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Ziar Gratuit
Locuri de muncă
vacante în Braşov
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În evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Braşov
sunt înregistrate 256 de locuri de muncă.

Vremuri grele
pentru stegari
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Prima promoţie
de absolvenţi
Aproape toţi absolvenţii Şcolii Profesionale Germane Kronstadt
au locul de muncă asigurat

După un meci dominat
autoritar, Astra Giurgiu a
obţinut, aseară, 5-0 pe teren
propriu cu FC Braşov.

Vernisaj la Muzeul
„Casa Muşenilor”
pag. 10

Astăzi, la ora 13.00, sunteţi
invitaţi la vernisajul expoziţiei „In memoriam Ioan
Sorin Apan” .

VALUTĂ

Euro
4,4330
USD
3,3098
Gram Aur 136,7028

METEO

Parţial noros
18°C /26°C

Prima generaţie de absolvenţi ai Şcolii
Profesionale Germane Kronstadt înfiinţate la Braşov în urmă cu doi ani
într-o clădire aparţinând fostului Liceu

Rulmentul numără 111 tineri, dintre
care 104 vor fi deja angajaţi, de astăzi,
4 august, la companiile unde s-a desfăşurat până acum pregătirea lor prac-

tică. Meseriile în care aceşti elevi au
fost calificaţi sunt operator pe maşini
unelte cu comandă numerică şi electromecanic – maşini unelte şi instalaţii

Noi abonaţi la Tetkron

Zile gratuite de vacanţă

Tetkron SRL, societatea care
administrează reţelele de apă
caldă ale sistemului centralizat
de încălzire din Braşov, îşi va
extinde numărul de consumatori. Consiliul Local Braşov
a aprobat joia trecută o investiţie de 16,7 milioane lei inclusiv TVA (aproximativ

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism, Federaţia Patronatelor din Turism şi
Asociaţia de Promovare Litoral – Delta Dunării desfăşoară
în perioada 18 – 31 august
programul „Zile Gratuite de
Vacanţă 2014” pentru turiştii
care vor să petreacă o vacanţă

3,8 milioane euro) pentru lucrări de racordare la sistemul
centralizat a 39 de instituţii
din Braşov, a patru blocuri şi
a unui ansamblu de locuinţe,
la care se adaugă lucrări pentru eficientizarea consumului
de energie termică la alte
28 de şcoli.
pag. 3

industriale. Diploma de studii este recunoscută internaţional, iar elevii au
posibilitatea continuării studiilor pentru
obţinerea bacalaureatului.
pag. 7

pe litoral în condiţii avantajoase de preţ. Astfel, programul cumulează oferte de tipul
„plăteşti cinci nopţi şi stai
şase” sau „plăteşti şase nopţi
şi stai şapte”. Pachetele pornesc de la 518 lei/persoană,
pentru şase nopţi de cazare şi
una gratuită.
pag. 4
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Razii de proporții în Piața din Stupini
Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor au organizat săptămâna trecută o acțiune în colaborare cu inspectori din cadrul Direcției Agricole și pentru Dezvoltare
Rurală. Scopul: verificarea legalității actelor și comerțul
cu legume și fructe. Oamenii legii au dat 25 de amenzi
și au confiscat peste 6 tone de legume și fructe. Au fost
verificate proveniența produselor comercializate, categoria de calitate și țara de origine a mărfurilor, existența
certificatului de producător, corelația dintre cantitățile
comercializate și suprafețele agricole cultivate, legalitatea
operațiunilor de achiziție sau import, precum și a
operațiunilor de vânzare și a evidențierii în actele contabile a veniturilor obținute. Polițiștii au dat 25 sancțiuni,
în valoare de 81.000 lei și au confiscat 6.250 de kg de
legume și fructe, în valoare de 30.000 lei. De asemenea,
față de administratorii a două societăți comerciale, cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
evaziune fiscală.

14 000 de țigări de contrabandă descoperite la Brașov
Polițiștii au prins în localitatea Ticușul Nou un prahovean
de 21 ani care transporta țigări confecționate artizanal.
Acestea erau ascunse în mai multe cutii de carton. Oamenii legii au descoperit că tânărul a reușit să vândă
aproape 8000 de țigări de contrabandă pentru care a
primit în total 1.600 de lei. Suspectul a fost reținut.Tânărul
transporta 6000 țigări, în 30 cutii a câte 200 de bucăți
fiecare. Din primele verificări efectuate polițiștii au stabilit
că țigările au fost confecționate artizanal, sustrăgânduse astfel de la plata obligațiilor fiscale către bugetul statului. Cele 14.000 țigări au fost ridicate de polițiști, iar
tânărul a fost reținut urmând să fie prezentat magistraților
cu propunere de arestare preventivă. Prejudiciul cauzat
bugetului de stat prin confecționarea artizanală a celor
14.000 țigări este de aproximativ 13.000 lei.
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Locuințele ANL pot fi vândute
în rate pe maximum 25 de ani
Ratele lunare
vânzare-cumpărare.
pentru cumpăraRata dobânzii de
rea unei locuințe
referintʼă (rata dobânzii
ANL vor putea fi
de politică monetară staplătite într-un inbilită de BNR) este cea
terval maxim cuvalabilă la data încheierii
prins între 15 și 25
contractului de vânzade ani, în funcție
re-cumpărare și rămâne
de venitul mediu
neschimbată pe întreaga
pe membru de fadurată a contractului.
milie al titularului
Totodată, Ministerul
contractului de înprecizează că săptămâchiriere a lo cu na trecută a fost emis
inței, informează
Ordinul ministrului dezun comunicat al
voltării regionale și
Ministerului Dezadministratʼiei publice
voltării Regionale Guvernul a stabilit numărul maxim de ani pe care se pot “întinde” ratele la locuințele ANL
nr. 1391/2014, care
și Administrației
stabilește, conform mePublice.
maxim 15 ani, în cazul în care, bru de familie al titularului todologiei de calcul în vigoare,
la data vânzării, venitul mediu contractului de închiriere a că valoarea de înlocuire pentru
Potrivit noilor prevederi, în pe membru de familie al titu- locuintʼei nu depășește cu 50% anul 2014 este de 328 euro pe
cazul achizitʼionării locuintʼei larului contractului de închi- salariul mediu brut pe econo- mp. Locuintʼele ANL pentru
cu plata în rate lunare, cumpă- riere a locuintʼei depășește cu mie.
tineri pot fi achizitʼionate, după
rătorul achită avansul de minim 80% — 100% salariul mediu
Venitul mediu pe membru o perioadă de închiriere de mi15%, precum și comisionul de brut pe economie, în maxim de familie se stabilește rapor- nimum un an, prin achitarea
1%, stabilite prin OG nr. 20 ani, în cazul în care același tat la câștigul salarial mediu de rate lunare către autoritătʼile
6/2014, la data încheierii con- venit depășește cu 50% — brut pe economie, comunicat publice locale, prin contractatractului de vânzare în formă 80% salariul mediu brut pe în ultimul buletin statistic al rea de credite ipotecare, prin
autentificată, iar restul sumei economie și în maxim 25 ani Institutului Natʼional de Sta- Programul Prima Casă sau cu
în rate lunare.
în cazul în care, la data vân- tistică, înainte de data înche- achitarea integrală a pretʼului
Ratele lunare se pot plăti în zării, venitul mediu pe mem- ierii
contractului
de final din surse proprii.

Pe strada Castelului se lucrează şi sâmbăta

Lucrările de pe strada Castelului, demarate lunea trecută,
se desfăşoară în ritm susţinut.
Muncitorii sunt la lucru şi
sâmbăta, iar până ieri, săpăturile pe partea stângă a sensului de mers către Olimpia
ajunseseră la intersecţia cu
strada Michael Weiss, urmând
să fie montate cablurile şi apoi
acoperită săpătura. Tot pe par-

tea stângă, pe primii 100 de
metri ai tronsonului în lucru,
cablurile reţeliştilor au fost deja
montate, iar şanţurile au fost
acoperite. După finalizarea lucrărilor pe partea stângă a străzii, se va lucra pe partea
dreaptă, astfel încât pietopnii
riverani să aibă permanent o
cale de acces. „În urma discuţiilor pe care le-am avut

cu deţinătorii de reţele având
în vedere traseele acestor reţele, s-a luat decizia menţinerii actualelor elemente ale
geometriei străzii. Aceasta
înseamnă că trotuarul de pe
partea dreaptă îşi va păstra
actuala configuraţie, iar trotuarul de pe partea stângă
va avea bordură înaltă şi o
lăţime de 1,5 metri, urmând
ca paralel cu bordura să fie
amenajate parcări, pe carosabil”, a declarat primarul
George Scripcaru.
Reamintim că strada Castelului a intrat în reparaţii din
28 iulie, pe tronsonul dintre
intersecţia cu strada Constantin Dobrogeanu Gherea şi intersecţia cu strada Michael
Weiss. Pe tronsonul menţionat
nu mai este permis decât maşinilor de intervenţie, iar parcarea este interzisă.
A.P.

Air France a întors cursa Paris - București
pentru că uitase un pasager
Căpitanul avionului Air
France care a fost întors la
Paris în drumul spre Bucureşti, sâmbătă, a luat această
decizie din motive de securitate, întrucât echipajul a fost
informat că un pasager nu se
afla la bord, deşi bagajul său
a fost înregistrat, precizează
reprezentanţii companiei ae-

riene. „Imediat după decolarea cursei AF 1588 Paris-Bucureşti de ieri (sâmbătă, n.r.),
echipajul a fost informat că
un pasager nu se afla la bord,
deşi bagajul a fost înregistrat.
Din motive de securitate, capitanul aeronavei a luat decizia de a se întoarce la Paris
CDG (Aeroportul Charles de

Gaulle, nr.r) pentru a debarca
bagajul, toţi pasagerii fiind în
permanenţă în siguranţă”, se
arată în comunicatul Air France remis Mediafax. Un avion
al companiei Air France, care
a plecat de la Paris în jurul
orei 16.00 şi urma să aterizeze
la Bucureşti la 19.15, a fost
întors după o oră de zbor..

