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Ziar Gratuit
Fără steaguri
secuieşti!
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Primăria Târgu Secuiesc a
îndepărtat, în urma unei decizii a Curţii de Apel Braşov, trei steaguri secuieşti.

Victorie la limită
cu Albania
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Doliu în lumea
sportului
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Reprezentativa de fotbal a
României a învins cu scorul
de 1-0 selecţionata Albaniei, într-un meci amical.

„Carmen” la
Opera Braşov
pag. 10

Sâmbătă, 7 iunie 2014, de
la ora 18.30, la sala Operei
Braşov se joacă spectacolul
„Carmen” de George Bizet.

VALUTĂ

Euro
4,3986
USD
3,2307
Gram Aur 130,2523

METEO

Parţial noros
11°C /16°C

Zona numită „Pădurea Bogăţii” a mai
luat o viaţă sâmbătă după-amiază. Se
pare că din cauza vremii ploioase, a
carosabilului umed, dar şi a neadaptării vitezei la condiţiile de drum, pro-

fesorul Lucian Braşoveanu a pierdut
controlul volanului, a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit frontal cu un
altul, care se deplasa pe sensul opus.
Profesorul Braşoveanu venea de la o

competiţie de la Mediaş când a avut
loc tragedia. În maşină se mai aflau
şi cinci copii care participaseră la concurs. În urma impactului, şoferul a
murit pe loc, iar copiii au fost răniţi.

Aceştia au fost transportaţi la spital,
cu diverse traumatisme, mai mult sau
mai puţin grave. Din păcate, acesta
nu a fost singurul accident petrecut
sâmbătă în judeţul Braşov.
pag. 2

Edi Grosu a câştigat Turul Estoniei

Donaţii pentru Biserica Sf. Ioan

Ciclistul zărneştean Eduard
Grosu, component al echipei
naţionale de ciclism, în vârstă
de 21 de ani, s-a impus în
Turul Estoniei – cea mai importantă victorie a sa din carieră. Sprinter de meserie,
Grosu evoluează la echipa
profesionistă italiană Vini

Biserica Franciscană din Braşov, cu hramul Sf. Ioan Botezătorul, situată pe str. Sf.
Ioan nr. 7, are urgent nevoie
de ajutor. Comunitatea braşoveană are ocazia să dea o
mână de ajutor pentru renovarea şi consolidarea bisericii,
aflată în prag de deteriorare.

Fantini Nippo. După succesul
din prima etapă, românul nu
a mai cedat tricoul galben
până la finala competiţiei din
Estonia. Eduard Grosu a câştigat Turul Estoniei după ce
a terminat pe locul al doilea
etapa de sâmbătă, după
Adrian Kurek.
pag. 9

Biserica este situată chiar în
centrul zonei vechi a oraşului,
pe str. Sf. Ioan şi este un monument istoric foarte important al Braşovului. Clădirea,
în stil gotic, a fost construită
în secolul XV şi apoi refăcută
în secolul XVIII.
pag. 5
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Minori dispăruți, găsiți de polițiști. În data de 31 mai 2014,
Poliţia Municipiului Braşov a fost sesizată de tatăl unui
minor de 15 ani din municipiul Brașov cu privire la faptul
că fiul său a plecat de la domiciliu din data de 29 mai
şi nu s-a mai întors acasă. În urma activităților de căutare
desfășurate de polițiștii Biroului Investigații Criminale
Brașov, minorul a fost găsit la câteva ore după sesizare,
pe raza municipiului Brașov. De asemenea, în aceeași
zi, Poliţia Municipiului Codela a fost sesizată de mama
unei minore de 14 ani din municipiul Codlea cu privire
la faptul că fiica sa a plecat de la domiciliu din data de
29 mai 2014 şi nu s-a mai întors acasă. După numai câteva ore de la sesizare, polițiștii au găsit minora pe strada
Noua din Codlea. Ambii minori au fost reîncredințați de
polițiști familiei.
A luat o viaţă cu un pumn în gât. Aceasta este prezentarea,
pe scurt, a faptei de care este acuzat un bărbat din Braşov
în cazul căruia medicii specialişti au stabilit că avea, la
momentul comiterii agresiunii, discernământ diminuat.
Suspectul a fost cercetat, iniţial, pentru vătămare corporală, dar la scurt timp după faptă victima a murit, iar acuzaţia s-a schimbat. Potrivit procurorilor, agresorul a intrat
într-un bar din Braşov şi s-a aşezat la o masă unde erau
mai mulţi clienţi. După mai multe pahare şi câteva glume,
ca din senin, inculpatul l-a lovit pe unul dintre meseni cu
pumnul în gât. Victima a fost transportată la spital, iar
suspectul încătuşat, dus în faţa magistraţilor şi arestat
pentru 29 de zile sub acuzaţia de vătămare corporală.
La scurt timp după incident însă, bărbatul lovit a murit,
iar agresorul este cercetat pentru lovitură cauzatoare de
moarte.
Extasy pentru studenți. Droguri pentru studenţii din complexul de pe Colina Universităţii din Braşov, dar şi pentru
clienţii unor cluburi din oraş. Este obiectul unui dosar penal instrumentat, în aceste zile, de procurorii braşoveni
ai Serviciului de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism. S-au efectuat 9 percheziţii, au
fost audiaţi 10 studenţi şi au fost arestaţi, sub acuzaţia
de trafic de droguri de mare risc, doi bărbaţi. Potrivit unor
surse judiciare, suspecţii, ambii în vârstă de 24 de ani,
distribuiau pastile de extasy atât studenţilor, cât şi clienţilor
unor cluburi din Braşov. Inculpaţii au fost monitorizaţi de
procurorii Serviciului de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism, care au stabilit că
suspecţii au vândut stupefiante, la preţuri de sute de lei,
timp de o lună şi jumătate. În urma celor 9 percheziţii
efectuate de anchetatori, în locaţii din municipiul Braşov,
s-au găsit 130 de pastile de extasy, dar şi cannabis. În
total, au fost audiaţi 15 cumpărători de stupefiante dintre
care 10 sunt studenţi. Conform aceloraşi surse, urmează
să se decidă măsura care se impune în cazul celor 15
persoane care au achiziţionat drogurile, în vederea consumului propriu. Cei doi suspecţi din dosar au fost reţinuţi.
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Accidente rutiere grave,
pe fondul vitezei excesive
Profesorul de atletism
de la LPS Brașov Lucian
Brașoveanu s-a stins în
urma unui tragic accident care a avut loc
sâmbătă după-amiază
pe DN13, în Pădurea
Bogății.
Profesorul Brașoveanu venea de la o competitʼie de la
Mediaș când a avut loc tragedia. Pasagerii din mașină
erau copii care participaseră
la concurs.
„În jurul orei 15.00, pe
D.N.13, la km. 42+800 m, un
brașovean de 63 ani, care
conducea un autoturism, din
direcția Rupea spre Brașov,
din cauza neadaptării vitezei
la condițiile de drum (curbă
la stânga și carosabil ud), a
pierdut controlul asupra
direcției de deplasare și autoturismul condus de el a părăsit drumul, intrând în
coliziune cu un copac. Accidentul s-a soldat cu decesul
conducătorului auto și rănirea

Foto: bzf.ro

Vremea rea le-a creat probleme șoferilor
a cinci pasageri în autoturism” a declarat Liviu Naghi,
purtătorul de cuvânt al IPJ
Brașov.
„Îi suntem recunoscatori
pentru întreaga activitate, pen-

tru probitatea morală și
abnegația de care a dat dovadă în pregătirea la nivel înalt
de performanță a pro mo țiilor
de atleți. Adio prieten și coleg
drag. Nu te vom uita nicioda-

tă!”, au scris colegii de la Liceul cu Program Sportiv.
Șoferii se pare că nu prea
tʼin cont de regulile de
circulatʼie și de sfatul
politʼiștilor atunci când vremea este rea. Acest lucru este
demonstrat de încă un accident care a avut loc sâmbătă,
pe Drumul Natʼional 1, la intrarea în Perșani dinspre
Brașov, scrie bzf.ro. Din cauza neadaptării vitezei la
conditʼiile de drum alunecos
din pricina ploii, șoferul unui
autoturism Renault a pierdut
controlul volanului, a derapat
și a intrat într-o mașină care
circula regulamentar din sens
opus. În urma impactului,
mașina a ajuns în șantʼ.
În urma accidentului, un pasager din autoturism a fost
grav rănit. Acesta a fost transportat la spital, cu un echipaj
SMURD. În ambele cazuri,
politʼiștii efectuează cercetări
pentru a se stabili împrejurările exacte în care s-au produs
accidentele.

