tur de cuplul Albert Montanes (Spania)/Filippo Volandri (Italia),
cu 6-1, 6-4, în sferturi au eliminat cuplul argentinian
Carlos Berlocq/Leonardo Mayer, cu 6-1, 6-1, pentru ca
în semifinale să dispună cu 6-3, 6-4 de perechea Daniele
Bracciali (Italia)/Federico Delbonis (Argentina).
Cristian Ciocan a învins din nou. Pugilistul român Cristian
Ciocan şi-a apărat titlul European WBO la catgoria grea
într-un meci cu germanul Konstantin Airich. În gală desfăşurată la Berlin, în Germania, Cristian Ciocan l-a învins
la puncte pe Airich, care a revenit în ring după o pauză
de un an şi trei luni. Crisitan Ciocan a făcut un meci tactic
foarte bun, a luptat de la distanţă şi a încercat să-şi obosească adversarul. Pe finalul întâlnirii Airich a atacat mai
mult, a încercat să fie agresiv dar românul a stat bine în
defensivă şi a blocat majoritatea loviturilor adversarului.
La finalul celor 10 reprize, Crisitian Ciocan a fost declarat
învingător la puncte şi poate visa acum la un meci cu
Klitscho.
Prima înfrângere pentru campioni. Formaţia Steaua a fost
învinsă pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), de echipa
FC Vaslui, într-un meci din etapa a XXVII-a a Ligii I.
Acesta a fost primul eşec al grupării bucureştene în campionat, după aprilie 2013. Jucătorii vasluieni s-au impus
în partida cu Steaua în contextul în care au sosit la Bucureşti cu câteva ore înaintea partidei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Temwanjera, în minutul 85, cu un
şut din şapte metri la colţul scurt, după o pasă a lui Antal
de pe partea dreaptă. Tot în runda a XXVII-a din Liga I
s-au mai înregistrat rezultatele: Corona Braşov – Poli Timişoara 0-0 (0-0), Steaua – FC Vaslui 0-1 (0-0), Astra
Giurgiu – Concordia Chiajna 1-0 (1-0) şi Petrolul Ploieşti
– Gaz Metan Mediaş (1-0). Ieri s-au disputat meciurile:
Oţelul Galaţi – CFR Cluj şi Ceahlăul Piatra Neamţ – Dinamo Bucureşti. Partidele s-au terminat după închiderea
ediţiei. Astăzi sunt programate meciurile: Universitatea
Cluj – FC Botoşani de la ora 18.30, în direct la Digi Sport,
Viitorul Voluntari – FC Braşov de la ora 19.00 în direct
la Dolce Sport şi Pandurii Târgu Jiu – Săgeata Năvodari
de la ora 21.00, în direct la Digi Sport.

Fotbalul românesc este
un circ! Fotbalistul echi-

pei Steaua, Alexandru
Chipciu, a declarat
după înfrângerea din
meciul cu FC Vaslui,
scor 0-1, din etapa a
XXVII-a a Ligii I, că fotbalul românesc „este
un circ”. „E dureroasă
această înfrângere
pentru că voiam să
terminăm campionatul
neînvinşi. Şi pentru oamenii care au venit şi ne-au încurajat în ploaie. Am văzut că şi Bayernul a pierdut, marile
echipe mai pierd după o perioadă. N-ar fi trebuit să conteze că vin cu juniorii sau cu oricine, dar nu e normal.
Fotbalul românesc e un circ. În Liga I este un circ. Vii la
meci, nu mai vii, ba joacă juniorii, ba antrenorii, am văzut
că dădea declaraţii antrenorul de la juniori. La încălzire
ziceau să mai stăm zece minute. La pretenţiile pe care
le avem noi, românii, vrem să jucăm în Champions League an de an şi nu putem să jucăm în Liga I, ce naiba?!
Nu scuză înfrângerea noastră. Noi ne-am prezentat foarte
slab în acest meci”, a spus Chipciu la Dolce Sport.
Bronz la haltere. Sportiva română Andreea Aanei a câştigat
medaliile de bronz la smuls, aruncat şi total la categoria
+75 kg, la Campionatele Europene de haltere de la Tel
Aviv (Israel). Andreea Aanei a ridicat 111 kilograme la
smuls, şi 138 kg la aruncat, totalul său fiind de 249 de
kilograme. La total, medaliile de aur i-au revenit sportivei
ruse Tatiana Kaşirina (143 kg - smuls, 180 kg - aruncat,
323 kg - total), iar pe locul doi s-a clasat Iulia Konovalova,
tot din Rusia (115, 150, 265).

SPORT

Luni

Punct pentru „stegari”
Corona Brașov a terminat la egalitate, scor 00, pe teren propriu cu
ACS Poli Timișoara, întrun meci din etapa a
XXVII-a a Ligii I și i-a ajutat indirect pe cei de la
FC Brașov.
După ce în urmă cu două
etape a încurcat Săgeata Năvodari, Corona Brașov a încurcat în această rundă o altă
contracandidată a stegarilor
în evitarea retrogradării, ACS
Poli Timișoara. Corona şi Poli
au repetat remiza albă din prima parte a campionatului şi
în returul de la Braşov. Oaspeţii au fost aproape de deschiderea scorului în minutul
25, când Ovidiu Petre, fără
marcaj, a semnat o ratare uriaşă, din patru metri. După pauză, Trandu a şutat în bara
porţii lui Marc în minutul 56,
iar Sergiu Buș putea marca
pentru Corona în minutul 70.
În afara acestor situatʼii de gol,
meciul a fost unul urât, iar
Poli a arătat că nu este departe
ca joc de ultima clasată din
Liga I.
Neînvinși acasă din noiembrie.
Corona a reușit vineri al optulea rezultat de egalitate din
Liga I. Trupa lui Gane nu a
mai pierdut pe teren prorpiu
din luna noiembrie a anului
trecut, când FC Brașov a
câștigat cu 2-1 pe Tineretului.
Chiar dacă Buș și compania
nu mai au nicio șansă de a se
salva de la retrogradare, după
ce oficialii clubului nu au depus dosarul de licentʼiere, Jerry
Gane spune că echipa sa respectă competitʼia și va da totul
pe teren până în ultima etapă.
„Ne-a lipsit un gol ca să putem
câștiga. Am făcut patru egaluri consecutive acasă. E un
rezultat echitabil, noi am avut
mai multă inițiativă, iar
Timișoara cred că s-a
mulțumit cu un punct și a avut
doar două-trei contraatacuri.
Am avut discuții cu jucătorii,
e viitorul lor în joc, campionatul nu s-a încheiat. Trebuie