EVENIMENT

4 august 2014

3

Tetkron îşi va extinde
portofoliul de consumatori
Tetkron SRL, societatea
care administrează reţelele de apă caldă ale
sistemului centralizat
de încălzire din Braşov,
îşi va extinde numărul
de consumatori.
Consiliul Local Braşov a
aprobat joia trecută o investiţiei de 16,7 milioane lei inclusiv TVA (aproximativ 3,8
milioane euro) pentru lucrări
de racordare la sistemul centralizat a 39 de instituţii din
Braşov, a patru blocuri şi a
unui ansamblu de locuinţe, la
care se adaugă lucrări pentru
eficientizarea consumului de
energie termică la alte 28 de
instituţii de învăţământ şi la
Căminul pentru persoane fără
adăpost. Printre noii clienţi ai
Tetkron ar urma să se afle
mai multe instituţii de învăţământ, Aula amfiteatru a

Lucrări de modernizare în toi la sistemul centralizat de încălzire

Campanie pentru
popularizarea Ținutului Secuiesc
La Sfântul Gheorghe, comisia permanentă a Consiliului Natʼional Secuiesc
(CNS) a adopta, vinerea trecută, o hotărâre prin care
va populariza delimitarea
administrativ-teritorială a
Tʼiunutului Secuiesc. Aceștia
intentʼionează să plaseze
inscriptʼii la hotare și să organizeze actʼiuni cultural și
sportive.
„Am adoptat o hotărâre
privind demararea unei mişcări pentru a populariza şi
a conştientiza delimitarea
administrativ-teritorială a

Ţinutului Secuiesc. Din statutul de autonomie a Consiliului Naţional Secuiesc
reiese clar care sunt comunele marginale, iar delimitarea externă a acestor comune
reprezintă inclusiv delimitarea Ţinutului Secuiesc”, a
declarat, într-o conferinţă de
presă, preşedintele CNS, Izsak Balazs.
Izsak a precizat că vor fi
organizate diferite acţiuni
culturale şi sportive, în cadrul cărora se vor face cunoscute
delimitările
administrativ-teritoriale ale

Ţinutului Secuiesc. Totodată, CNS vrea să amplaseze
inscripţii şi simboluri „la hotare”, în aşa fel încât acestea
să fie cunoscute.
Potrivit preşedintelui CNS,
ar fi important ca hotarele
Ţinutului Secuiesc să fie
„desenate” la fel şi faptic.
Izsak Balazs a mai spus că
scopul acţiunii este ca hotarele să fie cunoscute, iar comunitatea locală să fie
consecventă în această privinţă, întrucât „delimitarea
definitivă poate să fie adoptată doar prin referendum”.

Mamele pot obţine şi alte venituri, pe
lângă indemnizaţia de creştere a copilului
Ministrul Muncii, Rovana
Plumb, a declarat, vinerea
trecută, că mamele vor putea
obţine, pe lângă indemnizaţia
de creştere a copilului, venituri de până la 1.500 de lei
anual, muncind de acasă. De
asemenea, ministrul a precizat că peste 12.000 de femei
care au făcut acest lucru şi ar
trebui să restituie indemnizaţia vor fi aministiate fiscal.
Ministrul Muncii a afirmat,
în cadrul unei conferinţe de
presă, că în urma unei decizii

a Curţii de Conturi de verificare a dosarelor pentru
acordarea indemnizaţiei de
creştere a copilului, s-a stabilit că 12.460 de mame, în
perioada 1 ianuarie - 30 iunie
2014, au încasat venituri suplimentare, pe lângă indemnizaţia de creştere a copilului.
Curtea de Conturi a stabilit
astfel că mamele respective
trebuie să returneze indemnizaţiile încasate, respectiv
15 milioane de lei pentru
care s-a constituit debit.

Ministrul Rovana Plumb a
precizat, în aceste condiţii,
că cele 12.460 de persoane
care ar trebui să returneze
indemnizaţiile vor fi amnistiate fiscal, potrivit unei
propuneri de act normativ,
iniţiată de Ministerul Muncii.
Documentul va fi supus
aprobării în şedinţa de Guvern din data de 20 august.
Rovana Plumb a mai spus că
această măsură nu afectează
bugetul de stat aprobat pentru 2014.

Universităţii Transilvania, corpurile V şi P ale Universităţii,
sediul ANAF, sediile Poliţiei
şi Poliţiei Locale, Piaţa Dacia,
Spitalul Judeţean (inclusiv staţionarele din Astra şi Tractorul), mai multe sedii de firme.
“Obiectivul general al proiectului constă în extinderea
rețelelor termice existente şi
racordarea la reţelele publice
de distribuţie a unui număr
cât mai mare de consumatori,
astfel încât cantitatea de energie termică produsă de SC
“BEPCO” SRL, şi livrată consumatorilor de către SC “TETKRON” SRL să crească şi
implicit să scadă ponderea pe
care o au în prezent pierderile”, se arată în documentul
care a stat la baza hotărârii
Consiliului Local. Termenul
de realizare al proiectului este
de 36 de luni.
Tot în cadrul aceleiaşi şe-

dinţe, plenul legislativului local a aprobat şi un proiect privind înlocuirea unui tronson
de reţea de termoficare cu
scopul de a reactiva traseul de
transport dintre PT2 Astra şi
PT5 Astra.
Pierderi plătite de municipalitate. De asemenea, consilierii
au aprobat şi acoperirea, din
bugetul local, a pierderilor înregistrare de Tetkron, pierderi
care la data de 31 decembrie
2013 erau de 22 de milioane
de lei. Dintre acestea, 15 milioane de lei reprezintă datorii
către principalul furnizor de
agent termic, SC Bepco SRL,
datorii care vor fi plătite eşalonat, conform unui grafic stabilit de comun acord între
eprezentanţii Consiliului Local, conducerea Tetkron şi cea
a Bepco. „Pierderile existente
ne creează mari probleme din
punctul de vedere al presiunii

bugetare. O să vedem ce soluţii
şi variante vom găsi pentru a
nu se opri gazul. Pentru început, am decis reeşalonarea datoriilor pe care le avem la
Bepco. Totodată, în şedinţa
de Consiliu Local am aprobat
câteva studii care fac referire
la execuţia unor lucrări ce au
drept scop redimensionarea
unor magistrale, astfel încât
să se reducă pierderile. Aceste
lucrări, cum ar fi de exemplu
desfiinţarea magistralei de pe
strada Panselelor şi amenajarea unui nou racord în Astra,
astfel ca abonaţii Tetkron din
Noua să nu rămână fără agent
termic, trebuie efectuate până
la începerea sezonului rece,
că altfel vor fi în continuare
pierderi”, a explicat primarul
George Scripcaru. În prezent, la sistemul central de termoficare mai sunt abonaţi
12.000 de consumatori. A.P.
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Flash economic
Mai puţine insolvenţe la Braşov
În primele şase luni ale anului 2014, numărul firmelor braşovene care au intrat în insolvenţă a scăzut cu 10,75%,
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, potrivit
datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În perioada
1 ianuarie-30 iunie 2014, au apelat la această procedură
un număr de 556 de firme braşovene, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, când au făcut acest pas 623 de
companii. Datele mai subliniază că numărul firmelor braşovene care şi-au suspendat, dizolvat şi radiat activitatea a
scăzut, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013. Astfel, în
perioada analizată, 348 de firme şi-au suspendat activitatea,
în scădere cu 44,94%, comparativ cu aceeaşi perioadă a
anului precedent, când au luat această hotărâre 632 de
companii.

Taxa pe stâlp va fi aplicată în 2015 la valoarea fiscală netă
Taxa pe construcţii speciale va fi aplicată începând de anul
viitor, cel mai probabil, la valoarea fiscală netă şi nu la valoarea contabilă brută, cum se practică în prezent, spune
ministrul Finanţelor, Ioana Petrescu. Deşi a precizat că în
proiectul noului Cod fiscal au fost preluate reglementările
asumate deja de Guvern, Petrescu a adăugat că vor fi avute
în vedere propunerile făcute în cadrul consultărilor pe care
MFP le-a avut cu reprezentanţii mediului de afaceri. „Unul
dintre scenariile pe care mergem şi care pare o alternativă
viabilă la forma aflată acum în vigoare este modificarea
bazei impozabile pentru impozitul pe construcţii prin aplicarea
cotei de impozit la valoarea fiscală netă a construcţiilor”, a
declarat ministrul Finanţelor.Valoarea contabilă brută reprezintă costul cu care un activ a fost înscris iniţial în contabilitatea
firmei, în timp ce valoarea fiscală netă elimină amortizările.
Pe de altă parte, firmele sunt obligate să facă reevaluarea
bunurilor, astfel că este neclar impactul acestei modificări,
mai ales în lipsa unor norme de aplicare.

Luni

Zile gratuite de vacanță
Ofertele pentru Litoral includ nopți gratuite de cazare

ANAT, Federatʼia Patronatelor din Turismul Românesc
(FPTR) și Asociatʼia de Promovare Litoral-Delta Dunării
(ALDD) au lansat programul
,,Zile gratuite de vacantʼă
2014”, iar ofertele sunt valabile pentru turiștii care aleg
șă-și petreacă vacantʼa pe în
perioada 18-31 august.
Programul cumulează oferte
de genul "plătești cinci noptʼi
și stai șase" sau "plătești șase
noptʼi și stai șapte", pentru a
veni în sprijinul turiștilor care
vor să petreacă o vacantʼă pe
litoral în conditʼii avantajoase
de pretʼ.
Pachetele pornesc de la 518
lei/persoană, cu mic dejun,
pentru șase noptʼi de cazare și
una gratuită, la un hotel de
două stele din statʼiunea Venus,
de la 822 de lei/persoană, cu
mic dejun, pentru cinci noptʼi
de cazare și una gratuită, la
un hotel de trei stele din Eforie
Nord și de la 975 de lei/persoană, cu mic dejun, pentru
șase noptʼi de cazare și una
gratuită, la un hotel de patru
stele din statʼiunea Mamaia.

Plătești șase zile de cazare și stai șapte, prin programul ”Zile gratuite de vacanță pe Litoralul românesc”
„Ofertele speciale pentru litoralul românesc, care includ
nopți gratuite de cazare sunt
foarte căutate de turiști. În primul trimestru din acest an,
față de aceeași perioadă din
2013, cererea pentru ofertele
din programul «Zile gratuite

de vacanță» a avut o creștere
de 100%, de aceea le reamintim turiștilor că pentru perioada 18-31 august găsesc, din
nou, la agențiile de turism
membre ANAT oferte din acest
program”, declară Lucia Nora
Morariu, președintele Aso-

ciatʼiei Natʼionale a Agentʼiilor
de Turism.
Federaţia Patronatelor din
Turismul Românesc (FPTR)
menţionează că peste 70 de
hoteluri de pe litoral au intrat
în program.Lista poate fi consultată pe site-ul Federatʼiei.

Parlamentul European cere măsuri de
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV combatere a șomajului în rândul tinerilor
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII
PREVENIREA FURTURILOR DIN AUTOTURISME
Pentru a vă proteja autoturismul de infractori,
pe timpul nopţii,

parcaţi în locuri iluminate
și
nu lăsaţi obiecte de valoare în interior !