Razie cu efective mărite a Poliției Municipiului Brașov
Poliţia Municipiului Braşov a organizat la sfârșitul lunii trecute o acţiune
în trei etape, în scopul identificării
persoanelor care vin în orașul Brașov
din comune învecinate și, sub pretextul
căutării prin gunoaie, comit diverse
infracţiuni şi fapte antisociale. La
actʼiune la care au participat 100 poliţişti din cadrul Secţiilor 1-5 Poliţie
Brașov, Biroului de Investigaţii Criminale, Biroul Judeţean de Poliţie

Transporturi, Sectʼia 1 Politʼie Rurală
Feldioara și Serviciul Criminalistic.
Politʼiștii au legitimat 553 persoane,
au amprentat şi implementat în bazele
de date 105 persoane şi au aplicat 58
de amenzi.
În timpul actʼiunii, politʼiștii au identificat, în zona Gării C.F.R.Brașov, trei
minori de 14,15 și 16 ani, din comuna
Apatʼa, suspectatʼi de comiterea unei tâlhării, în data de 29.05.2014, în jurul

orei 21.00, pe Bulevardul Gării din municipiul Brașov, când un bărbat de 37
ani a fost deposedat prin violenţă de
un portofel. Minorii au fost expertizatʼi
de specialiștii Servicului Medicină Legală Brașov și, întrucât s-a constatat
că au discernământ, au fost retʼinutʼi de
politʼiști și prezentatʼi magistratʼilor, care
au dispus arestarea lor preventivă pentru 20 de zile, sub aspectul comiterii
infractʼiunii de tâlhărie.

Pacienţii cu boli cronice
au dat statul în judecată
Asociatʼia Pacienţilor Cronici din România (APCR) a
dat în judecată statul român,
în trei dosare diferite, pentru
nerespectarea dreptului pacienţilor la Sănătate, garantat
prin Constituţie, prin faptul
că nu a reactualizat timp de
ani de zile lista medicamentelor compensate.
„Au trecut şase ani, peste
2.000 de zile de când ne luptăm cu bolile noastre şi pierdem război după război
pentru că nu ne putem trata
cu acele medicamente care near oferi şanse reale la viaţă.
Sunt şase ani de când discutăm cu autorităţile, de când
tragem semnale de alarmă şi
tot atâţia ani de când autorităţile au ales să ne ignore. De
data aceasta sunt obligate de
instanţă să-şi îndrepte atenţia

către noi şi să ne răspundă
solicitărilor noastre de a avea
acces la medicamente de ultimă generaţie”, a declarat
preşedintele APCR, braşoveanul Cezar Irimia (foto).
Preşedintele APCR a precizat că Bulgaria şi-a reactualizat lista de medicamente
compensate de patru ori în doi
ani, iar România nu a făcut-o
niciodată timp de şase ani.
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Curtea de Apel Braşov
dă jos steagul secuiesc
Primăria Târgu Secuiesc
a îndepărtat, în urma
unei decizii a instanţei
brașovene, trei steaguri
secuieşti.
Primăria municipiului Târgu
Secuiesc, judeţul Covasna, a
îndepărtat steagul secuiesc de
pe sediul instituţiei, precum şi
alte două aflate în centrul oraşului, în urma unei decizii definitive a Curţii de Apel Braşov.
Primarul municipiului Târgu
Secuiesc, Bokor Tibor, a declarat, sâmbătă, pentru Mediafax.ro. că, potrivit unei decizii
definitive a Curţii de Apel Braşov, a fost îndepărtat steagul
secuiesc de pe sediul instituţiei,
dar şi două steaguri arborate,
în 15 martie 2013, în centrul
oraşului, lângă statuia lui Ga-

Steagul secuiesc este ilegal arborat pe instituțiile publice din județul Covasna
bor Aron.
Bokor a afirmat că instanţa
a dat câştig de cauză Prefecturii

Covasna, care a solicitat obligarea conducerii Primăriei
Târgu Secuiesc să îndepărteze

De aproape 20 de ani în slujba comunei
Teliu. La mulți ani, Vasile Șerban!

65 de ani. O vârstă frumoasă, împlinită în 31 mai, la cârma comunei Teliu. Comuna
Teliu este administrată de oameni inimoşi, care şi-au pus
de-a lungul vremii toată priceperea în slujba localnicilor. Un
exemplu este însuși edilul comunei, Vasile Șerban. Care şia îndreptat atenţia spre investiţii
care să aşeze comuna pe un
drum european. ”Pentru acest
an ne-am propus să terminăm

lucrările la grădiniţa nouă, să
amenajăm parcuri pentru copii,
să continuăm lucrările de alimentare cu apă, şi să terminăm
ocolitoarea comunei Teliu. De
asemenea, ne-am propus extinderea iluminatului public”, spune edilul Vasile Şerban. De
asemenea, Primăria şi Consiliul local Teliu acordă o atenţie
deosebită şi activităţilor culturale din comună, precum şi
păstrării şi transmiterii din ge-

neraţie în generaţie a tradiţiilor
şi obiceiurilor strămoşeşti. În
acest scop, a fost renovat şi
reamenajat în întregime căminul cultural din localitate, care
este acum una dintre cele mai
moderne construcţii de gen
din judeţ.
La fel ca în orice comunitate
bine definită, la Teliu există o
relaţie strânsă între primărie,
spiritualitate şi şcoală. Pe teritoriul comunei funcţionează
două şcoli gim naziale, în care
învaţă toţi copiii comunei. Teliu este una dintre puţinele localităţi din ţară în care tradiţiile
şi portul popular sunt păstrate
cu sfinţenie. O mână de oameni inimoşi au înfiinţat ansamblul popular ”Cetăţuia
Teliu”. Zeci de tineri repetă
zilnic pentru a putea urca pe
marile scene ale ţării şi a prezenta tradiţiile de la Teliu.
Florentin Cozmolici

Se plătesc indemnizațiile de la alegeri
În perioada 03-06 iunie
între orele 08.30 -17.00
cam.71, la sediul Primăriei
Municipiului Braşov din
Bulevardul Eroilor nr.8 se
vor achita indemnizaţiile
pentru alegerile europarlamentare din 25 mai 2014.
Se vor plăti indemnizaţii

pentru 354 preşedinţi şi
vicepreşedinţi şi 123 3
membrii care au făcut parte din cele 177 secţii de
votare.
Indemnizaţie preşedinte,
vicepreşedinte = 357 lei
+10 lei protocol (total:
126.378 de lei + 3.540 de

lei cheltuieli de protocol)
Indemnizaţie membru =
164 lei +10 lei protocol
(total: 202.212 lei+12.330
lei cheltuieli de protocol)
Total indemnizaţii:
329.590 lei.
Total cheltuieli de protocol: 15.870 lei.