Ionel Gane este convins că elevii săi puteau câștiga meciul împotriva celor de la ACS Poli
să respectăm competiția și să
dăm maximum în fiecare
meci. Noi pregătim la victorie
meciul de Vaslui, iar dacă nu
reușim să câștigăm, poate o
facem la următorul meci. Nu
se pune problema să bag în
teren juniori. Cu siguranță în
etapele viitore cei care au evoluat mai puțin vor avea șansa
să joace”, a declarat Gane.
Dezamăgit de rezultat. Obiectivul Timișoarei a fost victoria
în deplasarea de pe terenul
Coronei Brașov, dar până la
urmă elevii lui Dan Alexa sau văzut nevoitʼi să plece acasă
cu un singur punct. „Nu mă
poate mulțumi acest rezultat
de egalitate, chiar în situația
în care Corona este o echipă
care e greu de învins acasă.
Corona a luat puncte cu
Steaua, Dinamo, CFR și a dominat Săgeata autoritar. Noi
am venit aici să câștigăm. Nea lipsit atenția la ultima pasă.
Ne doream victoria dar nu sa putut. Corona e o echipă periculoasă, cu jucători
experimentați și care nu mai
au nimic de pierdut, dar nu

mă mulțumește deloc acest rezultat. Ocaziile mari le-am
avut noi. Ovidiu Petre în prima repriză și bara lui Trandu
din partea a doua a jocului.
Cred în echipa mea, cred în
jucători mai departe și sper
să câștigăm mai multe puncte
pe viitor”, a spus Dan Alexa.
Fără spectatori. Corona nu
reușește să scoată suporterii
din casă. La meciul cu Poli

Timișoara au fost prezentʼi
mai putʼin de 100 de spectatori. La începutul partidei de
la Brașov, în tribune erau cel
mult 30 de spectatori. Apoi,
au apărut câtʼiva la tribuna a
doua și altʼi câtʼiva la tribuna
1. La final nu au fost nici măcar 100 de fani la meciul dintre Corona și Poli Timișoara,
iar fotbalul fără spectatori e
foarte urât.

Corona Brașov – Poli Timișoara 0-0 (0-0)
Corona Braşov: Marc - Burlacu, Poverlovici, Damian,
V. Munteanu - Neacşa (H. Popa 87’), Miranda, Dâlbea
(cpt.), Pîrvu (Brata 75’) - Buş (Balint 89’), Coman.
Antrenor: Ionel Gane
ACS Poli: Nuno Claro - Belu, Mera, Şeroni, Morariu Ov. Petre (cpt.) - Bărbuţ, Gorobsov (Nanu 53’), Poparadu
(Scutaru 74’), Trandu - Szekely (Popovici 76’).
Antrenor: Dan Alexa
Cartonaşe galbene: Buş, Neacşa, Miranda, V. Munteanu
/ Morariu, Mera
Arbitru: Sebastian Colţescu (Craiova)
Asistenți: Dragoş Iliescu (Craiova), Gabriel Stroe (Pitești)
Adiționali: Dragoş Teodor (Constanța), Mihai Amorăriţei
(Câmpina).
Rezervă: Gabriel Bârjac (Zalău)
Observatori: Laszlo Sajtos (Sibiu), Marcel Vasile (Brașov)

Lindqvist e selecţionerul României
Antrenorul secund al celor de la Corona Wolves Braşov, suedezul Greg
Lindqvist, este noul antrenor al echipei
de hochei pe gheaţă a României. El va
conduce România la campionatul Mondial şi are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. „Am avut discuţii cu Greg
Lindqvist, iar dacă el acceptă, atunci
este noul antrenor al echipei naţionale.
Aveam nevoie de o schimbare şi sunt
convins că el este cea mai bună alegere.
Am considerat că îi cunoaşte foarte bine
pe jucătorii de la Braşov şi cred că îi
ştie la fel de bine pe hocheştii de la

Miercurea Ciuc. El va avea ca obiectiv
salvarea de la retrogradare. Sper ca
România să rămână în grupa a treia
valorică”, a spus preşedintele Federaţiei
Române de Hochei pe Gheaţă, Florian
Gheorghe. Hocheiștii români vor începe antrenamentele luni, la Patinoarul
„Olimpic” din Brașov sub comanda lui
Lindqvist. Chiar dacă au declarat după
finala pierdută la Braşov că nu vor mai
veni la lot, hocheiştii ciucani s-au răzgândit şi se vor prezenta luni la lot.
Şapte jucători din cei 12 convocaţi de
la SC Miercurea Ciuc se vor prezenta