CAMPANIA

„Infractorii te pot cunoaşte mai bine decât crezi”

În rezolutʼia aprobată, în
luna iulie, cu 502 de voturi
pentru, 112 împotrivă și 22
de abtʼineri, se arată că
șomajul în rândul tinerilor a
atins un nivel fără precedent.
Acesta este în medie de 23%
în UE, cu vârfuri de peste
50% în unele state membre.
În total, 5,3 milioane de europeni sub 25 de ani sunt
șomeri.
În acest context, eurodeputatʼii cer Comisiei să monitorizeze îndeaproape
implementarea „schemelor
de garantare pentru tineri”
lansate anul trecut și să propună standarde minime pentru calitatea uceniciilor, nivele
de salarizare și acces la serviciile de angajare a fortʼei de
muncă. Finantʼarea UE pentru initʼiativa de combatere a
șomajului în rândul tinerilor,
în prezent de 6 miliarde de
euro, trebuie să fie majorată,
se mai arată în rezolutʼie.
În plus, statele membre
UE ar trebui să utilizeze
Fondul Social European sau
ERASMUS+ pentru a
finantʼa proiecte care să promoveze uceniciile și să combată sărăcia și excluderea
socială, spun deputatʼii. Măsuri suplimentare la nivel
natʼional pot include actʼiuni
care să descurajeze abando-

nul școlar, să promoveze formarea profesională și uceniciile, precum și strategii
complexe pentru cei care nu
au loc de muncă și nu sunt
înscriși într-un program
educatʼional.
Statele membre ar trebui
să dea prioritate știintʼei, tehnologiei, ingineriei și matematicii în programele
educatʼionale, întrucât aceste
profile vor fi foarte căutate
pe piatʼa muncii. Rezolutʼia
subliniază că este important
ca tinerii să obtʼină calificări
transversale, cum ar fi
cunoștintʼe despre tehnologiile informatʼiei, capacitatea
de leadership, gândire critică
și limbi străine, printre altele
prin studii în străinătate.
Pentru a încuraja crearea
de locuri de muncă, guvernele ar trebui să reducă povara administrativă pentru
liber profesioniști, micro-întreprinderi și întreprinderi
mici și mijlocii, să introducă
politice favorabile de taxare
și să creeze un climat mai favorabil pentru investitʼiile private.
Comisia și statele membre
sunt încurajate să sprijine noi
tipuri de economie, mai ales
antreprenoriatul social,
împărtʼirea unui spatʼiu de lucru comun, asigurarea mă-

surilor de sprijin pentru cooperativele pentru tineret și
întreprinderile sociale recent
înfiintʼate.
Rezolutʼia aprobată de
eurodeputatʼi încurajează statele membre să examineze
posibilitatea de a extinde
garantʼia pentru tineret astfel
încât să cuprindă tinerii sub
30 de ani. Propunerea Comisiei privind o garanţie
pentru tineret, prezentată în
decembrie 2012, a fost adoptată oficial de Consiliul de
miniştri al UE la 22 aprilie
2013 şi aprobată de către
Consiliul European din iunie
2013. Conform acesteia, se
garantează că niciun tânăr
nu rămâne şomer sau inactiv
pentru mai mult de patru
luni. Conform iniţiativei privind garanţia pentru tineret,
tinerii sub 25 de ani ar trebui
să primească o ofertă de
bună calitate de muncă, de
ucenicie, de stagiu sau de
continuare a studiilor în termen de patru luni de la intrarea în şomaj sau de la
terminarea studiilor. Toate
cele 28 de state membre ale
UE şi-au prezentat planurile
de punere în aplicare a garanţiei pentru tineret şi fac
primii paşi către înfiinţarea
sistemelor de garanţie pentru
tineret.
Ionela Damian
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Atelierul noilor șanse
zice Elena, una dintre
angajatele atelierului, care a
avut mai multe locuri de muncă.
„Mă simt ca în familie, e
foarte lejer şi program cum nu
găseşti oriunde, la 4 ore, e
foarte puţin şi salariul este destul de convenabil” mărturisește
Geta Elena Bârsan.
În viitor dacă lucrurile vor
merge bine şi mai ales dacă
vânzările şi venituri atelierului
vor creşte există posibilitatea
angajării mai multor persoane.
Unul dintre doritori este deja
pe lista de aşteptare.

O mână de oameni de
bine de la Fundaţia pentru Copii Abandonaţi din
Ghimbav, care nu au rămas nepăsători la indiferenţa altora, au pus pe
picioare proiectul ”Diversis”, un atelier de creaţie.
Acesta este o întreprindere
socială în care lucrează oameni
cu diverse probleme care fie nu
şi-au găsit un job, fie au avut
dificultăţi în menţinerea acestuia.
Atelierul „Diversis” a fost înfiinţat cu ajutorul unei cofinanţări printr-un grant din partea Elveţiei, prin intermediul
Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă.
Atelierul îşi va acoperi cheltuielile din venituri obţinute din
vânzarea
produselor
handmade.
„Noi, la Fundaţia pentru
Copii Abandonaţi, am crescut
copii de la vârsta de 2-3 ani
care sunt acum adulţi şi deoarece aceştia au întâmpinat dificultăţi în menţinerea unui job

Persoanele defavorizate fac produse hand-made care sunt foarte căutate
am zis că ar fi bine să depunem
un proiect pentru crearea unnei
întreprinderi sociale pentru astfel de persoane care întâmpină
dificultăţi în găsirea şi menţinerea unui loc de muncă” a declarat Carmen Cristureanu, manager de proiect
Momentan Atelierul „Diver-

A.J.O.F.M. BRAŞOV

sis” are trei angajaţi care lucrează câte 4 ore pe zi într-o locaţie
bine amenajată şi dotată ideal
pentru desfăşurarea optimă a
muncii. Aceştia au parte de
consiliere psiho-profesională
periodică şi salarii decente.
Nici nu spun că vin la serviciu
pentru că mă simt ca acasă

Nicu este nerăbdător să înceapă
munca în atelier, pentru că a
fost deja la câteva interviuri
pentru un loc de muncă fără
niciun rezultat însă. Este conştient că astfel de proiecte îi pot
ajuta enorm pe el şi pe cei ca
el, crescuţi într-un centru de
plasament.
„Îi ajută foarte mult, în primul rând îi ajută ca experienţă
şi în al doilea rând ca şi
oameni, să nu mai fie daţi la o
parte, să se simtă pe dinafară”
spune Nicolae Căldărar.
Acum succesul atelierului
depinde de noi, posibilii cumpărători, pentru că doar aşa
acesta se poate dezvolta, cu
vânzări cât mai mari.
Produsele vor putea fi
achiziţionate de la târgurile
de specialitate sau direct de
la Atelierul din Ghimbav de
pe Strada Nouă, numărul
180. De asemenea pentru a
afla mai multe despre atelier
şi produsele create aici puteţi
intra pe site ul www.atelierdiversis.ro.

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
Braşov
administrator 1
administrator de reţea de calculatoare
agent comercial
agent de securitate
agent servicii client
ajutor ospătar
ambalator manual
asistent manager
asistent medical generalist
barman
brutar
bucătar
călcătoreasă lenjerie
cameristă hotel
casier
casier încasator
chimist
cofetar
colector (recuperator) creanţe/debite
conducător autospecială
confecţioner tricotaje după comandă
confecţioner-asamblor articole din textile
consilier tehnic
contabil
controlor calitate
controlor poartă
croitor
curăţitor-sablator
cusător piese din piele şi înlocuitori
designer pagini web (studii superioare)
director tehnic
dulgher (exclusiv restaurator)
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician în construcţii
electrician în construcţii

1
1
3
1
1
7
1
1
4
1
5
3
4
6
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
5
1

civile și industriale
electromecanic auto
faianţar
femeie de serviciu
fierar betonist
finisor terasamente
florar-decorator
fochist pentru cazane de abur
şi de apă fierbinte
funcţionar administrativ
funcţionar economic
gestionar depozit
grădinar
grafician calculator (studii medii)
infirmier/infirmieră
inginer chimist
inginer construcţii civile,
industriale şi agricole
inginer de sistem software
inginer electrotehnist
inginer industrializarea lemnului
inginer mecanic
inginer tehnolog metalurg
îngrijitoare la unităţi de ocrotire
socială şi sanitară
îngrijitor clădiri
îngrijitor de copii
instalator apă, canal
instalator încălzire centrală şi gaze
instalator instalaţii
tehnico-sanitare şi de gaze
instalator reţele termice şi sanitare
lăcătuş mecanic
lăcătuş-montator
lăcătuş-montator agregate
energetice şi de transport
lucrător bucătărie (spălător vase mari)

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

lucrător comercial
lucrător gestionar
maistru mecanic
manipulant mărfuri 10
maşinist la maşini mobile
pentru transporturi interioare
mecanic utilaj
montator subansamble
muncitor necalificat în industria
confecţiilor
muncitor necalificat la ambalarea
produselor solide şi semisolide
muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor
muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci
mozaic, faianţă, gresie, parchet
muncitor necalificat la spargerea
şi tăierea materialelor de construcţii
operator la fabricarea altor
produse chimice
operator la maşini de tricotat rectiliniu
operator la maşini-unelte
cu comandă numerică
operator la maşini-unelte
semiautomate şi automate
ospătar (chelner)
patiser
pizzar
portar
pregătitor piese încălţăminte
preparator pastă
programator
programator ajutor
programator de sistem informatic
programator producţie
proiectant inginer electromecanic

3
1
1
1
3
4
6
3
7
6
2
1
1
3
2
4
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1

proiectant inginer instalaţii
referent de specialitate marketing
referent evidenţa persoanelor
şef de sală restaurant
şef schimb
şef serviciu marketing
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer de autoturisme şi camionete
spălătoreasă lenjerie
specialist în domeniul calităţii
specialist marketing
specialist resurse umane
stivuitorist
strungar la maşini de strunjit roţi
căi ferate
strungar universal
sudor
sudor cu arc electric cu electrod
fuzibil în mediu de gaz protector
tălpuitor (confecţioner-reparaţii
încălţăminte)
tâmplar universal
tehnician analist calitate
tehnician echipamente de calcul şi reţele
tehnician maşini şi utilaje
tehnician pentru sisteme de detecţie,
supraveghere video, control acces
tehnician tehnolog mecanic
vânzător
vopsitor industrial
zidar rosar-tencuitor
zugrav

1
1
2
3
4
2

agent de securitate
ambalator manual
călcătoreasa lenjerie

2
1
1

Făgăraş

3
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
3
1
1
8
3
1
1
1
1
1
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Luni

Editura Ciurcu
a făcut istorie în Braşov
După ce a lucrat opt ani la librăria şi editura
Socec din Bucureşti, în 1880 Nicolae Ciurcu
s-a întors la Braşov, unde a înfiinţat librăria
şi editura Ciurcu. Ulterior, s-a asociat cu
fratele său Ioan, care a preluat şi dezvoltat
afacerea pe măsură ce starea de sănătate a
fratelui său s-a înrăutăţit. Iniţial, sediul editurii şi al librăriei a fost pe strada Hirscher
la nr. 15, însă după o vreme s-a mutat definitiv la nr. 11.
În 1890 cei doi fraţi au început editarea a
şase colecţii de literatură, numite şi „biblioteci”. În 1896, Ioan a achiziţionat din Viena
o tiparniţă modernă.
În total, în cadrul editurii s-au tipărit peste
150 de manuale şcolare şi un număr însemnat
de cărţi de cultură. S-a estimat că între anii
1880 şi 1910, prin intermediul acestei edituri

au fost difuzate circa 7 milioane de
cărţi în teritoriile româneşti de sub
stăpânirea austro-ungară şi în
România.