cele trei steaguri secuieşti.
„30 mai a fost termenul
până la care a trebuit să dăm

jos steagurile, iar vineri am făcut-o”, a spus primarul, adăugând că cele două steaguri
mari care au fost îndepărtate
din centrul oraşului vor fi arborate într-o altă locaţie.
Pe de altă parte, în ultimele
zile zeci de steaguri secuieşti
au fost arborate pe casele particulare ale localnicilor din centrul municipiului, iniţiativa
aparţinând reprezentanţilor filialei locale a Asociaţiei Tinerilor Maghiari din cele 64 de
Comitate.
În data de 15 martie 2013,
cu prilejul Zilei Maghiarilor de
Pretutindeni, au fost arborate
în centrul oraşului Târgu Secuiesc două steaguri secuieşti
de dimensiuni mai mari, în
timp ce cel aflat pe sediul Primăriei era acolo de mai mulţi

ani, din perioada mandatului
fostului edil, Racz Karoly.
Fost prefect de Covasna Codrin Munteanu declara, anul
trecut, că a atacat în contencios
hotărârile Consiliului Judeţean
Covasna şi Consiliului Local
Covasna prin care au fost aprobate steagul judeţului, respectiv
cel al oraşului Covasna, pe motiv că singurul simbol al unităţii
administrativ-teritoriale care
poate fi aprobat este stema.
„Singurul simbol care poate
fi aprobat legal, potrivit prevederilor legale în vigoare, şi
prevăzut ca atare ca simbol al
unităţii administrativ-teritoriale
este stema. Nu există în legislaţia românească conceptul
de steag al unităţii administrativ-teritoriale”, spunea Munteanu.
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Flash economic
ANRE: Facturile la electricitate ar putea creşte cu 1-2% din cauza
taxei pe stâlp. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Re-

glementare în Energie (ANRE), Niculae Havrileţ, a declarat, vineri, că taxa pe stâlp se va regăsi în facturile la
electricitate ale consumatorilor casnici, care ar putea
astfel să crească cu 1-2%. "Legislaţia spune că orice
cost se regăseşte în preţul final", a precizat Havrileţ, în
cadrul conferinţei "Mediafax Talks about Energy". Preşedintele ANRE a mai spus că încă nu poate fi estimat
impactul în facturi al acestei taxe, pentru că nicio companie nu a transmis Autorităţii cereri de recunoaştere în
tarife a taxei. Niculae Havrileţ a mai spus că recunoaşterea în facturi va fi făcută ori la 1 iulie, ori la 1 ianuarie
2015 şi va afecta doar preţul reglementat al energiei. Impozitul pe proprietate pentru construcţiile speciale, de
1,5% din valoarea construcţiei, a fost introdus la începutul
acestui an. De asemenea, normele metodologice care
clarifică modul de achitare a taxei au fost aprobate marţi,
prima plată fiind astfel efectuată până luni, 26 mai, iar a
doua până la 25 septembrie.

Facilități pentru firmele care recunosc că au încălcat Legea concurenţei. Firmele care recunosc că au încălcat legislaţia

din domeniul concurenţei ar putea fi scutite de o parte
din amendă, dacă va fi modificată legislaţia în vigoare,
a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei. „Vrem să modificăm Legea Concurenţei, astfel
încât firmele care recunosc că au încălcat legea să beneficieze de o reducere de până la 30% din amendă.
Vrem să facem în aşa fel încât acest lucru să fie posibil
înainte de finalizarea investigaţiei (n.r., circa doi ani),
când de regulă firmele află ce amendă primesc”, a spus
Chiriţoiu. El a explicat că această metodă va putea fi folosită de firmele care ştiu sigur că există dovezi care le
incriminează. Consiliul Concurenţei a aplicat, anul trecut,
amenzi în valoare totală de 86,778 milioane de lei, respectiv 19,637 milioane de euro, cu 187% mai mult decât
în 2012, potrivit raportului pentru 2013 al instituţiei.

ECONOMIC
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Brașovul, locul 8 pe
țară la încasările ANAF
Într-un trimestru în care economia a crescut cu 3,8%, nu
mai puţin de zece ANAF-uri
judeţene au livrat la bugetul naţional mai puţin decât în aceeaşi
perioadă a anului trecut.
Brașovul a încasat în primul
trimestru al acestui an 683 de
milioane de lei noi (6.830 de
miliarde de lei vechi!).
Reprezentanţii lor se plâng
că rezultatele negative ar fi apărut pentru că firmele mari din
judeţele lor „au fost luate la Bucureşti“.
Bugetul ţării a mai fost ajutat
de performanţele foarte bune
ale unora dintre administraţiile
judeţene. Aşadar, în timp ce alţii
n-au egalat nici veniturile de
anul trecut, Constanţa, al treilea
mare contribuabil la buget după
DGAMC şi Bucureşti, a avut
un plus de nu mai puţin de
13,6%.
Doar trei judeţe au fost pe
zero, în vreme ce restul, care
au întâmpinat la rândul lor

Foto: economica.net

aceeaşi problemă cu transferurile de firme către Mari Contribuabili, pe urma Ordinelor
ANAF 3581 şi 3582 din 2013,
au fost pe plus.
Top venituri pe judeţe, trimestrul

I 2014 (milioane lei):
1. DGAMC 21.294 (marii
contribuabili)
2. București 5.663
3. Constantʼa 1.463
4. Cluj 936

5. Ilfov 967
6. Timiș 893
7. Prahova 727
8. Brașov 683
9. Iași 632
10. Bihor 467.

Resurse pentru dezvoltarea
IMM: Programul COSME
Ministerul Economiei, împreună cu Reprezentantʼa Comisiei Europene în România,
a prezentat Programul de
competitivitate pentru întreprinderi și IMM-uri (COSME).
Între 2014-2020, Programul COSME pentru competitivitatea întreprinderilor și
pentru IMM-uri se va concentra asupra instrumentelor
financiare și sprijinului destinat internatʼionalizării întreprinderilor.
Programul va furniza următoarele tipuri de asistență:
• Garantʼii la împrumuturile pentru IMM-urile care au
dificultătʼi în obtʼinerea de împrumuturi din sistemul bancar.
• Capital pentru fondurile
de capital de risc ce furnizează investitʼii pentru IMM-urile
aflate în stadiul de extindere
și dezvoltare.
• Îmbunătătʼirea accesului
la pietʼe din interiorul Uniunii
și la nivel global, prin intermediul Retʼelei întreprinderilor europene, prin care vor fi
oferite informatʼii practice gratuite și servicii directe pentru
firmele care caută parteneri,
finantʼare, informatʼii despre

noile pietʼe sau despre
legislatʼia sau programele UE.
Programul va asigura, de asemenea, sprijin în afaceri
IMM-urilor, în afara UE, și
sprijin pentru cooperare industrială internatʼională.
• Activitătʼi de cooperare
în retʼea sau de schimb de
experientʼă pentru cei care elaborează politicile relevante,
pentru reducerea poverii administrative asupra IMM-urilor
și
îmbunătătʼirea
conditʼiilor-cadru pentru afaceri.
• Stabilirea de elemente de
referintʼă și elaborarea de studii pentru îmbunătătʼirea
cunoștintʼelor și a dezvoltării
sectoarelor industriale la nivel
european sau global, sau a politicilor în domeniul IMM-urilor din Europa.
• Promovarea spiritului antreprenorial: activitătʼile vor
include
dezvoltarea
competentʼelor și atitudinilor
antreprenoriale, în special în
rândul noilor antreprenori, a
tinerilor și a femeilor.
Programul COSME vizează
antreprenorii, mai ales cei de
la nivelul IMM-urilor, care
vor beneficia de acces mai
ușor la finantʼarea afacerii lor;

cetătʼenii care doresc să
desfășoare activitătʼi economice independente și care se
confruntă cu dificultătʼi în a
înfiintʼa sau dezvolta propria
afacere; autoritătʼile statelor
membre, care vor fi mai bine
sprijinite în eforturile lor de
a elabora și pune în aplicare
o reformă eficientă a politicilor economice.
Se preconizează că programul va sprijini anual 39.000
de întreprinderi, ajutându-le
să genereze sau să păstreze
29.500 de locuri de muncă și
va lansa anual 900 de noi produse, servicii sau procese în
materie de afaceri.
Pachetul financiar pentru
punerea în aplicare a programului se ridică la 2,5 miliarde
EUR, din care 1,4 miliarde
EUR sunt alocate instrumentelor financiare. Restul va fi
cheltuit pentru finantʼarea
Retʼelei întreprinderilor europene, cooperării industriale
internatʼionale și educării pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial.
Mai multe detalii găsitʼi la
http://ec.europa.eu/romania/n
ews/14052014_programul_co
sme_in_romania_ro.htm .
Ionela Damian
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Donații pentru renovarea Bisericii
Sf. Ioan din Brașov
Biserica Franciscană din
Brașov, cu hramul Sf.
Ioan Botezătorul, situată
pe str. Sf. Ioan nr. 7, are
urgent nevoie de ajutor.
Comunitatea brașoveană are ocazia să dea o
mână de ajutor, pentru
renovarea și consolidarea bisericii, aflată în
prag de deteriorare.
Biserica este situată chiar în
centrul zonei vechi a orașului,
pe str. Sf. Ioan și este un monument
istoric
foarte
important al Brașovului.
Clădirea, în stil gotic, a fost
construită pentru prima dată
în secolul XV și apoi, în urma
unor distrugeri cauzate de incendii, a fost refăcută în secolul