la echipa naţională, a anunţat Şandor
Gal, antrenorul secund al harghitenilor.
„Trei jucători, Trancă, Molnar şi Goga
sunt accidentaţi serios, numai Tihamer
Becze a anunţat că nu mai vine la lot.
Hocheiul este un sport aparte. Azi te
baţi, iar mâine la lot suntem prieteni”,
a spus pentru ProSport, Sandor Gal.
Campionatul Mondial de hochei pe
gheatʼă, divizia I, grupa B, va avea loc
în perioada 20-26 aprilie în Lituania.
Elevii lui Lindqvist vor juca contra Lituaniei, Croaţiei, Olandei, Poloniei şi
Marii Britanii.
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Meci de
șase puncte
FC Brașov speră în continuare în salvarea de la
retrogradare, iar pentru
a se apropia și mai mult
de acest obiectiv, trupa
lui Țălnar e obigată să
câștige astăzi împotriva
Viitorului.
După ce au învins surprinzător Astra, pentru „stegari”
urmează duelul cu Viitorul, o
echipă aflată și ea în subsol,
dar care vine, de asemenea,
după o victorie neaşteptată la
Vaslui. Tehnicianul brașovenilor, Cornel Ţălnar, speră ca
jucătorii săi să repete evoluţiile
din ultimele etape şi să revină
cu trei puncte din deplasarea
de la Chiajna. „Întâlnim o echipă cu care ne aflăm în luptă
directă pentru evitarea retrogradării. Sper ca băieţii să repete jocul bun făcut cu Astra
şi dacă vor avea aceeaşi mobilizare, vom putea obţine o
victorie, luni seara. Și o remiză
ne-ar avantaja dar noi mergem
să câștigăm toate punctele puse
în joc. Cred că terenul greu va
dezavantaja ambele echipe.
Chiajna are cea mai frumoasă
bază din România, cu 4-5 terenuri bune de antrenament,
este păcat că tocmai cel de joc
arată mai rău. Contează şi faptul că acolo evoluează două
echipe”, a declarat „Ţînţarul”.
Pentru jocul cu Viitorul, Janos
Szekely nu va putea fi folosit,
fiind în continuare accidentat,
iar Cristi Ionescu este suspendat, având 7 cartonaşe galbene.
Meciul Viitorul Constanţa FC Braşov, contând pentru
etapa a 27-a a Ligii I se va disputa astăzi, la Chiajna, de la
ora 19.00.

9
Surpriza din cupă. Energia Rovinari, formația clasată pe locul
8 în Liga Națională de baschet masculin la finalul sezonului
regulat, a cucerit în premieră Cupa României, în Sala
Olimpia din Ploiești, după ce a învins în finală pe CS Municipal Oradea cu scorul de 58-55 (4-15, 16-12, 24-16,
14-12). În finala mică, gazdele de la CSU Asesoft Ploiești
au învins categoric pe BCM U Pitești cu scorul de 95-56
(27-8, 25-18, 26-11, 17-19).

Luptă pasionantă în La Liga. Barcelona a pierdut un joc im-

Antrenorul celor de la FC Brașov, Conel Țălnar, știe că echipa lui este obligată să câștige în fața celor de Viitorul
Speră să se joace pe teren. În
ultimele etape au fost rezultate
destul de surprinzătoare iar stegarii au fost dezavantajatʼi în
unele partide de deciziile arbitrilor. În partida de la Vaslui,
Ovidiu Hatʼegan nu a acordat
două lovituri de la 11 metri
pentru brașoveni și i-a privat
pe Buga și compania de un rezultat pozitiv. Tehnicianul galben-negrilor, Cornel Tʼălnar
speră că lupta pentru evitarea
retrogradării se va duce doar
pe teren. „Nu vreau să mă gândesc la lucruri necurate. Sper
ca lupta pentru evitarea retrogradării să se ducă numai pe
teren. Noi am pierdut trei puncte mari la Vaslui din cauza erorilor de arbitraj iar arbitrul
acelei partide a fost suspendat

doar o etapă, ca și cum nimic
nu s-ar fi întâmplat. Nu ne dorim decât să fim arbitrați correct, să fim lăsați să jucăm pe
teren. Prin ceea ce am arătat
în teren în acest an, am demonstrat că putem învinge orice adversar din Liga I. Eu cred
că suntem pe drumul cel bun.
Sper să trecem cât mai repede
peste linia care separă echipele
retrogradate de cele care vor
juca și în sezonul viitor pe prima scenă a fotbalului românesc”, a spus tehnicianul
brașovenilor, Cornel Tʼălnar.
Șumudică a început războiul cu
Brașovul. Concordia a pierdut
greu pe terenul Astrei, scor 01, iar Marius Șumudică a acuzat dur arbitrajul lui Lucian
Rusandu. Etapa viitoare, Con-

cordia are un meci extrem de
important în lupta pentru evitarea retrogradării, urmând să
joace sub Tâmpa împotriva celor de la FC Brașov. Antrenorul Chiajnei sustʼine că erorile
lui Lucian Rusandu de la Giurgiu nu au fost întâmplătoare.
„Eu de la șase ani sunt pe terenul de sport și îmi dau seama când un arbitru are o
manieră prin care duce o echipă spre victorie. După ce am
jucat în repriza a doua, rezultatul nu mi se pare corect. Acest
domn Rusandu, ca să înțeleagă
lumea, este din Sfântu Gheorghe și mi-a dat cartonașe la
trei jucători. Etapa viitoare joc
cu FC Brașov, iar ei nu pot
evolua în acest meci”, a spus
Șumudică la Digi Sport.