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Titluri ca „Leonat si Dorofata”, „Jalnica întâmplare a lui Piram si Tisbe”,
„Nepotrivita iubire dintre Echo şi
Nartis”, „Istoria preafrumosului
Arghir şi a preafrumoasei Elena cea
măiastră” şi multe altele sunt emblematice şi vorbesc de la sine despre
preocupările de lectură ale braşovenilor de acum o sută de ani.
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Prima promoţie de absolvenţi
Aproape toţi absolvenţii Şcolii Profesionale Germane Kronstadt au locul de muncă asigurat
Primii absolvenţi ai Şcolii Profesionale Germane Kronstadt (SPGK), prima şcoala profesională în sistem dual
din România şi singura care are personalitate juridică,
au fost sărbătoriţi vineri în cadrul unei ceremonii oficiale, la Braşov Business Park, în prezenţa elevilor,
părinţilor, cadrelor didactice, conducerii companiilor
partenere şi a autorităţilor care susţin acest proiect.
Pe lângă oficiali locali, la
festivitatea de absolvire au
participat reprezentantul Ambasadei Germaniei la Bucureşti, vice-ambasador Achim
Tröster, reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană, Anca Hociotă şi reprezentantul Ministerului Educaţiei Naţionale,
Stelian Fedorca.
Chiar şi Ministrul Educaţiei
Naţionale, Remus Pricopie, a
avut un discurs în cadrul evenimentului, prezenţa sa fiind
posibilă printr-un sistem de
teleconferinţă. „Cred că astăzi
(n.r. vineri, 1 august) marcăm
un alt moment important al
învăţământului românesc.
Şcoala Germană Kronstadt de
la Braşov este un exemplu

pentru educaţia de calitate.
Noi trebuie să îl preluăm şi
să-l promovăm, astfel încât
şcoala pofesională să fie o opţiune pentru tineri şi în acelaşi
timp un beneficiu pentru societate”, a spus Ministrul Educaţiei Naţionale.
Au locul de muncă asigurat.
Prima generaţie de absolvenţi
ai şcolii înfiinţate la Braşov
în urmă cu doi ani într-o clădire aparţinând fostului Liceu
Rulmentul numără 111 tineri,
dintre care 104 vor fi deja angajaţi, de astăzi, 4 august, la
companiile unde s-a desfăşurat până acum pregătirea lor
practică. Meseriile în care
aceşti elevi au fost calificaţi
sunt operator pe maşini unelte
cu comandă numerică şi elec-

tromecanic – maşini unelte şi
instalaţii industriale.
Potrivit reprezentanţilor
şcolii, doar doi dintre absolvenţi au ales să plece în străinătate, iar cei care nu s-au
angajat încă, nu au făcut-o nu
din cauza notelor, ci a unor
nepotriviri cu mediul firmelor
la care au făcut practică.
„Examenul de certificare a
fost foarte serios, iar cei trei
elevi care au obţinut note de
zece sunt elevi foarte buni, lucrează deja în întreprindere

Muzeul închinat celui mai reprezentativ
peisagist al Braşovului

Ştefan Mironescu, cel mai
reprezentativ peisagist al Braşovului şi în special al Scheiului, pe care l-a iubit în mod
deosebit, şi-a donat lucrările
sale unui lăcaş încărcat de
spiritualitate – Muzeul Primei
Şcoli Româneşti.
Ştefan Mironescu, de la a
cărei naştere se împlinesc
110 ani, a lăsat moştenire
urmaşilor săi un „Şchei” al

timpurilor sale,
iar lucrările
sale au devenit
un document
istoric pe pânză.
Născut la
Iaşi în 1904,
Ştefan Mironescu poposeşte la Braşov în
1931, după ce
absolvise Institutul de Belle
Arte şi apoi
studiase la facultatea de arte din capitală,
având mari profesori, printre
care Camil Ressu. Din 1936,
predă desenul la Liceul
Andrei Bârseanu din Braşov,
tot atunci fiindu-i vernisată
prima expoziţie la Casina Română. Din 1944, va deveni
profesor la Şaguna, predând
în paralel şi la Şcoala populară
de artă până aproape de sfârşitul vieţii, în 1985.

Presimţind parcă faptul că
multe case din Şcheiîşi vor
schimba aspectul în timp, Ştefan Mironescu a transpus în
lucrările sale într-un mod atât
de proaspăt şi luminos peisaje,
clădiri, străzi si oameni din
bătrânul cartier românesc,
fiind caracterizat ca un pasionat reporter plastic. Şi-a câştigat prestigiul prin cele 130
de participări la expoziţii.
A lăsat o parte din creaţia
Muzeului Prima şcoala românească, cu următorul testament:
„Cei care vor privi îndelungat
tablourile, vor auzi desprinzându-se din ele glasul istoriei
Şcheilor, din ce în ce mai vechi,
dar mai plin de farmec. Fac
această donaţie cu inima împăcată. Ea trebuie să fie păstrată în veşnicie, atât cât poate
fi o veşnicie omenească.”
Muzeul Ştefan Mironescu
deţine 54 de lucrări grafice şi
picturi în acuarelă şi ulei.
Elena Cristian

Grădiniţa nr. 1 se mută pe strada Tâmpei
Grădiniţa de copii nr. 1 (fostă nr. 32) se va muta din acest
an şcolar în casa din strada
Tâmpei nr. 1 A, casă utilizată
ca locuinţă de serviciu, în care
a locuit fostul primar Ioan
Ghişe. Tot în acest imobil a

funcţionat, o perioadă, şi Creşa nr 8. În prezent, Grădiniţa nr 1 se află într-un imobil
de pe strada Constantin Brâncoveanu, nr. 25, spaţiul fiind
închiriat de la RIAL Braşov
încă din 1984. Imobilul a fost

însă restituit foştilor proprietari
în anul 2009, iar aceştia nu
mai sunt de acord cu funcţionarea grădiniţei în casa lor.
Decizia a fost aprobbată de
Consiliul Local, în şedinţa de
joi, 31 iulie.
A.P.

şi după cum mi-au mărturisit
directorii cu care am stat de
vorbă, sunt comparabili cu cei
mai buni angajaţi pe care
i-am avut în ultima vreme, şi
vor lucra pe maşini extrem de
scumpe. Toţi absolvenţii sunt
însă elevi foarte buni şi vor
putea lucra în orice întreprindere din lume, pentru că
beneficiază de un sistem de
certificare recunoscut internaţional”, a mărturisit directorul
Schaeffler România, Alexandru Blemovici.

Înfiinţată printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Braşov, Inspectoratul
Şcolar Braşov şi zece companii internaţionale cu capital
german din regiunea Braşovului, şcoala oferă elevilor o
formare profesională sub îndrumarea atentă a companiilor. Tinerii învaţă meserii
tehnice căutate pe piaţa muncii, în condiţiile cele mai moderne şi performante, iar
curicula este decisă împreună
cu reprezentanţii companiilor

din cadrul parteneriatului.
După doi, respectiv trei ani
de pregătire preponderent
practică, elevii ies de pe băncile şcolii cu competenţele necesare pentru a începe o
carieră profesională, având
prioritate la angajare în cadrul
firmelor partenere.
Pentru admiterea în şcoală
elevii trec printr-un proces de
testare şi intervievare, la care
participă atât şcoala, cât şi
companiile partenere.
A.P.

Concurenţă mai mare ca la Medicină
În luna iulie 2014, SPGK
şcolariza 256 de elevi din
şapte judeţe în patru meserii,
respectiv operator pe maşini
unelte cu comandă numerică, electromecanic – maşini
unelte şi instalaţii industriale,
confecţioner articole din piele şi înlocuitori (din 2013) şi
sculer matriţer (din 2013).
Meseriile au fost alese în

funcţie de necesarul pieţei
forţei de muncă. Potrivit oficialilor prezenţi la eveniment,
nu numai că şcoala şi-a dublat în doi ani numărul de
elevi, dar la ultima sesiune
de înscriere a înregistrat 340
de candidaţi pe 56 de locuri,
cei şase candidaţi pe un loc
depăşind cererea de la Facultăţile de Medicină.
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Răducan s-a despărţit de Viitorul
Doar o lună a rezistat Narcis Răducan la Viitorul. Oficialul
echipei patronate de Gică Hagi și-a dat sâmbătă demisia.
Narcis lăsase Oțelul și părea încântat de proiectul prezentat de Hagi. Dar la o zi după înfrângerea din meciul
cu Rapid, scor 1-2, și-a prezentat demisia.Fostul director
general al clubului și-a explicat decizia."Am plecat de la
Viitorul. Motivul este acela că eu și Gică avem viziuni
diferite. El vrea să facă echipă cu tineri, dar eu nu cred
că se poate face performanță doar cu tineri. Am rămas
în relații foarte bune cu Hagi, nu ne-am certat", a declarat
Narcis Răducan.

A revenit Brandan
Argentinianul Pablo Brandan va îmbrăca în acest sezon
tricoul celor de la CS U Craiova. Brandan, care a evoluat
ultima dată la Beitar Ierusalim, a fost adus liber de contract
în România de impresarii Marius Bilaşco şi Bogdan Mara.
În primăvară, argentinianul de 31 de ani îşi dăduse acordul
pentru a ajunge la FC Clinceni, iar transferul s-ar fi materializat în cazul în care clubul ilfovean ar fi promovat în
Liga I. De serviciile lui Brandan s-a interesat şi Steaua,
care nu a venit însă cu o ofertă concretă pentru a-l readuce pe argentinian în Ghencea.
Două trofee a cucerit Brandan în Romania - titlul de campion cu Unirea Urziceni, în 2009, şi Cupa României cu
Steaua, în 2011.