XVIII.
În anul 1486, în această parte a oraşului, a fost fondată o
mănăstire a călugăriţelor clarise
franciscane, care în anul 1724
a fost donată fratʼilor călugări
franciscani, a căror mănăstire
este în functʼiune și astăzi. În
anii următori a fost amenajat
interiorul bisericii. Cu ocazia
acestor lucrări ordinul apelează
la munca fraţilor laici
brașoveni specializaţi, funcţionarea unor ateliere în cadrul
diferitelor ordine religioase fiind un fenomen binecunoscut
şi în perioada barocului european. Cele trei altare ale bisericii franciscane și amvonul, o
adevărată bijuterie arhitecturală, care, conform inscripţiei
altarului principal, au fost fi-

A.J.O.F.M. BRAŞOV

nalizate cel târziu în anul 1729,
provin dintr-un astfel de atelier.
Biserica este cunoscută mai
ales ca loc de pelerinaj la Sfântul Anton, pentru foarte multʼi
creștini. În fiecare zi de martʼi
biserica devine neîncăpătoare.
Oamenii vin cu sperantʼa că vor
fi ajutatʼi în rezolvarea problemelor și necazurilor de fiecare
zi și rugăciunile lor sunt ascultate.
După începerea lucrărilor de
renovare s-a descoperit că în
interiorul bisericii se află amenajat un foarte vechi loc de rugăciune la Sfânta Fecioară Maria, după modelul grotei de la
Lourdes, din Frantʼa.
Se lucrează cu foarte multă
competentʼă și într-un ritm

foarte sustʼinut, însă mănăstirea
nu a primit niciun ajutor din
partea statului, prin Ministerul
Culturii, deși s-au făcut toate
demersurile legale necesare, de
mai bine de doi ani. În aceste
conditʼii, călugării nu dispun de
fondurile necesare pentru a
achita costurile lucrărilor care
sunt în curs de executare.
Pentru donații vă puteți adresa
la:
Pr. călugăr Francisc – tel.
0746224740
Vasiliu Alexandru - Fr. Alexandru – tel. 0723556522
Donatʼii se pot face și direct
în conturile:
RO51 RNCB 0056 0094
8025 0001 LEI
RO24 RNCB 0056 0094
8025 0002 EURO

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
- continuare din numărul anterior, 30,05,2014 -

Brașov
manipulant mărfuri
manipulant mărfuri
manipulant mărfuri
manipulant mărfuri
manipulant mărfuri
manipulant mărfuri
manipulant mărfuri
maseur
maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare
mecanic auto
mecanic auto
mecanic auto
mecanic auto
mecanic utilaj
mecanic utilaj
menajeră
menajeră
montator pereţi şi plafoane din ghips-carton
montator pereţi şi plafoane din ghips-carton
montator subansamble
montator subansamble
montator subansamble
montor articole din piele
muncitor necalificat în industria confecţiilor
muncitor necalificat în industria confecţiilor
muncitor necalificat în industria confecţiilor
muncitor necalificat în silvicultură
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje
muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii
muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii
operator degamator textile
operator introducere, validare şi prelucrare date
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 maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate
operator montaj linii automate
operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice
operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice
ospătar (chelner)
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ospătar (chelner)
ospătar (chelner)
ospătar (chelner)
ospătar (chelner)
ospătar (chelner)
ospătar (chelner)
patiser
paznic
paznic
planificator/specialist plan sinteze
portar
pregătitor articole marochinărie
pregătitor piese încălţăminte
programator
programator
programator
programator de sistem informatic
programator producţie
proiectant inginer electronist
proiectant inginer instalaţii
proiectant inginer mecanic
proiectant inginer mecanic
proiectant inginer mecanic
recepţioner de hotel
recepţioner de hotel
recepţioner de hotel
rectificator universal
rectificator universal
referent de specialitate financiar-contabilitate
registrator medical
reprezentant comercial
reprezentant comercial
revizor contabil
sculer-matriţer
secretara
secretara
secretara
şef cantină
şef depozit
şef restaurant
şef schimb
şef schimb
şef serviciu marketing
şef tren
şlefuitor metale
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
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
şofer de autoturisme şi camionete
şofer de autoturisme şi camionete
spălător geamuri şi parbrize
spălător vehicule
specialist în relaţii publice
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stivuitorist
stivuitorist
stivuitorist
stivuitorist
stivuitorist
stivuitorist
stivuitorist
stivuitorist
stivuitorist
sudor
sudor
sudor
sudor
sudor
sudor
sudor
sudor
supraveghetor hotel
tâmplar universal
tâmplar universal
tâmplar universal
tehnician analist calitate
tehnician analist calitate
tehnician în securitate şi sănătate în muncă
tehnician mecanic
tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces
tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei
tinichigiu carosier
traducător (studii medii)
trăgător fete pe calapod
turnător formator
turnător metale şi neferoase
vânzător
vânzător ambulant de produse nealimentare
vopsitor auto
vopsitor auto
vopsitor industrial
vopsitor industrial
vulcanizator piese din cauciuc la prese
zidar rosar-tencuitor
zidar rosar-tencuitor
zugrav
zugrav
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agent de intervenţie pază şi ordine
agent turism de afaceri
bucătar
croitor-confecţioner îmbrăcăminte, după comandă
diriginte şantier
instalator apă, canal
instalator apă, canal
lăcătuş mecanic
lucrător gestionar
macaragiu
muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
sudor
tâmplar universal
zidar rosar-tencuitor
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1
1
1
1

Făgăraș

C

6

BRAȘOVUL ISTORIC

Luni

Baza Sportivă Olimpia

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Braşovul are o veche tradiţie în domeniul sportului,
încă de la sfârşitul secolului XIX înfiinţându-se aici
primele organizaţii sportive. În perioada comunistă
se organizau universiade, daciade, la care participau
obligatoriu şi sportivii braşoveni. Baza Sportivă
Olimpia este alcătuită dintr-un teren de aproape
5.100 mp, plus construcţiile aferente. Clădirea principală a bazei datează din sec. XIX şi este clasificată
drept monument istoric. (sursa: ro.wikipedia.org)
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Solidaritate braşoveană
de Ziua Copilului
Agenţia de Dezvoltare
Durabilă a Judeţului
Braşov, împreună cu
Consiliul Judeţean Braşov continuă acţiunile
caritabile desfăşurate
prin proiectul social
„Solidaritate Braşo veană” având ca scop
ajutorarea cetăţenilor
judeţului Braşov care,
din motive obiective, se
află în dificultate.
Vineri, 30 mai 2014, s-au
desfăşurat alte 2 acţiuni caritabile în cadrul proiectului social, acţiuni de care au
beneficiat copiii de la Centrul

de Plasament Dacia, comuna
Jibert, aflat în coordonarea
Direcţiei de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Braşov,
precum şi copiii de la
grădiniţele din comuna
Jibert. Este vorba despre
cei 32 de copii, cu vârste
cuprinse între 2 şi
18 ani, îngrijiţi la Centrul de plasament Dacia
şi despre cei 63 de copii
înscrişi la Grădiniţele
din satele Jibert, Dacia,

Lovnic, Grânari şi Văleni.
„Pentru aceştia au fost pregătite pachete în care au fost
ambalate 1.210 produse constând în articole de îmbrăcăminte, cărţi – bibliografie
şcolară, cărţi colorate – poveşti
pentru copii, jucării, ciocolată,
napolitane cu ciocolată, reviste
Inside Braşov – cu promovarea
tradiţiilor şi obiceiurilor populare din judeţul Braşov”, a declarat Iosif Ciurean, director
adjunct ADDJB.