Victorii identice
Echipa de handbal feminin Corona
Brașov continuă pregătirile pentru meciurile din Cupa României și din play-off-ul
campionatului. La finalul săptămânii trecute, brașovencele au jucat două partide
de verificare. În primul meci, trupa condusă de Bogdan Burcea și Vasile Curitʼeanu
a trecut de lotul natʼional de tienret cu sco-

rul de 31-24. În cel de-al doilea meci s-a
înregistrat același rezultat, 31-24, doar că
de această dată adversara Coronei a fost
HCM Roman. „Aceste două partide au
fost extrem de utile. Am putut să vedem nivelul de pregătire la care ne aflăm în acest
moment, cu câteva zile înainte de debutul
în Cupa României. În zilele care ne-au ră-

mas vom pregăti cât mai bine prima partidă din cupă, împotriva fetelor de la CSM
București. În partidele acestea de verificare
au revenit și fetele care au fost accidentate
sau au avut probleme de sănătate. Sper ca
la ora primului meci toate fetele să fie apte
din punct de vedere fizic”, a spus tehnicianul
Coronei, Bogdan Burcea.

portant în lupta pentru titlu, fiind învinsă sâmbătă seară
de Granada, scor 0-1, în etapa a 33-a din La Liga. Real
a profitat de pasul greşit al rivalilor de la Barcelona şi a
învins cu 4-0 pe teren propriu pe Almeria. Galacticii au
urcat pe locul 2 în clasament, la egalitate cu Atletico Madrid,
care are un joc mai puţin. Golurile au fost marcate de Di
Maria ('28), Bale ('53), Isco ('56) şi Morata ('85). Atletico
a jucat aseară de la ora 20.00 în deplasare la Getafe, echipa românilor Contra şi Marica. Meciul s-a terminat după
închiderea ediției.
Fanii Barcei sunt supărați. Suporterii Barcelonei au luat foc
după înfrîngerea catalanilor cu Granada, scor 0-1, în urma
căreia Real Madrid şi-a depăşit cu un punct rivala. Fotbaliştii lui „Tata” Martino au fost întâmpinaţi de un grup de
fani nervoşi la Camp Nou. Aceştia i-au luat în primire imediat pe jucători: „Să vă fie ruşine! Vă gândiţi numai la Mondial!”. Suporterii au adresat chiar şi injurii vedetelor Barcelonei.
Unul dintre „clienţii" preferaţi a fost brazilianul Neymar, în
timp ce lui Pinto (foto) i s-a strigat „Pleacă de la Barca!”.
Fanii supăraţi i-au aşteptat pe jucători să iasă din incinta
stadionului şi au continuat apoi ofensiva. Argentinianul
Mascherano a fost cel care s-a oprit să dialogheze cu fanii.
În final, s-a stabilit ca primii 3 căpitani ai Barcelonei să
poarte o discuţie cu suporterii zilele viitoare.

Diego Costa la Chelsea!? Mourinho și-a dat acordul pentru
suma de 60 de milioane de euro pe care Chelsea o va
plăti celor de la Atletico Madrid la finalul lui iunie pentru
mutarea lui Diego Costa. Suma activează clauza de reziliere, iar jucătorul de 25 de ani vrea să plece la Londra,
anunță spaniolii de la El Confidencial. În plus, Mourinho
vrea să dea și o lovitură psihologică rivalilor de la Atletico
pe care îi va întâlni în semifinalele Ligii Campionilor. Inițial,
Mourinho se interesa de Falcao, jucător care i-a plăcut
încă de când îl avea ca adversar la Madrid: el antrenor la
Real, Radamel vârf la Atletico, dar după accidentarea vârfului columbian, tehnicianul portughez s-a reorientat.

DIVERTISMENT

Concert de Paşte
la Sala Patria
Joi, 17 aprilie 2014, la
ora 19.00 Filarmonica
Braşov vă invită la un
concert extraordinar de
Paşte „Laudate Dominum”.
Dirijor: Ovidiu Dan Chirilă
Solişti:
◾ Şerban Valentin
– vioară
◾ Cristina Radu
– soprană
◾ Corul „Astra”
– dirijor Ioan Oarcea.
Dirijorul şi compozitorul
braşovean Ovidiu Dan Chirilă a creat lucrări de diferite
genuri, cu care a obţinut importante premii în competiţii.
Alături de Orchestra Simfonică din Braşov, din 1996 a
efectuat anual turnee în Germania, realizând, de asemenea, şi înregistrări pe CD.

Valentin Şerban este student al Facultăţii de Muzică
din cadrul Universităţii
„Transilvania” Braşov şi a
susţinut recitaluri în Braşov,
Sf. Gheorghe – Centrul Cultural „Arcuş”, Ploieşti, Sinaia, Cluj-Napoca, Bucureşti –

Sala Mică a Ateneului Român, Muzeul Naţional „George Enescu” Bucureşti, etc.
Palmaresul competiţional al
violonistului Valentin Şerban
conţine distincţii importante,
obţinute la olimpiadele naţionale de interpretare instru-

mentală şi concursuri internaţionale.
Cristina Radu
este solistă a Operei
din Braşov şi desfăşoară o bogată activitate concertistică,
atât în ţară cât şi
peste hotare, fiind
deopotrivă atrasă de
scena teatrului liric,
cât şi de genul cameral şi vocal-simfonic.
Preţul biletelor
este de 30 lei, redus
50% pentru elevi,
studenţi şi pensionari, respectiv 15 lei.
Programul agenţiei de bilete de la sala „Patria”:
– luni, miercuri 12–15;
– marţi, joi 16–18;
– cu o oră înainte de concert.

Oratoriul „Patimile după Ioan” de J.S. Bach
în cadrul slujbei din Vinerea Mare la Biserica Neagră
Biserica Evanghelică C.A. din România
– Parohia Braşov îi invită pe toţi cei doritori în Vinerea Mare, 18 aprilie 2014,
orele 17, la o slujbă religioasă în cadrul
căreia va fi interpretat oratoriul „Patimile
după Ioan” de Johann Sebastian Bach.
Corului „Bach” al Bisericii Negre, sub ba-

gheta lui Steffen Schlandt, i se vor alătura
solişti vocali şi instrumentişti ai orchestrei
„Kamerata Kronstadt”. Slujba va dura
aproximativ două ore şi trezeci de minute.
Cei interesaţi pot procura bilete gratuite,
în limita de 650 de locuri, până miercuri,
16 aprilie, la Biroul Parohial al Bisericii

Evanghelice C.A. Braşov (Piaţa Sfatului
nr. 17) sau la intrarea în Biserica Neagră.
Accesul în Biserică se va face începând
cu ora 16.15. Prezenţa soliştilor şi a muzicienilor din orchestră presupune costuri,
astfel comunitatea se bucură pentru fiecare
donaţie benevolă din partea publicului.

Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

DIVERGENT
140 minute, Acţiune, SF, Romantic
ora: 13:30
NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI -3D131 minute, Acţiune, Thriller
ora: 21:45
300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU -3D102 minute, Acţiune, Război
ora: 15:00

SABOTAJ -PREMIERĂ106 minute, Acţiune, Thriller, Crimă
orele: 16:15, 20:30
ADIO, DAR MAI STAU PUŢIN
96 minute, Comedie, Dramă
ora: 18:30
Spectacol de teatru
CĂPITANUL AMERICA: RĂZBOINICUL IERNII
Luni, 14 aprilie 2014 de la 20:00, în Deane's Irish Pub
-3D– 128 minute, Aventuri, Acţiune, SF
Teatrul Particular Braşov prezintă spectacolul de
orele: 19:00
revistă Femei! Femei!. Mărţişoare umoristice şi
RIO 2 -3D- -PREMIERĂ101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie, muzicale cu Dorina Roman, Dan Zorilă, Mona
Codreanu. Preţ: 30 lei
Familie (D=dublat, S=subtitrat)
orele: 13:15 D, 17:00 S
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT
Întâlnirea
78 minute, Animaţie, Fantastic
(dublat)
pasionaţilor
ora: 11:45
de jocuri
În fiecare zi de
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT
-3Dluni, de la ora 19,
78 minute, Animaţie, Fantastic
(dublat)
în ceainăria Ceai
ora: 13:00
et caetera, este
NOE -3Dprezentat câte un
140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic
joc de strategie
orele: 15:15, 22:15
board game):
TARZAN -3DTicket to ride,
94 minute, Acţiune, Animaţie, Aventuri
Carcassonne,
(subtitrat)
Coloniştii din
ora: 18:00

Horoscopul zilei
Berbec. Bunăvoinţa ta iese la iveală astăzi, aşa că aruncă o
privire şi vezi cine are nevoie de ajutorul tău. Fii atent/ă
însă, pentru că ţi se pot întinde capcane.
Taur. Nu va fi deloc o zi plictisitoare, chiar dacă faci aceleaşi
lucruri ca de obicei. Energia ta mentală este perfectă pentru
a te juca cu activităţile tale de zi cu zi, aşa că distrează-te.
Gemeni. Energia imensă pe care o ai poate transforma cele
mai plictisitoare activităţi în unele foarte distractive. Fii deschis/ă şi arată tuturor cât de frumoasă poate fi viaţa.
Rac. Îţi petreci cea mai mare parte din zi acasă, gândindute la ceea ce simţi. E posibil să fii prins/ă cu o treabă minoră,
dar tot la familie sau iubit/ă îţi fuge gândul.
Leu. E posibil să te avânţi astăzi într-o nouă relaţie, ceea ce
nu poate fi nici de bine, nici de rău. Puteţi fi compatibili,
dar mai întâi descoperiţi-vă şi apoi fă-ţi planuri.
Fecioară. Ţine-ţi cardurile şi banii departe de tine astăzi, nu
trebuie să cheltui nimic în plus faţă de ce ţi-ai propus. Situaţia
ta financiară se va îmbunătăţi, dar nu trebuie să forţezi.
Balanţă. Te simţi magnific/ă, şi ar trebui să laşi ca acest
lucru să se vadă. Chiar dacă nu e totul perfect, poţi face o
impresie bună şi poţi reuşi să obţii o întâlnire.
Scorpion. Poţi amână o decizie pentru zilele următoare? Dacă
da, astăzi va fi o zi frumoasă, dacă nu, nu vei reuşi decât să
îţi îngreunezi viaţă. Ai răbdare!
Săgetător. Astăzi toţi prietenii tăi sunt importanţi pentru
tine, şi ai putea fi surprins/ă de grijă şi dragostea pe care ţi
le poartă. Bucură-te de această zi.
Capricorn. Cum ţi se pare că arăţi? Astăzi e ziua perfectă
pentru răsfăţ, dar asigură-te să ştie toată lumea acest lucru.
E posibil să te pândească un nou loc de muncă.
Vărsător. Astăzi ar trebui să fii capabil/ă să îţi faci prietenii
să vadă că lucrurile sunt mult mai distractive decât ei realizează. Întâlneşte-te cu ei şi vino cu idei.
Peşti. Problemele vin, dar doar în viaţa ta socială. E posibil
ca un prieten sau un membru al familiei să se întoarcă împotriva ta şi să se poarte ciudat.

Bancuri

Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov

Luni

Catan, Reţeaua energetică şi lista poate continua.
Adulţii sunt foarte receptivi la acest tip de
divertisment care le solicită creativitatea, atenţia, dar
şi spiritul de competiţie.

Expoziţii

◾ Expoziţiei LĂSATA
SECULUI – Moment
important în viaţa
satului” la Castelul
Bran.
Expoziţia cuprinde trei secţiuni:
– reconstituirea obiceiului „Roata în flăcări”
– reconstituirea obiceiului „Fărşang”, specific
comunităţii maghiare din Ţara Bârsei – prezentare de fotografie cu secvenţe din lumea
satului, fotografii realizate de MARCO ALGASOVSCHI
din Braşov.
◾ Expoziţiea Fotograful braşovean Carl
Muschalek – 110 ani (1857–1904), donaţia
Gheorghe Corcodel din Germania, la Muzeul
Civilizaţiei Urbane, situat în Piaţa Sfatului nr. 15.
◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româneşti. Colecţia
Lucian Pop” la Muzeul de Artă Braşov, din B-dul.
Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol). Expoziţia reuneşte
capodopere semnate de reprezentanţi de seamă ai
picturii româneşti din secolele XIX-XX (Ion Andreescu,
Ştefan Luchian, Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady,
Nicolae Tonitza, Iosif Iser, Corneliu Baba, Ştefan Câlţia,
Sorin Ilfoveanu etc.).