Victorie pentru Aktobe
Formaţia FK Aktobe a învins, sâmbătă, pe teren propriu,
cu scorul de 2-0, echipa Taraz, într-un meci din campionatul Kazahstanului, înaintea manşei secunde cu Steaua,
din turul trei preliminar al Ligii Campionilor.
Golurile au fost marcate de Arzumanian '32 şi Chajrullin
'43.
Antrenorul Vladimir Gazzaev a folosit următorii jucători:
Sidelnikov - Kapadze, Arzumanian, Muldarov (Logvinenko
'25), Chajrullin, Danilo (Şabalin '62), Miroşnicenko, Pizzelli, Santana, Tsarikaev, Zenkovici (Antonov '62).
Partida Steaua - FK Aktobe se va disputa, miercuri, de
la ora 20.30, pe Arena Naţională. În tur, cele două echipe
au remizat, scor 2-2.

PSG a luat Supercupa
Paris Saint-Germain, campioana en titre din Ligue 1, a
cucerit Supercupa Franței la fotbal, după ce a reușit să
se impună cu scorul de 2-0 (2-0) în fața formației En
Avant Guingamp, deținătoarea Cupei Franței, sâmbătă,
pe "Stadionul Muncitorilor" din Beijing. Eroul meciului
din capitala chineză a fost atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, care a marcat ambele goluri ale învingătorilor,
în minutele 9 și 20, ultimul din penalty. En Avant Guigamp
a ratat o lovitură de la 11 m prin Mustapha Yatabare, în
minutul 32. PSG câștigă, astfel, pentru a patra oară în
istoria sa Supercupa Franței (sau Trofeul Campionilor,
așa cum este cunoscută în Hexagon), după succesele
din 1995, 1998 și 2013.

Valbuena a semnat cu Dinamo
Telenovela legată de transferul lui Mathieu Valbuena
la Dinamo Moscova a luat
sfârşit sâmbătă seară.
După ce francezul ajunsese
la un acord iniţial cu ruşii în
urmă cu două săptămâni,
acesta a revenit asupra deciziei şi a aşteptat propuneri
din partea unor echipe din
Spania şi din Anglia, printre care şi Queens Park Rangers.
Acestea nu au fost pe gustul lui Valbuena, care a acceptat
în cele din urmă să se transfere la formaţia moscovită.
Potrivit L'Equipe, mijlocaşul de 29 de ani va încasa un
salariu anual de 3,3 milioane de euro la gruparea clasată
în sezonul trecut pe locul 4 în campionatul Rusiei. Suma
plătită de ruşi lui Olympique Marseille în schimbul lui
Valbuena este de 7.000.000 de euro. Francezul a efectuat
deja vizita medicală la noua sa echipă şi a semnat contractul. Valbuena a jucat la Olympique Marseille din 2006,
când a fost adus de la Libourne, pentru numai 800.000
de euro. 3 goluri şi 8 pase decisive a reuşit Valbuena în
sezonul trecut pentru OM.
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Oaspeţii, pe val
în etapa a doua
Doar Steaua Bucureşti a câştigat pe teren propriu

Formaţiile vizitatoare au
fost în mare formă în etapa
cu numărul 2 a primei ligi de
fotbal. ASA Târgu Mureş a
făcut instrucţie sub Pietricica,
cu localnicii de la Ceahlăul,
Rapidul a câştigat suprinzător
la Chiajna cu Viitorul lui
Hagi, în timp ce Concordia sa impus pe terenul Oţelului!
Până la partidele disputate
ieri, singura formaţie care şia câştigat punctele pe teren
propriu, a fost Steaua: 3-1 în
capitală cu CS U Craiova.
Repetiţie cu public pentru
Steaua. Cele 11 transferuri făcute de olteni în extra sezon,
nu au reuşit să-i impresioneze
pe stelişti. Cu gândul la returul
cu Aktobe şi cel puţin la grupele Europa League, Steaua
nu a avut probleme cu nou
promovata CS U Craiova. Pus
la colţ de Gâlcă, Sânmărtean
a revenit cu gol în tricoul campioanei. Adi Popa şi Varela
– în prelungiri, au întregit lista
marcatorilor pentru roş-albaştrii. Punctul de onoare al juveţilor a fost reuşit tot în
prelungiri de Ivan. Concordia
Chiajna a dat lovitura, pe terenul unei foste campioane a
României, Oţelul Galaţi. După
o primă repriză albă, Oţelul a
fost cea care a deschis scorul,
dar formaţia din vecinătatea
capitalei a revenit pe finalul
partidei şi a înscris de două
ori. Gazdele au terminat partida în doar 8 oameni, după
ce Abraham (min.45), Karlik(min. 87) şi Cojoc (mim.
93), au fost eliminaţi. Rezultat
surpriză la Piatra Neamţ,
unde ASA Târgu Mureş a umplut poarta de goluri gazdelor.
Ardelenii au dat numai puţin
de 4 goluri, timp în care Ceahlăul a reuşit doar golul de
onoare. Tot cu o victorie a
oaspeţilor s-a terminat şi par-

Steliştii au făcut o repetiţie bună pentru returul cu Aktobe
tida de la Chiajna, acolo unde
Viitorul lui Hagi a cedat în
faţa Rapidulu:1-2. Centralul
Lucian Rusandu a acordat în
acest meci, trei penalty-uri.
Două dintre ele au fost transformate: Dică (min.8) pentru
Rapid, Mitrea (min.23) pentru Viitorul, iar unul a fost ratat de Daminuţă(Viitorul,
min.19). Gazdele au terminat
jocul în 10 oameni, după eliminarea lui Mitirţă, din prelungiri. La Viitorul a debutat
Bonilla, primul salvadorian

din fotbalul românesc.
Barbu, prima „victimă” a sezonului? După doar două etape
scurse din noul sezon, Liga 1
dă şi primul antrenor demis.
0-4 cu CFR Cluj şi 1-4 cu
ASA Târgu Mureş sunt rezultatele care i-au determinat pe
oficialii clubului Ceahlăul Piatra Neamţ să renunţe la serviciile lui Marin Barbu. Surse
din cadrul clubului au declarat
pentru mesagerulneamt.ro că
antrenorul Marin Barbu, în
urma rezultatelor catastrofale

din primele etape, în care echipa moldoveană a primit opt
goluri și a marcat unul singur,
ocupând ultimul loc în clasament, și-a reziliat pe cale
amiabilă contractul cu clubul
nemtʼean. În locul său, ca interimar, a fost readus Costel
Ilie, care a mai ocupat această
functʼie. Mâine, va avea loc o
conferintʼă de presă sustʼinută
de Marin Barbu. Conducătorii
clubului nemţean nu au făcut
nicio declaraţie oficială cu privire la demiterea lui Barbu.

Liga 1, etapa 2-a
Vineri 01.08.2014
Ceahlăul Piatra Neamţ - ASA Târgu Mureş
1-4
Au marcat: Cârjan '24 / N'Doye '22, '45,
Henrique '55, Hora '84
FC Viitorul - Rapid Bucureşti 1-2
Au marcat: E.Dică '8 (penalti), Ciolacu '16
/ Mitrea '23 (penalti)
Sâmbătă 02.08.2014
Oţelul Galaţi - Concordia Chiajna 1-2
Au marcat: Tudorie '54 / Purece '68, '85
Steaua Bucureşti - CSU Craiova 3-1

Au marcat: Ad. Popa '3, Sânmărtean '34,
Varela '90+3 / Ivan '90+4
Duminică 03.08.2014
Petrolul Ploieşti - FC Botoşani
Astra Giurgiu - FC Braşov
Pandurii Târgu Jiu - CFR Cluj, partida s-a
terminat după închiderea ediţiei
Luni 04.08.2014
Gaz Metan Mediaş - CSMS Iaşi, ora 18.30
- Look TV
Universitatea Cluj - Dinamo Bucureşti, ora
21.00 - Look Plus.

Tricolorii vor medalii la Moscova!
România vizează cucerirea
a 2-3 medalii la Campionatele
Mondiale de kaiac-canoe
sprint rezervate seniorilor,
care vor avea loc la Moscova,
în perioada 20-24 august,
competitʼie la care delegatʼia
tʼării noastre va fi prezentă cu

18 sportivi, a declarat
președintele FRKC, Ioan Bîrlădeanu. „Ultima etapă de pregătire s-a desfășurat la
Snagov, kaiacul băieți, și la
Bascov (Argeș) canoe băieți
și kaiacul fete. Nu avem probleme medicale cu niciun spor-

tiv iar pregătirea s-a
desfășurat în condiții optime,
conform planului de pregătire.
Obiectivele lotului sunt 2-3
medalii din care una într-o
probă olimpică. Clasarea în
finalele olimpice ar reprezenta
garanția repetării rezultatelor

anul viitor, la CM de la Milano, unde este și criteriul direct
de calificare la Jocurile Olimpice 2016. Sper ca sportivii
noștri să aibă valoarea necesară obținerii rezultatele scontate. Le doresc multă baftă!”,
a precizat Ioan Bîrlădeanu.
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Aproape de set la 0
Evoluție penibilă pentru galben-negrii la Giurgiu

5-0

„Astra Giurgiu este o echipă pe val! A câștigat clar, 30, cu Slovan Liberec, în turul
3 preliminar din Europa League, nu ne va fi ușor! Noi ne
vom vinde însă scump pielea!” spunea înainte de joc,
principalul stegarilor, Cornel
Tʼălnar. Astra a făcut însă ce
a vrut cu Brașovul și a blocat
tabela la 5-0. Vremuri nu grele, ci foarte grele, se anuntʼă
pentru echipa de sub Tâmpa.
I-a toropit căldura! Astra
Giurgiu a obtʼinut, aseară, a
doua victorie a sezonului în
Liga 1, 5-0 pe teren propriu
cu FC Brașov, după un meci
dominat autoritar. Doar în prima jumătate de oră echipa de
sub Tâmpa a tʼinut pasul cu vi-

cecampioana României, pentru ca ulterior să arate ca o
echipă candidată la evitarea
retrogradării.
Căldura și-a pus amprenta
asupra jocului de la Giurgiu,
iar în primele 30 de minute
fazele de poartă au fost ca și
inexistente, exceptând bara
accidentală a lui Laban din
minutul trei. Acesta a executat o lovitură de la coltʼ pe interior și mingea a întâlnit
bara portʼii lui Iacob.

...a urmat potopul! După ce
Steaua și Petrolul au devenit
primele formatʼii cu șase
puncte în acest start de sezon,
Astra a tʼinut să le răspundă
cu stil rivalelor la titlu. Prima
repriză a fost mai tensionată
și oaspetʼii au dat senzatʼia că
pot tʼine pasul cu adversarii.
Seto a deschis până la urmă
scorul în mintul 33, după ce
Iacob a respins greșit o lovitură liberă executată de Budescu. Echilibrul s-a

mentʼinut până în minutul 69,
iar apoi totul s-a transformat
într-un coșmar pentru FC
Brașov. Găman a majorat
diferentʼa după un penalty
acordat în urma unei noi
greșeli a portarului Iacob.
Găman a reușit „dubla” în
minutul 71 și a făcut 3-0.
Enache (86) și Bukari (90+1)
au stabilit scorul final și au
asigurat prima pozitʼie pentru
Astra, care are golaveraj 7-0
după două meciuri.