Campionii Braşovului la handbal şi hochei
vor primi premii în bani din partea Primăriei

Consilierii locali au decis cu
unanimitate de voturi, în şedinţa din această după-amiază,
să premieze atât echipa de hochei, cât şi pe cea de handbal
feminin a Clubului Corona,
după ce s-au remarcat în acest
sezon competiţional.
Suma aprobată pentru premierea sportivilor a fost de

175.000 de lei, fiecare dintre
membrii celor două echipe urmând să primească din partea
municipalităţii un premiu în
bani în valoare de aproximativ 1.000 de euro.
Primarul George Scripcaru
a subliniat faptul că ar fi vrut
ca şi echipa de fotbal a Clubului Corona să fi fost pre-

Doi copii din Braşov, la
„Vrei să fii miliardar?”
Doi elevi din Braşov
s-au calificat la emisiunea „Vrei să fii miliardar?”, realizată de Virgil
Ianţu, la secţiunea dedicată copiilor.
Robert Neamţu vrea
să îi ia locul lui Virgil
Ianţu într-o zi şi să de-

vină un mare prezentator TV, în vreme ce
Andrei Mihai Donţu sa decis că arhitectura
este deocamdată pasiunea vieţii sale.
Emisiunea a fost
transmisă în weekendul
trecut la Prima TV.

miată pentru performanţă,
dar din păcate, aceasta nu a
făcut deloc cinste oraşului de
la poalele Tâmpei în etapa
din acest an. „O să îi premiem
pe cei care au făcut performanţă cu bani puţini. În
schimb, la fotbal au fost şi
bani mulţi, dar a fost o proastă gestionare, echipa a făcut
şi o imagine proastă Braşovului şi cred că cei care sunt
vinovaţi de acest eşec ar trebui să şi-l asume”, a susţinut
George Scripcaru.
Retrogradarea în Liga a 2a la finalul sezonului 20132014 i-a determinat pe cei
care conduc destinele clubului
braşovean să renunţe total la
echipa de fotbal, iar formaţia
să fie dezafiliată de la Federaţia Română de Fotbal.
Sebastian Dan

Aceste acţiuni de caritate
realizate în apropierea zilei
de 1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului, au fost organizate cu sprijinul donatorilor
persoane fizice şi juridice.
„Mulţumim reprezentanţilor
Organizaţiei Poliţiştilor din
Newcastle, Fundaţiei Umana
din Braşov şi tuturor cetăţenilor care au făcut donaţii la
Centrul de colectare de la
ADDJB”, a adaugat Iosif Ciurean, director adjunct ADDJB.
Dintre acţiunile caritabile
trecute menţionam donarea
a 1.950 articole de îmbrăcăminte Fundaţiei Hospice
Casa Speranţei din Braşov,
donarea de rechizite în valoare de 1400 lei copiilor
aflaţi în îngrijirea asistenţilor
maternali precum şi acţiunea
prin care s-au donat îmbrăcăminte, dulciuri, obiecte de
birotică celor 273 de copii
aflaţi în plasament şi 158 de
asistenţi maternali în grija
cărora se află copii.
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Ploaia nu i-a împiedicat
pe braşoveni să fie solidari
În ciuda unei vremi potrivnice, cei mai optimişti şi
solidari dintre braşoveni
s-au mobilizat sâmbătă împotriva cancerului la sân,
participând la Marşul şi
crosul Casiopeea, organizat de Asociaţia Casiopeea pe aleile de sub
Tâmpa. Celor 200 de participanţi – adulţi şi copii, li
s-au alăturat fosta campioană mondială Corina
Ungureanu şi city managerul primăriei Municipiului
Braşov, Miklos Gantz, cei
doi respectându-şi astfel
promisiunea făcută cu câteva zile înainte de cros.
Toţi cei care au venit să
alerge prin ploaie pe aleile
de sub Tâmpa, pe lângă
ajutorul direct pe care l-au
oferit prin achitarea taxei
de participare, oferă şi o
lecţie extraordinară de optimism şi de solidaritate, acţiunea lor întărind ideea că
binele învinge răul, oricât
de greu ar putea părea la
început.
Cea de-a treia ediţie a Marşului şi crosului Casiopeea
din Braşov a fost organizată
de Asociaţia Casiopeea

alături de asociaţia Glasul
Prieteniei, cu sprijinul Primăriei Braşov şi în parteneriat cu Alianţa Franceză
din Braşov şi Comitetul
Olimpic şi Sportiv Român.
Fiecare adult înscris a achitat o taxă de participare în
valoare de 40 de lei, reprezentând o donaţie, iar copiii
şi adolescenţii au făcut o
donaţie de 1 până la 5 lei,
respectiv 15 lei. Fondurile
strânse în urma acestei acţiuni vor fi direcţionate în totalitate către achiziţionarea
de proteze mamare, ce vor
fi dăruite unor femei care
au suferit o mastectomie.
Câştigătorii curselor au primit premii constând în produse şi vouchere oferite de
sponsorii evenimentului.
Marşul şi Crosul Casiopeea
se organizează anual pentru ajutorarea directă a femeilor diagnosticate cu
cancer mamar. Aşadar, fiecare înscris contribuie la
îmbunătăţirea vieţii beneficiarelor. În urma ediţiei de
anul trecut a Marșului şi
Crosului Casiopeea din
Braşov, au fost donate 250
de proteze mamare.

8
Sorana a părăsit Roland Garros
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, cap de
serie nr. 26, a fost eliminată în turul trei la Roland Garros, al 2-lea turneu de Mare Șlem al anului, fiind învinsă
în două seturi, 6-1, 6-2, de Jelena Jankovic din Serbia,
a 6-a favorită a turneului. Astfel, Sorana Cîrstea a rămas
cu 130 de puncte WTA și 72.000 euro

Game, Set, Match
Perechea formată din tenismanul român Horia Tecău
și olandezul Jean-Julien Rojer a fost eliminată în optimile
de finală ale probei de dublu masculin din cadrul turneului de la Roland Garros, cei doi fiind învinși cu 64, 7-5 de cuplul alcătuit din Daniel Nestor (Canada) și
Nenad Zimonjic (Serbia), favoriții numărul 3. Astfel, Tecău și Rojer, capi de serie nr. 13, vor primi un cec de
31.000 de euro și 180 de puncte ATP. Perechea IrinaCamelia Begu/Karin Knapp (România/Italia) s-a calificat
în optimile de finală ale probei de dublu din cadrul celui
de-al doilea Grand Slam al anului. Begu şi Knapp au
trecut în turul doi, cu scorul de 4-6, 7-5, 7-5, după două
ore şi 38 de minute de joc, de cuplul american Raquel
Kops-Jones/Abigail Spears, cap de serie numărul 6.
Participarea în optimile de finală este recompensată
cu 31.000 de euro.