◾ Bulă era la şcoală şi se scărpina în
cap. Învăţătoarea îl întreabă:
– Bulă, ai păduchi? De ce te scarpini
în cap?
– Da, doamna învăţătoare. Am avut
unul, dar a murit ...
– Şi atunci de ce te mai scarpini în cap?

– Păi au venit neamurile la înmormântare …
◾ Soţul, tot roşu şi transpirat, călcând rufe, o întreabă pe nevastă-sa:
– Dragă, eşti sigură că asta e cura
cu fier pe care mi-a prescris-o medicul?

Sudoku
3
4
7

2
2 8

8
5
8
9 3
1
9
9 6

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

Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe
verticală, nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

14 aprilie 2014

Recorduri pe mările
văzduhului: constructorii
braşoveni de aeronave (II)

Înrămate, sub sticlă, în sala
de consiliu a constructorilor braşoveni de aeronave,
I.D. Coman număra 8 certificate de navigabilitate
acordate Întreprinderii de
Construcţii Aeronautice
(I.C.A.) Braşov de Franţa,
Anglia, RFG, Canada,
SUA...
(continuare din numărul trecut)
Adevărul era că la I.C.A.
s-a început puternic, cu aeronave de vârf, „aşa cum ne-a
cerut Secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, din a cărui iniţiativă a şi luat fiinţă această întreprindere şi din a cărui

gândire, cutezanţă şi orientare
ne-am ridicat pe scurtul parcurs al existenţei întreprinderii”, a adăugat slugarnic nu se
ştie cine. Apoi, Mistreţu a
amintit de vizitele toarşului
N. Ceauşescu la ICA, începutul celei de-a II-a etape situându-se cam prin 1974, dar el
era legat de prima vizită a Secretarului general al PCR în
această întreprindere, din august 1972, după care s-a trecut la elicopterul mijlociu
„IAR-330”.
Cele 4 vizite ale „genialului
Stejar al Carpaţilor” au fost
tot atâtea „pietre de hotar în
producţia braşoveană de aeronave”. Începutul exportului
de la I.C.A.
a coincis cu
vizita din
1975, iar
după vizita
din 1981 sa trecut la
realizarea
„pr i mului
avion agri-

Iosif Şilimon

col cu motor turbopropulsor
IAR-828”. „Chiar mai zilele
trecute ne gândeam în secţie,
spunea tov. maistru Gh. Gheorghe, că s-a omologat un nou
avion agricol, am modernizat
elicopterul IAR 316, am sporit
producţia de elicoptere, am
realizat iluminatul natural la
hala de montaj”.
S-a mai amintit aici de nişte
recorduri, tov. Ghe. A mai
amintit de unul: în 1980, monoplanoare IS-28 M2
parcurgeau ruta Braşov – Tocumwall (Australia) în 154
ore de zbor, pe o distanţă de

22.000 km. N-au fost piloţii
braşoveni, ci piloţii beneficiarului, căruia aparatele de la
ICA i s-au impus calitativ.
ID Coman întreba şi cum
s-a născut noua şcoală a construcţiei de aeronave la Braşov, maistrul Gheorghe zicând
că aici, la poalele Tâmpei,
construcţia de aeronave împlinise în 1985... 60 de ani,
dacă avem în vedere că I.A.R.
s-a înfiinţat în 1925. Ei, bine,
această „nouă şcoală”
s-a născut tocmai din
valorificarea experienţei dobândite de meşteri renumiţi de la
IAR, între alţii, maiştrii Iosif Hinoran, Ioane Lupşe, Ioan Bobeş,
în 1986 pensionaţi, la
regretatul inginer Iosif
Şilimon, de la care toţi
constructorii braşoveni de aeronave au
învăţat atât de mult,
de temeinici – şi a cunoştinţelor dobândite
alături de colaboratorii
uzinei din Franţa şi
Anglia, pe ale căror licenţe s-a început.
Ziaristul a mai completat
că în 1986 cei de la ICA se
desprinseseră de licenţe, devenind creatori de aeronave,
şi, într-adevăr, elicopterul
„IAR-317” şi avionul „IAR825”, între altele, apartʼin braşovenilor şi ca gândire,
proiectare, şi ca prototipuri.
Ultima întrebare era: „Spre
ce zburaţi mai departe?”, răspunsul fiind de genul: „Poate
spre noi înşine...”
„Drum Nou”
11 aprilie 1986
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Din presa maghiară
Fabrica de Ţesături Foith György &Co.

Fabrica a fost înfiinţată de coproprietarul lui Foith în anul
1896 şi a reuşit să se extindă, cu toate că la început era
greu de găsit personal calificat, iar investiţiile în utilaje
erau costisitoare. În ajutorul fabricii a venit o instituţie

financiară din oraş, care a susţinut cheltuielile finaciare
ale fabricii şi astfel s-a ajuns că în zilele noastre fabrica
are peste 100 de angajaţi şi a reuşit să fie o concurenţă
reală atât în ţară, cât şi în afara ţării. Susţinerea industriei
autohtone este de interes naţional şi se face apel către
locuitorii din zonă pentru a face cumpărăturile necesare
de la reprezentanţa fabricii Foith &Co. Din Str. Porţii nr. 24
(actual Republicii).
Fabrica produce ţesături diversificate, la modă. Găsiţi
toate modelele de ciorapi, dar şi articole sportive.