Cristea - Grigorie - M. Constantinescu (Buga
'55)
Antrenor: Cornel Ţălnar.
Cartonaşe galbene: Vagner '42, '88, Diogo
Santos '45, Munteanu '68, Iacob '68
Cartonaş roşu: Vagner '88
Arbitri: Marcel Bîrsan - Vladimir Urzică,
Mircea Girgoriu - Dragoş Istrate
Observatori: Sorin Boca, Constantin Stătescu.

România, campioană mondială!
Echipa naţională de handbal feminin under 18 a României a câştigat, ieri, titlul
mondial, impunându-se în
finala cu Germania, scor 3221 (15-7), la competiţia desfăşurată în Macedonia.
Sportivele române au înce-

put Campionatul Mondial
din Macedonia în grupa C,
alături de Danemarca, Germania, Argentina, Macedonia şi Uzbekistan. România
s-a clasat a doua în această
grupă, în care de asemenea
a învins Germania, scor 27-

25, şi a acces în optimi, fază
în care a trecut de Croaţia,
scor 28-22. În sferturile de
finală, handbalistele din România au învins Olanda,
scor 36-22, iar în semifinale
s-au impus în faţa Muntenegrului, scor 28-25. La ediţia

favorit, a câștigat turneul ITF de la Cluj-Napoca, dotat cu
premii totale de 15.000 de dolari, sâmbătă, după ce l-a învins
în finală pe germanul Peter Torebko (N. 3), în trei seturi, cu
6-7 (5), 6-3, 6-4. Crivoi (32 ani), care ocupă în prezent locul
288 în clasamentul ATP, are anul acesta cinci titluri futures,
în SUA, Iran (2), la Sibiu și Cluj-Napoca. Cea mai bună clasare a sa a fost locul 75, în august 2009.Torebko (26 ani)
se află acum pe locul 297, cea mai bună clasare a lui în ierarhia ATP fiind locul 182, în iulie 2012. Germanul a câștigat
anul acesta cinci titluri futures, în Marea Britanie, Belgia și
Germania (3).Finala de dublu a fost câștigată de cuplul IlieAurelian Giurgiu/Mircea-Alexandru Jecan, cu 7-5, 3-6, 107 în fața perechii Patrick Grigoriu/Costin Pavăl (N. 3).

Lampard, la City până în iarnă! Mijlocașul Frank Lampard, fostul

Astra Giurgiu – FC Brașov 5-0 (1-0)
Au marcat: Seto '32, Găman '69 (penalti),
'70, Enache '86 şi Bukari '90+1.
Astra Giurgiu: Lung - Rus, Găman, Oros,
Junior Morais - Laban, Seto - Enache, Budescu (Bukari '63), De Amorim (Ioniţă '73)
- Fatai (Cristescu '78)
Antrenor: Daniel Isăilă.
FC Braşov: Iacob - Străuţ (Enceanu '62),
Machado, Leko, Serginho - Vagner, Diogo
Santos (Aganovici '73), C. Munteanu, C.

Crivoi câştigă la Cluj. Tenismanul român Victor Crivoi, principalul

Moroșanu le-a dat bătaie! Cătălin Moroșanu a obținut al 23lea succes din carieră înainte de limită după ce l-a învins,
sâmbătă, la Constanța, pe finalistul Superkombat din 2013,
grecul Giannis Stoforidis, prin KO în runda a doua, sub
privirile triplului campion mondial Remy Bonjasky și a starului
de la Manchester City, Bacary Sagna. Susținut frenetic de
cei peste 2.000 de spectatori prezenți în Sala Sporturilor,
Moroșanu a început confruntarea în stilul caracteristic și la blocat în corzi pe Stoforidis, care a încasat lovitură după
lovitură. În runda a doua, colosul grec s-a prăbușit la podea
după un croșeu de stânga, iar confruntarea s-a încheiat
după ce medicii au constatat că a suferit o ruptură de mandibulă. La final, ieșeanul a fost felicitat de legendarul Bonjasky,
sosit special la Constanța pentru a promova următoarea
gală Superkombat, programată pentru 27 septembrie la Almere, în Olanda.

Pentru stegari se anunță vremuri grele în prima ligă
Etapa cu numărul doi primei ligi de fotbal a adus
celor de la FC Brașov o înfrângere mult mai severă
decât s-ar fi așteptat.
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din 2012, medalia de aur a
fost câştigată de Danemarca,
urmată pe podium de Rusia
şi Norvegia. Echipa României s-a clasat atunci pe locul
patru, după ce a pierdut finala mică.

căpitan al echipei Chelsea Londra, va juca până în luna ianuarie la rivala Manchester City, urmând ca apoi să-și continue cariera în Statele Unite, la formația americană New
York City FC, a anunțat duminică antrenorul Manuel Pellegrini. Lampard, în vârstă de 36 ani, s-a despărțit în această
vară de Chelsea, la care a evoluat în ultimele 13 sezoane,
semnând în calitate de jucător liber un contract pe două sezoane cu gruparea New York City FC, căreia i se va alătura
însă abia din iarnă, în vederea participării la viitoarea ediție
din Major League Soccer (MLS). Până atunci, el va evolua
sub formă de împrumut la Manchester City, a confirmat tehnicianul chilian. „Frank va începe munca la New York în
luna ianuarie, noul sezon din MLS urmând să debuteze în
martie. Începând de miercuri, el va lucra alături de echipa
noastră și va juca pentru noi”, a declarat antrenorul lui Manchester City în cursul unei conferințe de presă pe care a
susținut-o la Minneapolis (SUA).

Xavi rămâne la Barcelona. Soarta lui Xavi pare rezolvată în fa-

voarea Barcelonei. După ce a fost extrem de aproape să îl
piardă, catalanii îl vor avea la dispoziție pe mijlocaș și în sezonul viitor. În vârstă de 34 de ani, singurul jucător care a
bifat 700 de prezențe în tricoul Barcelonei a evoluat în repriza
a doua a meciului amical de sâmbătă, jucat de Barcelona
cu Nice. Vicecampioana Spaniei a fost ținută în șah, rezultatul
final fiind 1-1. Singurul gol al formației de pe Camp Nou a
fost înscris chiar de Xavi, din penalty. La finalul meciului,
Luis Enrique a vorbit despre Xavi și i-a transmis că se bazează pe el pentru sezonul viitor. În acest fel, este din ce în
ce mai clar că jucătorul spaniol va rămâne în cadrul echipei
pentru care a evoluat toată viața. În ultima vreme s-a vorbit
tot mai mult despre o plecare a sa la Al Arabi, formație condusă de Dan Petrescu, dar și la New York City, în MLS. ”Xavi
este în cea mai bună formă atât fizică, dar și ca joc. Este
extrem de motivat și sunt foarte fericit că rămâne să ne ajute.
Îl văd la fel de important pentru echipă precum a fost în
ultimii ani”, a spus Luis Enrique.

Marele circ, continuă în Australia! Marele Premiu de Formula

1 al Australiei va continua să se desfăşoare la Melbourne
până în 2020, a anunţat duminică guvernul statului australian
Victoria, după semnarea unui nou contract pe 5 ani cu responsabilii Campionatului Mondial. Negocierile pentru noul
acord valabil între 2016 şi 2020 au durat aproximativ un an,
înţelegerea fiind parafată zilele trecute, la Londra, de Bernie
Ecclestone, conducătorul Formula One Management, şi organizatorii cursei australiene.Marele Premiu de la Melbourne
va rămâne, totodată, cursa de deschidere a sezonului 2015
din Formula 1, data probabilă de desfăşurare fiind 15 martie,
conform organizatorilor, citaţi de presa de la antipozi. Cursa
de pe circuitul Albert Park din Melbourne face parte din calendarul Formulei 1 începând din 1996, Marele Premiu al
Australiei desfăşurându-se anterior la Adelaide.

DIVERTISMENT

Expoziţie in memoriam
Ioan Sorin Apan
Astăzi, 4 august
2014, la ora 13.00,
sunteţi invitaţi la
Muzeul „Casa Mureşenilor” la vernisajul expoziţiei „In
memoriam Ioan
Sorin Apan” .
Profesorul şi omul de
cultură Ioan Sorin Apan
a plecat dintre noi în
urmă cu doi ani.
Născut la Târgu-Lăpuş, acum 57 de ani, şi
adoptat de Braşov din
1968, Ioan Sorin Apan
era profesor de fizică şi
de teologie, membru al
Academiei Artelor Tradiţionale din România,
etnolog, folclorist, pictor
de biserici, creator de
artă populară, scriitor şi
acordeonist. A predat la
şcolile din comunele BogdanVodă şi Prejmer, la Liceul
„Nicolae Titulescu” şi Cole-

giul Naţional „Andrei Şaguna”. Ioan Sorin Apan a contribuit esenţial la înfiinţarea

„Corneliu Coposu,
un învingător”

Cu ocazia Festivalului de
Film Istoric de la Râşnov,
publicul larg este invitat să
viziteze expoziţia „Corneliu
Coposu, un învingător”. Expoziţia este amenajată în Turnul
Bathory de la Cetatea Râşnov.
Expoziţia conţine documente şi fotografii care ilustrează
parcursul biografic al lui Cor-

Seminarului Teologic Ortodox „Dumitru Stăniloae” din
Braşov, pe care l-a şi condus.

Bancuri

neliu Coposu, atât în viaţa politică, cât şi în îndelungata sa
perioadă de detenţie. Vizitatorii
vor avea acces la documente
de arhivă inedite referitoare la
intervalul în care Corneliu
Coposu a fost închis la penitenciarul Râmnicu Sărat, unde
a petrecut 8 ani de detenţie în
regim sever de izolare.

Ajuns la Colegiul
Naţional „Andrei
Şaguna”, Ioan Sorin
Apan a creat în 1998
un atelier unic de
creaţie – crestături în
lemn, pictură de
icoane pe sticlă şi
lemn, de încondeiat
ouă, de ceramică şi
olărit, de ţesut pe
război – şi spiritualitate românească,
„Minisatul Sf. Andrei”, cu care a reuşit
să recupereze cultura
tradiţională a satului
românesc, reconstituind ceremoniale
folclorice din zona
Braşovului şi din alte
zone etnofolclorice
din ţară.
Expoziţia dedicată
profesorului Ioan
Sorin Apan va putea fi vizitată
în perioada 4–14 august şi
1–15 septembrie 2014.