Mergem la europenele de volei
Naţionala de volei feminin a României s-a calificat la
turneul final al CE din 2015 după ce a învins, la turneul
de la Piatra Neamţ, în grupa F, reprezentativa similară
a Bosniei Herţegovina, cu scorul de 3-0 (25-8, 25-16,
25-14), în cea de-a cincea partidă din turul preliminariilor CE din 2015. Vineri, în primul meci de la turneul
găzduit de Piatra Neamţ, naţionala României a învins
Slovacia, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-19, 25-14). Duminică seara, tricolorele au întâlnit echipa Austriei, dar
româncele erau deja calificate la turneul final, având
15 puncte faţă de cele ale 9 ale Slovaciei, echipa de
pe locul secund. Meciul s-a terminat după închiderea
ediției. Anterior, la primul turneu din grupa F, la Viena,
tricolorele au obţinut trei victorii în compania aceloraşi
echipe participante şi la turneul de la Piatra Neamţ,
adică Bosnia-Herţegovina (scor 3-1), Slovacia (3-0) şi
Austria (3-0). Prima clasată din fiecare din cele şase
grupe preliminare din turul doi se va califica la turneul
final al Campionatului European din 2015, iar echipele
de pe locul doi din fiecare grupă vor susţine meciuri
de baraj pentru alte trei locuri calificante. Turneul final
va avea loc în Belgia şi Olanda, între 25 septembrie şi
4 octombrie 2015.

Atac dur la Duru
Preşedintele Rapidului, Nicolae Manea, a declarat imediat după ce Rapid a cucerit punctul de care mai avea
nevoie pentru a fi matematic promovată în Liga I din
punct de vedere sportiv, că federaţia ar trebui să nu
mai apeleze la „arbitrajul” TAS şi că echipa sa ar trebui
să primească dreptul de a reveni în Liga 1. „Băieţii au
vrut foarte mult să câştige, am luat punctul de care
aveam nevoie să promovăm pe plan sportiv, acum aşteptăm ca federaţia să facă dreptate. Atâta timp cât
dai o declaraţie ca a domnului Duru, „să ne apăram
pentru că Rapidul are şanse la TAS”... asta spune totul.
Dar, dacă au caracter, nu mai trimit pe nimeni. Dacă
noul preşedinte vrea să anuleze o decizie care nu a
fost corectă, ar trebui să anuleze decizia, să nu mai
mergem la TAS. S-a dovedit încă o dată că domnul
Duru este călăul Rapidului, după ceea ce a declarat,
criminal de război. Dacă a greşit, ar trebui să recunoască. Dacă mergem la TAS, înseamnă o cheltuială
destul de mare. Să nu vină la TAS să se apere, să ne
lase să ne apărăm singuri”, a spus Nicolae Manea.

Spurs în finala NBA
Echipa San Antonio Spurs s-a calificat în finala ligii
profesioniste nord-americane de baschet (NBA), după
ce a învins Oklahoma City Thunder cu scorul general
de 4-2, în ultimul act al Conferinţei de Vest. San Antonio
Spurs a câştigat meciul şase al finalei, în deplasare,
cu scorul de 112 - 107 după prelungiri. În finala NBA,
la fel ca în 2013, San Antonio va întâlni Miami Heat.
Finala debutează joi la San Antonio.

SPORT

Luni

Uraganul Halep
Simona Halep a ajuns
în optimile de finală ale
turneului de la Roland
Garros, după un parcurs perfect în care a cedat doar 11 game-uri în
cele trei meciuri jucate,
o performanță chiar
mai bună decât a lui
David Ferrer.
Jucătoarea de tenis Simona
Halep, cap de serie numărul
4 şi locul 4 WTA, s-a calificat în optimi la Roland Garros, al doilea Grand Slam al
anului, aceasta fiind cea mai
bună performanţă a româncei la turneul de la Paris. Halep a învins-o, în turul trei,
cu scorul de 6-3, 6-0, pe Maria-Teresa Torro-Flor (Spania), locul 55 WTA, după o
oră şi patru minute de joc.
Halep a dominat întâlnirea
cu jucătoarea iberică și deși
Torro-Flor a avut nu mai
putʼin de șase mingi de break
în setul secund, Simona a
reușit să le anuleze și a
câștigat setul la zero.
Halep a învins-o cu scorul
de 6-0, 6-2 pe rusoaica Alisa
Kleibanova, pozitʼia 87 în ierarhia mondială, în primul
tur al turneului parizian. În
runda secundă, Simona a trecut cu scorul de 6-2, 6-4, de
Heather Watson din Marea
Britanie, locul 92 WTA. Pentru calificarea în optimi la
Roland Garros, Halep va
primi un premiu de 125.000
de euro. Până în acest an, cea
mai bună performanţă a Simonei Halep la French Open
a fost turul doi în 2011, când
a fost învinsă de australianca
Samantha Stosur.
„Mă simt excelent la Paris”.
După o nouă demonstratʼie
de fortʼă, Simona Halep era
fericită de jocul și de rezultatul obtʼinut. „Mă simt foarte

bine aici. Sunt sută la sută
pregătită din punct de vedere
fizic. De aceea m-am retras
de la Roma, ca să fiu sută la
sută pregătită aici. Am avut
trei meciuri bune şi sunt fericită că am reuşit să închei
în două seturi. Sunt încrezătoare și simt foarte bine mingea. Nu e uşor să fiu acum
principalul cap de serie rămas în competiţie, după ce
au fost eliminate primele trei
favorite, dar încerc să nu mă
gândesc la asta, să nu mă încarc cu o presiune în plus.
Nu pot să spun că voi juca
semifinală sau finală, ci iau
fiecare meci în parte. Poate
este un moment pentru noua
generaţie, dar să nu uităm că
Maria Şarapova este încă aici
şi joacă la un nivel foarte înalt", a spus Simona Halep.
Cu Stephens în optimi. În optimi, Halep va juca în compania americancei Sloane
Stephens, a 15-a favorită şi
locul 19 WTA, care a trecut
de rusoaica Ekaterina Makarova (favorita numărul 22)

cu scorul de 6-3, 6-4. Sloane
Stephens este o jucătoare
care a urcat foarte mult în topul mondial în ultimul timp.
Simona şi reprezentanta SUA
s-au mai întâlnit de trei ori,
adversara având avantaj, 21. Ultima dată, cele două sau înfruntat la Australian
Open în 2013, când americanca a avut câștig de cauză,
scor 6-1, 6-1. „Îmi amintesc
că m-a bătut clar la Australian Open. Este o jucătoare
puternică, loveşte tare mingea, se mişcă foarte bine, joacă la un nivel ridicat. Sunt
însă încrezătoare şi voi lupta
pentru fiecare minge, pentru
fiecare punct. O să dau tot
ce pot ca să câştig, dacă nu,
viaţa nu se termină aici", a
declarat Halep. Americanca,
semifinalistă la Australian
Open şi sfertfinalistă la Wimbledon în 2013, crede că nu
trebuie să se bazeze pe victoriile de anul trecut. „Am
crescut între timp ca jucătoare şi ea la fel. Nu mă uit în
urmă. O să ies pe teren, o să-

mi fac jocul şi o să mă concentrez pe mine. Probabil şi
ea va face la fel. Simona a
jucat foarte bine în turnee
mai mici, ceea ce eu n-am făcut. Vom vedea ce se va întâmpla, amândouă vom da
totul pe teren", a spus Sloane
Stephens.
Simona citește Harry Potter.
Jurnaliștii prezentʼi la conferintʼa de presă de după meciul cu Maria-Teresa TorroFlor au fost impresionatʼi de
progresele pe care le-a făcut
Simona Halep la limba engleză. „Vorbesc cu antrenorul
zi de zi. Mă descurc mai bine
decât anul trecut, însă continui să învăţ. Chiar acum citesc o carte în limba engleză,
Harry Potter”, a spus zâmbind Simona Halep, care a
făcut și o declaratʼie de dragoste României. „România
este o ţară mică, dar foarte
plăcută. Sută la sută am fost
formată în ţara mea, acolo
sunt mulţi antrenori valoroşi.
Îmi iubesc ţara şi voi rămâne
acolo”, a încheiat Simona.