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

S-a dat startul în Campionatul Naţional
de Tenis de Masă de la Braşov

Campionatul Naţional de Tenis de Masă organizat la
Braşov s-a bucurat de un mare interes, participând peste
100 de concurenţi. Întrecerile au început sâmbătă, 2 aprilie, la ora 10 şi au fost găzduite de Şcoala Elementară
Săsească de pe str.Lungă nr. 156. După tragerea la sorţi
a echipelor, corul „Metrom” a interpretat imnul regal, apoi
inginerul Rusneac, preşedintele asociaţiei organizatoare,
a salutat participanţii.
Concursul a început cu echipele masculine, unde au participat următoarele asociaţii: Makkabi Bucureşti, Haggibbor Cluj, Ivria Braşov, Sporting Bucureşti, Ardealul
Bucureşti, Makkabi Tg. Mureş, Metrom Braşov, Braşovia,
Royal Cluj, CFR Satu Mare, Aurora Cluj, Hakoah Arad,
Kolping Braşov. Concursul pe echipe se joacă pe grupe.
Este de aşteptat ca întrecerile finale să se termine duminică seara.

Rajtolt az országos asztaliteniszbajnokság! Brassói Lapok, nr.78, 4 aprilie 1938

Dinu Eva
Iulian Cătălui

Unde găsiţi ziarul nostru
1. Casa Judeţeană de Pensii
2. Consiliul Judeţean Braşov
3. AJOFM Braşov
4. Spitalul Judeţean Braşov
5. Direcţia Finanţelor Publice
Braşov
6. Casa de Asigurări
de Sănătate
7. Maternitatea Braşov
8. Spitalul CFR

9. Magazinele
◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp
10. Chioşcurile
◾ Rodipet
◾ Z-KIOSK
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BRAȘOVENI PENTRU BRAȘOVENI

După 30 de ani
componentʼa trupei, după cum
dădea viaţă strigat de chemare. Constanţa strălucitoare rămânea spiritul zămislit la
Braşov de nişte copii talentaţi
de douăzeci de ani. Şi Victor
Lenghel, toboşarul inimos şi
încăpăţânat, transformat mai
apoi în manager de vreme
nouă, care nu a vrut cu nici
un chip să lase „Conexiunile”
să moară! Iar la concertele
Conexiunilor s-au născut mereu iubiri ce-şi proclamau prin
cântec fericirea...
Au urmat câţiva ani de turnee, noi piese de succes, premii la festivaluri.
În 1987 are loc concertul
de adio al formaţiei (alături

Trupa Conexiuni, considerată de mulţi emblema
muzicală a Braşovului, pe
care l-a reprezentat cu
cinste în rockul mare, a
aniversat 3 decenii de la
înfiinţare, adunând pe
aceeaşi scenă componenţi
din toate generaţiile.
Vocalistul care a făcut celebră formaţia prin vocea sa
specială, Florian Stoica, nu a
reuşit, însă, să ajungă la spectacol. A fost un concert în
care au putut fi auzite melodii
ce au făcut istorie, precum
„Tu” sau „Mai rămâi puţin”,
dar şi cele din ultimii ani ai
grupului, avându-l ca solist pe
Cătălin Dobre, un talentat tânăr braşovean care a fost finalist al concursului „Vocea
României”.
1983, Braşov, Casa de cultură
a studenţilor. Trei tineri care
îndrăgeau muzica rock, Marcel Boca, Florian Stoica şi
Victor Lenghel, pun la cale
naşterea unei trupe. Marcel a
fost cel care a dat numele grupului. Până să ajungă, însă, să
bată toba în fanfara militară,
Victor ascultase albumele formaţiilor ce se vindeau în milioane de exemplare în
Occident. În ciuda interdicţiilor de tot felul, şi moda vestimentară pătrunsese la noi.
La vremea la care ascultam
unde şi când puteam, multiplicată la nesfârşit, pe benzi
deseori uzate, muzica titanilor
Beatles, Deep Purple ori Rolling Stones, doar visul era
liber. Pe când internetul ori
Facebook-ul erau doar literatură SF, tinerii trăgeau cu coadă ochiului la câte o revistă
adusă „de dincolo”, ce se
plimbă din mână în mână, pitită pe sub bănci, la şcoală,
pentru a-şi vedea idolii. Pătruns de spiritul muzicii mari,
toboşarul Victor Lenghel, alături de chiaristul Marcel Boca
şi de vocalistul Florian Stoica,
se apucă de cântat.
Dintr-o conexiune prietenească, unde îşi repetau compoziţiile proprii, aveau să
ajungă la cântări în cadrul

„Trei decenii s-au scurs de când la poalele Tâmpei o trupă
de tineri rebeli pornea drum de muzică şi vis. Conectau, într-o
superbă armonie, la muzică, spiritul rebel ce şedea ascuns la
vreme de dictatură în suflet curat de tânăr ce se voia liber.
Cântau despre iubire. Blugii, atât de puţin conformişti, erau
ţinută obligatorie. Iar pleata rebelă se camufla uneori în
codiţă, la spate, strecurată sub haină, pentru a supăra mai
puţin rigoarea unor vremuri pe care mulţi le-au uitat şi care
par tinerilor de azi neverosimile poveşti... Versul lor avea parfum de libertate şi risipea pretutindeni speranţa. Şi măcar
preţ de-un cântec, fericire! Au scris istorie în muzica
Braşovului, indiferent de numele care s-au împletit în lanţul
Conexiunilor. Şi nu au abdicat de la spirit. Şi nici de la vis!”
Onelia Pescaru
evenimentelor studenţeşti care
făceau furori printre tinerii
acelor ani – Serbările Zăpezii,
Galele Amfiteatru sau Galele
Costineşti.
La primul festival la care a
participat, tânăra formaţie a
câştigat premiul I la Interpretare, iar Florian Stoica a fost
desemnat cel mai bun solist
rock. Nu li s-a cerut în mod
expres să-şi schimbele numele, dar se simţea o oarecare
presiune.
După succesul de la festivalul Constelaţii rock 85, băieţii de la „Conexiuni” sunt
invitaţi în studiourile Radiodifuziunii Române să imprime două piese.
Componenţa „de aur” a
anilor 80 poate fi considerată