◾ Soacra, pe patul de moarte, către
ginere:
– Să repari pendula aia de pe perete...
– O repar, mama soacră, dumneata
concentrează-te acolo...

doilea, a reuşit să obţină o aprobare
să ne putem lua o mobilă în rate.
– Soţia mea e şi mai şi, spune al treilea.
La cinci luni după ce ne-am cunoscut,
având nişte relaţii extraordinare, mi-a
născut un băieţel.

◾ Trei prieteni stau de vorbă:
– Datorită faptului că soţia mea avea
relaţii am reuşit să obţinem rapid un
credit de la bancă, spune primul.
– Soţia mea, având relaţii, spune al

◾ Un tip îşi întreabă prietenul căsătorit:
– Ai găsit vreodată un bărbat străin
în şifonier?
– Nu, toţi erau români.

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

LUCY -digital- -PREMIERĂ(N-15), 90 minute, Acţiune, SF
orele: 14:00, 16:00, 18:00, 20:15,
21:45
HERCULES -3D(AP-12), 98 minute, Acţiune, Aventuri
orele: 15:15, 19:15, 21:15
MEA CULPA -digital(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
ora: 19:45
AVIOANE: ECHIPA DE INTERVENŢII
-3D- şi -2D(PLANES: FIRE AND RESCUE)
(AG), 83 minute, Animaţie, Aventuri,
dublat
orele: 13:15, 13:30, 17:15
SEX TAPE -digital(N-15), 90 minute, Comedie
ora: 22:15

PLANETA MAIMUŢELOR: REVOLUŢIE
-3D(DAWN OF THE PLANET OF THE APES)
(AP-12), 130 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 15:00, 17:45
Expoziţii
◾ Expoziţie de sculptură – Mihail Nicolae
Bohăţel – Oameni şi păsări la Kronart
Gallery (Str. Postăvarului, nr. 18)
◾ Friederich Miess 1854–1935 – Expoziţie 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, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.
◾ Mărturii din vechiul Schei
la Muzeul de Etnografie Braşov
(Bd. Eroilor 21A).
Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă
vechiul Schei prin fotografii inedite.
◾ Expoziţie de fotografie veche – Albumul
de familie la românii şi ceangăii din
zona Săcele la Muzeul de Etnografie Braşov
(Bd. Eroilor 21A).

Luni

Horoscopul zilei
Berbec. Se pare că relaţiile parteneriale sunt tensionate din
cauza neînţelegerilor legate de plecarea într-o călătorie. Pentru a evita un conflict, fiţi mai tolerant.
Taur. Zi bună pentru semnarea actelor oficiale. Astăzi, secretul
succesului este iniţiativa. Relaţiile parteneriale sunt favorizate
şi puteţi rezolva probleme ale familiei.
Gemeni. Parcurgeţi o perioadă favorabilă pe plan sentimental
şi social. Relaţiile cu partenerul de viaţă sunt excelente şi
puteţi să duceţi la bun sfârşit tot ce v-aţi propus să faceţi.
Rac. Dacă plecaţi într-o călătorie, vă sfătuim să fiţi precaut,
să verificaţi bine bagajele şi maşina. Altfel, riscaţi să aveţi
neplăceri. Aveţi tendinţa să vă asumaţi multe responsabilităţi.
Leu. Spiritul de iniţiativă vă îndeamnă să faceţi ceva nou.
Dacă nu ştiţi bine ce vreţi să faceţi sau dacă sunteţi nesigur,
mai bine renunţaţi!
Fecioară. Vă amelioraţi simţitor situaţia financiară. Fie încasaţi
o primă, fie primiţi o moştenire. Aveţi posibilitatea să faceţi
o investiţie avantajoasă, dar fiţi atent!
Balanţă. Din cauza nerăbdării, s-ar putea să nu reuşiţi să
faceţi schimbările pe care vi le doriţi pe plan sentimental.
Vă petreceţi după-amiaza împreună cu prietenii.
Scorpion. Este posibil să fiţi irascibil, pentru că nu reuşiţi să vă
respectaţi programul. Starea de nervozitate ar putea
să vă pună într-o situaţie neplăcută.
Săgetător. Dimineaţă s-ar putea să aveţi de făcut mai multe
drumuri scurte, în interes personal. Vă sfătuim să apelaţi la
ajutorul familiei, pentru că nu vă ajunge timpul.
Capricorn. Starea de iritare de dimineaţă ar putea să aibă
efecte negative asupra relaţiilor cu partenerul de viaţă.
Jignirile reciproce pot genera discuţii aprinse.
Vărsător. În prima parte a zilei, sunteţi nerăbdător să terminaţi
o treabă începută acum câteva zile. Vă sfătuim să nu vă grăbiţi, pentru că riscaţi să stricaţi ceva, pierzând astfel timp.
Peşti. Problemele numeroase de la serviciu vă extenuează.
Deşi aveţi spirit de iniţiativă, astăzi nu prea vă surâde şansa.
Vă sfătuim să nu vă asumaţi niciun risc.

Sudoku
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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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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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4 august 2014

„Braşovul în
fierbintele August 1944”
Revoluţia de Eliberare
Socială şi Naţională Antifascistă şi Antiimperialistă (RESNA) din August
1944, cum se numea în
timpul comunismului
ceauşist Lovitura de Stat
din 23 august 1944, marca una dintre „cele mai
glorioase pagini din istoria neamului, cu puternice rădăcini în lupta
seculară pentru libertate, unitate şi independenţă”, scria pentru
„DN” dr. Mihai Romanca.
Reliefând semnificaţia actului de la 23 August 1944 în
ansamblul istoriei naţionale,
toarşu’ Nicolae Ceauşescu
(numit în arhivele Secu de
după 1989: „Canalia”, sic!,
n.n.) releva: „Actul de la
23 August nu a venit din cer,
ci a fost rezultatul luptelor îndelungate ale poporului român, al faptului că partidul
comunist, în alianţă cu partidul socialist, cu celelalte forţe
revoluţionare şi patriotice, sa aflat tot timpul în fruntea
luptei de apărare a intereselor
vitale ale întregii naţiuni”.
RESNA din August 1944,
iniţiată şi condusă de Partidul
Comunist Român (fapt care,
după 1989 a fost considerat
total neadevărat şi aberant,
am adăuga noi) a îmbrăcat aspecte „cu adevărat memorabile” şi în oraşul de la poalele
Tâmpei. Pentru trupele hitleriene, Braşovul era un „punct
strategic de importanţă deosebită”, iar de aici, cu ajutorul
trupelor horthyste din zona
Sf. Gheorghe, ar fi putut ocupa trecătorile de la Predeal,
Valea Buzăului, Bratocea, Valea Doftanei, culoarul Branului, asigurându-se astfel
„retragerea nestingherită a
forţelor din Valea Prahovei şi

din alte zone exterioare arcului carpatic”. Stabilirea unui
front pe Carpaţi ar fi favorizat
extrem de mult planurile
militare naziste, permiţând
Reichului o „prelungire considerabilă a războiului, de o
durată incalculabilă, fapt remarcat de o serie de istorici
atât din ţară, cât şi străini”.
Forţele insurecţionale româneşti din această zonă erau
compuse din „Corpul de
munte”, comandat de general-colonel Ioan Dumitrache,
formaţiunile de luptă patriotice constituite prin grija organizaţiei regionale de partid
Braşov, din „oamenii muncii
din întreprinderile şi de pe
ogoarele braşovene, indiferent
de naţionalitate”. În zona Braşov au acţionat mari unităţi
şi subunităţi de vânători de
munte, artilerişti antiaerieni,
infanterişti, centre de instrucţie şi şcoli militare, „grăniceri
de pe graniţa impusă prin
odiosul Dictat de la Viena,
din 30 august 1940, aviatori,
precum şi populaţia civilă”.
Corespunzător planului dinainte stabilit, în cursul nopţii
de 23-24 august 1944, Comandamentul Corpului de
munte a luat o serie de măsuri, ca: ocuparea şi punerea

sub pază a tuturor instituţiilor
de stat; evacuarea echipelor
de telefonişti ale armatei germane din clădirea telefoanelor, de unde au fost luaţi 42
de prizonieri; blocarea telefoanelor; întărirea gărzilor la
întreprinderile industriale, fabrici de armament şi la posturile de radioemisie de la
Bod şi Rotbav, aducerea la
Braşov a subunităţilor de recruţi dispersate prin comunele
judeţului Braşov.
Primul obiectiv cucerit în
luptele insurecţionale a fost
clădirea telefoanelor, unde se
afla o centrală specială care
deservea trupele germane. Militarii unei companii din Batalionul 2 Vânători de munte,
comandat de „captain” I. Constantin, au acţionat „cu energie şi pricepere” reuşind cu
ajutorul muncitorilor să deconecteze liniile din centrala
specială pentru a nu putea fi
folosite de hitlerişti. Au fost
organizate „cuiburi de rezistenţă” (hâm, bine că nu erau
cuiburi de legionari!) în diferite puncte de siguranţă ale
oraşului Braşov, în special la
„Depozitul de muniţii”, cel de
petrol, benzină, la fabrici şi
uzine (vorba aceea „dai în
mine, dai în tine, dai în fabrici

şi uzine”! n.n.), abator etc. Numărul patrulelor şi posturilor
fixe, atât în oraş cât
şi la intrările în oraş
a fost dublat, trecându-se la controlul
vehiculelor de toate
categoriile.
Ca răspuns la primele măsuri întreprinse de trupele
române şi de către
populaţia Braşovului, comandamentul
german a ordonat
acţiuni de luptă
pentru a pune stăpânire pe
oraşul nostru. Chiar în dimineaţa zilei de 24 august
1944, ora 2:00 hitlerienii au
încercat să ocupe instituţiile
de stat, depozitele militare,
cazărmile, aerodromurile,
gara ş.a.; au grupat forţe pe
înălţimea Warthe şi în oraş;
au instalat cuiburi de mitraliere în diferite puncte ale
Braşovului şi au construit baricade; la marginea oraşului,
spre Sânpetru, hitleriştii au
adus un „divizion de artilerie
antiaeriană”, care a început
să tragă vârtos asupra Braşovului, fost Kronstadt; au
instalat „patrule fasciste de
control, de instigare şi teroare”; s-au adus însemnate
cantităţi de muniţie şi circa
300 de soldaţi din Făgăraş;
au ocupat aerodromul din
Braşov şi altele. În faţa acestei situaţiuni grele, când inamicul era superior atât din
punct de vedere numeric cât
şi ca dotare tehnică, „forţele
insurecţionale române au acţionat în mod unitar, dovedind înalt patriotism şi spirit
de sacrificiu”.
(„Drum Nou”
1 august 1984)

11

Din presa maghiară
Universitatea Liberă Latină din Braşov (II)

Cursurile Universităţii Libere sunt accesibile tuturor. Taxa
lunară este 1500 lei, sau pentru toată perioada 2000 lei.
Cazarea în căminele studenţeşti este gratis, masa costă
1700 lei pe lună, iar pentru biletele de tren se acordă o
reducere de 50%. Domnul Finchilescu invită reporterul
să viziteze cursurile.