Zărneșteanul Eduard Grosu a câștigat Turul Estoniei!
Ciclistul zărneștean Eduard
Grosu, component al echipei
natʼionale de ciclism, în vârstă
de 21 de ani, s-a impus în Turul Estoniei – cea mai importantă victorie a sa din carieră.
Sprinter de meserie, Grosu
evoluează la echipa profesionistă italiană Vini Fantini Nippo. După succesul din prima
etapă, românul nu a mai cedat
tricoul galben până la finala
competitʼiei din Estonia.
Eduard Grosu a câştigat Turul Estoniei după ce a terminat
pe locul al doilea etapa de sâmbătă, după Adrian Kurek, întro probă în care cicliştii au avut

de parcurs 150 de kilometri.
Grosu a câştigat etapa de
vineri din Estonia şi s-a impus
în clasamentul general, în cla-

samentul realizat în funcţie
de puncte, dar şi în ierarhia
tinerilor.
„A fost o cursă grea, din

cauza vântului, echipa a lucrat pentru mine foarte bine,
sunt în formă în această perioadă şi mă simt foarte bine
în timpul curselor. Este prima
mea victorie într-o cursă 2.1
şi primul tur câştigat la general. Sunt în faţă în Europe
Tour şi sper să mai urc. Vreau
să mulţumesc echipei mele
pentru munca depusă”, a declarat Eduard Grosu.
Grosu a mai câștigat în
acest an două etape din Carpathians Couriers Race, cursa
rezervată cicliștilor sub 23 ani
și care s-a desfășurat în Polonia.
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Victorie la limită
cu Albania
Reprezentativa de fotbal
a României a învins cu
scorul de 1-0 (0-0), selecţionata Albaniei, într-un
meci amical disputat la
Yverdon-les-Bains, în Elveţia. Unicul gol al partidei a fost marcat de Raţ,
în minutul 82.
În timp ce echipele puternice
ale lumii se pregătesc pentru
Campionatul Mondial din Brazilia, natʼionala României se află
în cantonament în Elvetʼia, unde
a jucat împotriva Albaniei și va
întâlni miercuri Algeria.
Selectʼionerul Victor Pitʼurcă încearcă să reconstruiască echipa
natʼională a României în vederea
preliminariilor Campionatului
European din 2016, astfel că în
lotul României și-au făcut
aparitʼia jucători foarte tineri, ca
Mateiu, Cristi Manea, Bogdan
Vătejelu sau Florin Tănase. Meciul cu Albania nu a fost unul
spectaculos și ne-a arătat că mai
avem mult de muncă. Până la
urmă România s-a impus prin
golul reușit de Ratʼ în minutul
82. Selecţionerul Victor Piţurcă
a folosit următoarea formulă de
echipă: Tătăruşanu - Cr. Manea,
Dr. Grigore, Chiricheş, Raţ Bourceanu (Lazăr 64’), Pintilii
(Mateiu 90’) - Nicoliţă (Matei
46’), Chipciu (C. Tănase 64’),
Maxim (Fl. Tănase 83’) - Marica (Rusescu 46’). România va
mai juca un meci amical în Elveţia, miercuri, de la ora 21.30,
cu Algeria.
„Important e că am câștigat”. Selecţionerul Victor Piţurcă a declarat după victoria din meciul
amical cu Albania, scor 1-0, că
elevii săi au trecut cu brio acest
test şi speră ca şi miercuri să facă

o figură frumoasă, la partida cu
Algeria. „Portarul Berisha a
apărat extrarodinar. Până la
urmă e important că am câştigat.
Au debutat jucători foarte tineri,
Cristi Manea a făcut un joc excelent la vârsta asta. Am trecut
cu brio acest test, sper ca şi miercuri să facem o figură frumoasă,
să câştigăm şi contra Algeriei,
cu toate că Algeria este la alt nivel. Însă şi noi am făcut un salt
calitativ bun şi putem învinge
orice echipă în momentul ăsta.
Am avut momente foarte bune
şi asta îmi dă speranţe că putem
juca şi mai bine decât în seara
asta”, a spus Piţurcă.
A doborât un record. La meciul
cu Albania, fundaşul Cristian
Manea, în vârstă de 16 ani şi 10
luni, a devenit cel mai tânăr „tri-

Show cu
generația de aur
Generaţia de Aur a naţionalei a câştigat cu 10-1 sâmbătă după-amiază un meci
amical disputat pe Cluj Arena cu generaţia 1990-1995
a echipei „U” Cluj. Golurile
tricolorilor au fost marcate
de Ad. Ilie (3), I. Ganea (2),
Stelea, Rotariu, Il. Lazăr ,
Gâlcă şi Munteanu. Adrian
Ilie a avut o evoluţie ca în
vremurile bune, reuşind un

gol direct în vinclu. În
repriza a doua, Bogdan
Stelea a jucat în atacul
natʼionalei și a reușit
chiar să marcheze un
gol. Meciul a avut ca
scop informarea şi sensibilizarea societăţii civile faţă de problema
copiilor părăsiţi şi
strângerea de fonduri
pentru aceştia.

color” din istorie. Fotbalistul
echipei FC Viitorul a doborât
recordul stabilit de Graţian Sepi
la 15 aprilie 1928, la meciul România - Turcia, scor 4-2. Sepi
avea atunci 17 ani şi 3 luni. Cristian Manea a declarat că i s-a
îndeplinit cea mai mare dorinţă.
„Sper să joc la fel de acum încolo, colegii m-au încurajat la
fiecare fază, chiar dacă am greşit.
A fost visul meu să joc la naţională de când m-am apucat de
fotbal. Domnul Hagi m-a sunat
înainte de meci, mi-a mai dat
nişte sfaturi”, a spus Cristian Manea la finalul partidei din Elveţia.
Răzvan Ratʼ a spus că fundaşul
Cristian Manea a debutat în echipa naţională „la o vârstă enervant
de tânără". „Sunt jucători cu valoare care merită să fie la echipa

naţională şi depinde doar de ei
să rămână la echipa naţională.
La vârsta lui eu eram la juniori”,
a spus Răzvan Raţ.
Victorie de moral. Răzvan Raţ,
autorul unicului gol al partidei
România - Albania, scor 1-0, a
declarat că această victorie este
una de moral şi că el şi colegii
săi aveau nevoie de acest meci
pentru a fi mai omogeni şi a se
cunoaşte mai bine. „E o victorie
de moral. Un meci de care
aveam nevoie pentru a fi mai
omogeni, pentru a ne cunoaşte
şi mai bine. O să fie şi meciul cu
Algeria, care ne va ajuta şi mai
mult. Algeria este o echipă mult
mai valoroasă. Vom încerca şi
acolo să dăm ce-i mai bun, să
fim competitivi şi de ce nu, să
câştigăm”, a spus Raţ.
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La mâna TAS-ului. Rapid București și CS Municipal Studențesc