Boca, Stoica, Lenghel, cărora
li s-au alăturat Gabi Isac,
alias Baştanu – bass, Mihai
Pascu – bass şi Ramiro Junger – clape. Mihai Pascu era
licean la Şaguna când a fost
cooptat în trupă.
Se spune că rock-ul e boală...
pe veci! Că odată strecurat prin
timpan în suflet nu îl mai poţi
scoate de acolo niciodată. Indiferent dacă muzica rămâne
profesie de viaţă sau doar neuitată şi mângâietoare pasiune. „Conexiunile” născute la
Braşov au avut parte de ceasuri de glorie, dar şi de agonie.
Momente în care totul părea
pierdut în amintire. Pe măsură
ce îşi terminau şcolile, unii
dintre băieţi atârnau chitara
în cui. Alţii s-au lăsat fermecaţi de libertatea Occidentului
şi i-au răspuns chemării. Numele apăreau şi dispăreau din

de Compact si de Dida Dragan). Ramiro se stabileşte în
Germania, Boca și Stoica termină facultatea şi sunt obligaţi
să plece în alte localităţi,
la posturile primite la reparţie.
În următorii ani, „Conexiuni” a avut apariţii publice sporadice, dar după
90, Victor Lenghel, care
rămăsese în Braşov, a
avut iniţiativa refacerii
grupului. Alături de veteranii Florian, Victor si
Gabi, vine Victor Solomon (foto), cotat azi ca
unul dintre cei mai buni chitarişti români. Aceasta este
considerată perioada de glorie
a Conexiunilor. Au cântat în
deschiderea concertelor Uriah
Heep, Ian Gillan, Europa,
Scorpions, au imprimat noi
piese, au scos albume. Piesa

Oameni...
Oameni care unesc şi oameni care dezbină...
Oameni care clădesc şi oameni care dărâmă.
Oameni care ridică punţi şi oameni pe care aceste
punţi îi leagă.
Fiecare, supus unui unic destin şi unei singure treceri...
Dar cât de diferite ne sunt aceste treceri prin lume!
Această pagină este dedicată
celor care ştiu să treacă,
mândri şi puri, prin lumina
vieţii, lăsând în urma lor
lumina. Au vindecat suflete prin muzică şi cânt,
prin arta sublimă au dăruit
pretutindeni bucuria. Au
făcut miracole, asemeni
zeilor cu trupuri ruinate
de boală şi prăduite de
nădejde. Ne-au făcut fericiţi prin sport că aparţinem aceluiaşi neam,
risipit azi şi de geografie
şi de mândria pierdută.
Braşoveni care au ştiut
să dea Braşovului şi lumii
valoare şi onoare!
Oameni pentru oameni!
Braşoveni pentru
braşoveni!
Onelia Pescaru
„Viaţa de rocker” obtʼine locul 1 în topul revistei Rock
Pop & Show. Radio România
a clasat melodia „Mai rămâi
putʼin” pe primul loc în topul
celor mai bune balade produse de-a lungul anilor. După ce
unii membri de bază ai trupei
se îndreaptă către alte proiecte, Victor Lenghel, care a rămas sută la sută Conexiuni în
toţi aceşti 30 de ani, găseşte
noi formule de a ţine grupul
în viaţă. Şi reuşeşte. Cu voci
noi, cu instrumentişti talentaţi,
sunt invitaţi la diverse evenimente unde sunt bine primiţi.
Perlele muzicale ale grupului

sunt şi azi cântate de generaţiile de atunci, dar şi de copiii
acestora.
Cătălin Dobre. Nenăscut la
vremea când „Conexiunile”
porneau a străbate suflet de
generaţii risipite prin decenii.
Remarcat pe marea scenă a

României, Cătălin vrea să rămână în „Conexiuni”. În Braşovul lui.
E conştient de forţa amintirii şi de ce înseamnă pentru
Braşov „Conexiuni”. Dar viu
e în el şi suflul proaspăt al generaţiei pe care a alăturat-o
veteranului Victor Lenghel.
Sunt prieteni. Chiar dacă îi
separă ani buni de viaţă, îi
uneşte muzica. Şi dorinţa de
a da suflet şi simţire unor vise
frumoase. De a arăta că şi la
Braşov se întâmplă lucruri, că
nasc, vorba bătrânului cronicar, şi la noi oameni... Iar Victor simte că datoria lui de
credinţă e să ducă mai
departe „Conexiunile”.
Povestea lui e una de forţă şi de luptă. În avântate
şi deseori tulburi vremuri
moderne, el scormoneşte
neîncetat printre posibilităţi, căutând calea. Calea prin care, la fel ca în
urmă cu 30 de ani, Conexiunile rămân pline de
sens. Ele poartă mai departe, prin timp, valoarea
simbolurilor adunate, poezia
din piese şi credinţa. Pentru
că, nu-i aşa, crezi... ceea ce
crezi! Şi noile melodii Conexiuni devin hituri, iar Cătălin
Dobre este decis să rămână
alături de acest proiect.
Elena Cristian

Concert aniversar cu toate generaţiile
La concertul aniversar 30 de ani au urcat pe scenă 12 componenţi ai trupei din toate generaţiile. Una dintre surprizele
concertului aniversar a fost Mihai Pascu, care azi e tot persoană
publică, dar din ipostaza de vicepreședinte al Consiliului
Județean. Mihai Pascu a simţit la un moment dat că trebuie
să opteze pentru o altă cale. Băieţii de la „Conexiuni”au

primit câte o diplomă de excelenţă şi în cadrul festivalului
studenţesc Gaudeamus Braşov. Amfitrionul galei, profesorul
Valentin Muntean, se ocupa de Casa de Cultură a studenţilor
atunci când grupul s-a înfiinţat. În formula de azi, alături de
Victor la tobe, Cătălin-vocal, îi mai găsim pe Monel Puia –
bass şi clape şi Alex Mihalcea – chitară.