Diderot, Racine şi puţină gramatică franceză

A doua zi dimineaţa, la ora 9, porţile liceului Meşotă sunt
deschise. Vin cursanţii, elevi de liceu, persoane mai în vârstă,
studenţi, filologi, doamne respectabile, dar şi copii de 12 ani.
Clopoţelul sună, cursanţii se aşează în bănci.
„Cours élémentaire”
Aici învaţă începătorii. În faţa tablei explică mademoiselle
Dijonat. Este oră de gramatică franceză. Cursanţii sunt mai
mult români şi polonezi. Dar atmosfera nu este ca la şcoală.
Mademoiselle nu predă, ci face conversaţie. Şi se uită hotărâtă în ochii cursanţilor, iar în mintea elevilor se deschid
şi închid mici uşiţe, depozitând informaţiile primite.
În sala alăturată se desfăşoară cursul pentru avansaţi, iar
în sala festivă a liceului Meşotă se predă la nivel universitar.
Azi se predă în limba franceză, dar bineînţeles că sunt şi
cursuri care se predau în italiană, spaniolă, portugheză sau
română. Monsieur Trahard vorbeşte despre poeziile romantice ale lui Diderot. Diderot susţinea că virtutea are o singură
cale: dragostea. Omul îndrăgostit este un om bun...
Sunt mulţi la acest curs, şi chiar dacă nu sunt francezi toţi
înţeleg bine limba. Se termină ora, iar cursanţii ies la o pauză
de ţigară.
Reporterul stă de vorbă cu unul dintre participanţi, Roger
Dumartin din Grenoble. Îi este prezentat revista studenţilor
de la universitatea din Grenoble, „Promontoires”, domnul
Dumartin făcând parte din redacţia revistei. Despre maghiari
ştie de Tokaj, gulaş, paprika şi Debreţin. Îl întreabă pe reporter
de ce nu participă mai mulţi maghiari la cursuri. Reporterul
răspunde uşor ruşinat că nu sunt aceleaşi condiţii de viaţă
ca în Elveţia, şi în glumă că poate „tokaji” (vinul) e de vină.
Universitatea Liberă Latină are un responsabil de propagandă, ziaristul Florin Tornea din Bucureşti. El spune că scopul
Universităţii este promovarea culturii latine. Colaborează în
primul rând cu popoarele latine, dar şi cu alte ţări, şi este o
instituţie apolitică. În 14 iulie au sărbătorit 150 de ani de la
Revoluţia franceză, azi se va vorbi despre renaşterea naţională în Spania. Şi cum la sărbătoarea francezilor au venit
şi polonezii şi finladezii, aşa şi la sărbătorirea Spaniei vor fi
prezenţi cu toţii. În discursul său, profesorul Henry Tronchon
a vorbit despre prietenia veche dintre Franţa şi Spania, care
a dăinuit şi peste schimbările de regim.
Florin Tornea prezintă câţiva dintre lectorii care au vorbit în
cei şapte ani în faţa a peste 1500 de cursanţi: Jaques Langlade, Felix Gaiffe, Henri Charmard, Raymond Lebéque,
Italo Sicialiane, Adrien Cart, Emil Mussat, René Bray, Lorenzi,
Oreste Tafrali, Nicanov Russu, profesorul Iorga, Alexandru
Popescu Telega – cel mai mare hispanist din România, Grigore Scorpan şi mulţi alţii.
Cursurile se desfăşoară până în 20 august şi mai sunt aşteptaţi cursanţi. În străinătate, consulatele României promovează Universitatea Liberă Latină şi deja e bine cunoscută.
Iniţiativa rectorului Nicolae Şerban se bucură de succes.
Clopoţelul sună din nou. Urmează profesorul Trahard. Pe
geamul deschis intră o adiere şi mişcă harta Europei. Un
cursant polonez reaşează harta. Se aud fluierăturile tinerilor
germani, şi un suflu mai puternic face ca harta Europei să
cadă pe jos.
Monsieur Trahard vorbeşte în continuare despre Racine,
despre Diderot şi Sophie a lui.
(sfârşit)
(B. Dénes Kató. A brassói Latin szabadegyetemen nincsen
politika s talán ezért tanulhatnak itt kulturát és megbecsülést
öt nemzet fiai. În: Brassói Lapok, nr. 166, 23 iulie 1939)
Dinu Eva
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Topul celor mai
frumoase sculpturi
şul românesc ocupă locul al 19-le, în
topul celor mai frumoase sculpturi
din lume.
Pe primele trei
poziţii se află sculpturi şi statui din
Texas, New York
şi Varşovia:
1. Texas, SUA
2. New York,
SUA
3. Varşovia, Polonia

O sculptură din
Oneşti ce conturează în mod
inedit chipul
poetului Mihai
Eminescu a fost
in clusă recent
într-un top internaţional al celor
mai creative astfel de opere.
Î n clasa m en t ul
realizat de boredbanda.com, piesa din ora-

Ştefan Bănică, despre plecarea de la ProTV

Ştefan Bănică se numără printre numele sonore care
au părăsit ProTV şi au decis să se alăture echipei de
la Antena 1. „Consider că am încheiat o etapă din
viaţa mea în televiziune, am rămas în relaţii bune cu
toată lumea cu care am lucrat acolo, oameni cărora
le mulţumesc pentru aceşti 12 ani frumoşi! «Dansez
pentru tine» a fost o emisiune-fanion care a generat
şi inspirat alte producţii în România. Dar emisiunea
s-a încheiat după 8 ani de existenţă şi consider că sa încheiat un ciclu. Pentru mine, spiritul ProTV a însemnat Adrian Sârbu şi spun asta neîncercând să
minimalizez aportul celorlalţi, dar plecarea lui a adus
multe schimbări”, a declarat Ştefan Bănică într-un interviu acordat revistei „Tabu”.

Cătălin Botezatu a trecut la Kanal D

Potrivit surselor „Click!”, Cătălin Botezatu s-a supărat
după ce conducerea trustului Intact a reziliat contractul
cu casa de producţie Creative Vision Broadcast, cea cu
care designerul a colaborat bine la show-urile „Burlacul”,
„Burlăciţa” şi „Next Top Model”. Şefii de la Kanal D i-au
făcut o ofertă generoasă, iar Bote a acceptat să colaboreze cu acest post. Designerul va realiza o emisiune
de divertisment săptămânală, pentru care ar urma să
fie remunerat cu 25.000 de euro lunar, scrie ziarul citat.

Gigi Becali îşi scrie memoriile

1

2

Cascadorul Szobi Cseh a fost
înmormântat cu onoruri militare
Cascadorul Szabolcs Imre
Cseh, cunoscut publicului larg
mai ales ca Szobi Cseh, a fost
înmormântat ieri, la Bucureşti, cu onoruri militare pe
Aleea Artiştilor
din Cimitirul
Bellu.
Szobi
Cseh, unul
dintre cei
mai mari
cascadori
ai Ro-

mâniei, a murit vineri la vârsta
de 71 de ani. Acesta era internat la Institutul Clinic Fundeni. Prima apariţie pe ecran
a cascadorului Szobi Cseh a
fost în anul 1970, în filmul
„Mihai Viteazul – Unirea”, în
regia lui Sergiu Nicolaescu.
Ca actor, a debutat alături
de nume celebre ale cinematografiei româneşti: Violeta
Andrei, Marga Barbu, Mircea
Basta, Toma Caragiu ş.a., în
filmul „August în flăcări”

(1973), în regia lui Dan Piţa
şi Alexandru Tatos.
Începând din 1965, Szobi
Cseh a colaborat la realizarea
a peste 120 de filme artistice
de lung metraj sau TV, din
care 25 sunt producţii străine
sau coproducţii. Din 1974 a
colaborat la realizarea a 38 de
filme artistice străine ca regizor sau cascador. A realizat
peste 70 de spectacole cu specific de cascadorie-divertisment în ţară şi străinătate.

Nu e glumă! Ce nume de fată avea
soţia lui Gheorghe Mărmureanu
Unele nume sunt predestinate, iar căsătoria dintre Gheorghe Mărmureanu, directorul
onorific al Institutului Naţional
de Fizică a Pământului, şi
„roaba lui Dumnezeu” Richter
o demonstrează pe deplin.
„Numele de domnişoară al
soţiei mele era Richter, dar nu
mi-am dat seama la început.
Aristiţa Richter. Am făcut
legătura abia după ce am devenit directorul Institutului”, a
povestit recent profesorul
Gheorghe Mărmureanu, potrivit romaniatv.net.
Iată ce spune despre cutremure fosta doamnă Richter:
„Nu sunt o persoană care intră

în panică. Aşa sunt eu, mă mobilizez în situaţii critice. Un cutremur nu înseamnă mare
lucru pentru mine. La cutremurul din ’77 eram cu fetiţa
mea acasă. Nu am ieşit repede,
pentru că nu este bine să te
arunci pe scări în timpul unui
cutremur. Faci «nani» dacă
ieşi. La noi, scările nu sunt
proiectate antiseism”.
Ea îi este alături profesorului Mărmureanu din 1964.
Atunci s-au căsătorit, la doi
ani după ce s-au cunoscut la
Rădăuţi, unde Mărmureanu
făcea practică. „Am dansat,
am vorbit la o reuniune, iar el
s-a ţinut de capul meu”, şi-a

adus aminte cu plăcere Aristiţa
Mărmureanu, care şi-a susţinut
mereu soţul şi l-a însoţit peste
tot în lume. „A muncit mult de
mic, iar din clasa a V-a a stat
la internat. Liceul l-a făcut la
Bacău şi mergea şi 50 de kilometri pe jos ca să ajungă
acasă, în vacanţă. Este un om
înţelept, calm, echilibrat. A
avut posibilitatea să muncească în străinătate. Acum câţiva
ani, japonezii i-au oferit un salariu de 25.000 de dolari. Am
stat de vorbă şi a refuzat. Ne
place aici, nici nu se pune problema să ne mutăm în altă
ţară”, a mai povestit Aristiţa
Mărmureanu.
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Închis la Penitenciarul Poarta Albă, Gigi Becali pare că
s-a retras în credinţă şi cultură. Ultimul plan al finanţatorului Stelei este să-şi scrie autobiografia.
Gigi Becali vrea cu orice preţ să-şi reducă din pedeapsa
de trei ani şi jumătate, din care a executat deja mai bine
de un an. Potrivit „Libertatea”, patronul Stelei a decis
să-şi povestească viaţa într-o carte. Nu va scrie de unul
singur, ci va fi ajutat să-şi redacteze lucrarea de către
un coleg de celulă, profesor de meserie.