Iași au terminat la egalitate, scor 2-2, sâmbătă, în Giulești,
într-un meci din penultima etapă a fazei play-off a Seriei I
din liga secundă de fotbal. Pentru giuleșteni a punctat Alexandru Coman în minutele 36 și 89, iar pentru ieșeni au înscris Adrian Olah în minutul 77 și Marius Onofraș în minutul
82. În urma acestui rezultat, Rapidul și-a asigurat promovarea
în Liga I din punct de vedere sportiv. Giuleștenii mai au
însă de așteptat pentru a vedea dacă vor evolua în eșalonul
de elită, deoarece nu au primit licență pentru Liga I și au
făcut apel la ultima instanță care le poate oferi acest drept,
Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. CSMS Iași
își asigurase deja promovarea în Liga I în cursul acestei
săptămâni.
Tărlungeniul va juca tot în Liga a II-a. Echipa de fotbal Unirea
Tărlungeni și-a asigurat prezența în Liga a doua și în sezonul
viitor. Trupa condusă de Laszlo Balint a remizat pe propriul
teren cu Gloria Buzău, scor 3-3, într-o partidă ce a contat
pentru penultima etapă a grupei de play-out a Seriei I din
liga a doua de fotbal. Pentru brașoveni au marcat Antal,
Elek și Sorin Marin, în timp ce pentru oaspeți Pantelie a
reușit să puncteze de trei ori. Unirea Tărlungeni a acumulat
31 de puncte în clasamentul grupei de play-out și ocupă
prima poziție, la cinci lungimi distanță de Dunărea Galați
care se află pe primul loc retrogradabil. Astfel, trupa din
Tărlungeni va juca și în sezonul viitor în eșalonul secund
al fotbalului românesc. În ultima rundă a campionatului,
Elek și compania se vor deplasa la Suceava pentru jocul
cu Rapid CFR.
Craiova e matematic în Liga I. CS Universitatea Craiova și-a
asigurat promovarea în Liga I de fotbal după ce a remizat
în deplasare cu CS Metalul Reșița, scor 1-1, în penultima
etapă a fazei play-off a Seriei a II-a din liga secundă. CSU
a deschis scorul prin Silviu Izvoranu (74), dar gazdele au
restabilit egalitatea prin Bresneni (79). Echipa înființată vara
trecută și antrenată de Gabi Balint avea nevoie de un singur
punct pentru a fi promovată din punct de vedere matematic.
Tănase la Olympiakos!? Dorit și în trecut de campiona Greciei,
Cristi Tănase are șansa de a ajunge în sfârșit la Olympiakos.
Elenii oferă 2 milioane de euro pentru decarul Stelei,
transmițându-i campioanei României că aceasta este suma
maximă pe care sunt dispuși să o plătească. Pierre Issa,
directorul sportiv al clubului Olympiakos, care a venit în repetate rânduri în România pentru a-l vedea la treabă pe
Tănase, s-a declarat cucerit de talentul decarului Stelei.
„Tănase este un jucător foarte bun, care a surprins în meciurile pe care reprezentanții echipei le-au văzut. Un fotbalist
care-și conduce echipa din teren, care poate surprinde cu
execuții bune. Olympiakos și-l dorește și va trimite zilele
viitoare o ofertă clară, scrisă, de 2 milioane de euro pentru
el. Mai mult de atât nu oferă, aceasta fiind ultima șansă
pentru Tănase”, scrie presa de la Atena.
Budescu ar putea ajunge în Bulgaria. Constantin Budescu este
noua obsesie a bulgarilor de la Botev Plovdiv. Atacantul
Astrei Giurgiu, în vârstă de 25 de ani, este în capul listei de
transferuri la formația la care mai activează și Srdjan Luchin,
Alexandru Benga, Alex Curtean, Younes Hamza și Ferebory
Dore. Potrivit presei din Bulgaria, Botev este gata să-și doboare recordul de cel mai scump transfer realizat vreodată
și să plătească 1,2 milioane de leva pentru aducerea lui
Constantin Budescu la Plovdiv. În euro, ar însemna aproximativ 615.000 de euro. Bulgarii sunt gata să crească
oferta până la 700.000 de euro, pentru a și-l adjudeca pe
atacantul român al giurgiuvenilor. Negocierile între cele
două cluburi au început și oficialii lui Botev sunt deja în România, unde negociază cu omologii de la Astra. Antrenorul
Stanimir Stoilov a cerut în mod expres aducerea lui Budescu,
întrucât are nevoie de un playmaker, iar românul i se pare
cel mai potrivit pentru acest post.
Grigore pleacă de la Dinamo. Șansele ca Dragoș Grigore să
înceapă noul sezon la Dinamo sunt minime! Internaționalul
român i-a convins pe francezii de la Toulouse să achite o
sumă de transfer în schimbul său, iar Dinamo și-ar fi dat
acordul pentru plecarea jucătorului. Suma la care se ridică
transferul lui Grigore este de aproximativ un milion de euro,
iar site-ul foot-sur7.fr anunță că mutarea românului este
doar o chestiune de ore. Cu toate că Toulouse vrea să-l
aducă pe Dragoș Grigore în Ligue 1, apărătorul lui Flavius
Stoican a atras și atenția bulgarilor de la Botev Plovdiv,
care sunt foarte mulțumiți de randamentul jucătorilor luați
din Liga 1 iarna trecută.

DIVERTISMENT

„Carmen” la
Opera Braşov
Drama lirică în 4 acte.
Premieră: Paris, Opera Comică,1875. Acţiunea se desfăşoară în
Spania, în jurul anului 1820. „Carmen” este unul dintre cele mai frecvente titluri ale marelui repertoriu,
capodoperă ce descrie cel mai bine
stilul viguros şi inconfundabil al lui
Bizet.
Opera s-a bucurat de un succes
deosebit pe toate scenele lumii în toţi
aceşti aproape 150 de ani. Şi totuşi
„Carmen” a fost un eşec total pentru
George Bizet. Poate tocmai această
dezamăgire avea să-i aducă moartea,
trei luni mai târziu, fără să poată
bănui că ultima să creaţie nu numai
că avea să reziste timpului, dar va
fi şi cea mai apreciată.
Preţ bilete: 30 lei; 20 lei;
Biletele se vând la sediul Operei
din str. Bisericii Române nr. 51,
telefon 0268.419.380
Program: de luni până vineri, orele 10:00 – 17:00.

Sâmbătă, 7 iunie 2014, de la
ora 18.30, la sala Operei
Braşov se joacă spectacolul
„Carmen” de George Bizet.
Dirijor: Traian Ichim
Regia: Cristian Mihăilescu
Scenografia: Rodica Garstea
Coregrafia: Nermina Damian
Distribuţie: Gabriela Hazarian
(rol – Carmen), Maria Petcu-Catrina (Micaela), Cosmin Marcovici
(Don Jose), Ştefan Ignat (invitat de
la Opera Naţională Bucureşti în rolul Escamillo ); Lăcrămioara Schuller(Frasquita), Cristina Coatu (debut
în rolul Mercedes), Marian Reşte
(rol – Zuniga), Paul Tomescu (Morales), Nicolae Zaharia (Doncairo),
Claudiu Bugnar (Remendado).
Solişti balet: Cristina Rotundu,
Anca Branea, Dorin Coşeriu.
Participă Corul, Baletul şi
Orchestra Operei Braşov.

Spectacol caritabil la Reduta Bancuri
Asociaţia Copiii de Cristal
are o invitatʼie specială pentru
braşoveni. Mâine, 3 iunie, de
la ora 18.30 va avea loc pe
scena Centrului Cultural Reduta un spectacol organizat
în beneficiul copiilor şi tinerilor cu autism, sindrom
Down, sindrom Asperger şi
alte tulburări asociate. Biletele

s-au pus în vânzare la Centrul
Cultural Reduta, Librăria St.
O. Iosif şi la sediul Asociatʼiei
Copiii de Cristal (preţul unui
bilet este de 30 de lei).
Toate fondurile obţinute
vor fi direcţionate pentru susţinerea plăţii terapiilor copiilor cu tulburări din spectrul
autist.

◾ Un mare afacerist are o secretară nouă, blondă.
Auzind din biroul său că telefonul
sună de mult timp şi nimeni nu
ridică receptorul, el dă buzna furios în biroul secretarei.
– De ce nu răspunzi la telefon,
domnişoară?
– Lasaţi-mă, domnule, eu nu mai

răspund. Din zece telefoane, nouă
sunt pentru dvs.!
◾ Doi tipi se bat într-o parcare,
pe viaţă şi pe moarte.
Un copil stă şi strigă: TATA!!
TATAAA!!
Vine un poliţist şi întreabă:
– Care e taică-tău?
– Nu ştiu, că de-asta se bat!

Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

TRIUNGHIUL DRAGOSTEI ŞI AL MORŢII
-PREMIERĂ(N-15), 96 minute, Thriller
orele: 16:30, 21:15
MALEFICENT -3D- -PREMIERĂ(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
orele: 18:15, 20:15
LEGENDELE DIN OZ:
ÎNTOARCEREA LUI DOROTHY
-3D(AG), 88 minute, Animaţie, Aventuri
ora 13:45

GODZILLA -3D(AP-12), 123 minute, Acţiune, SF, Thriller
orele: 15:45, 22:20
SELFIE
(AP-12), 123 minute, Comedie
ora: 18:45
Expoziţii
◾ Muzeul Casa Mureşenilor găzduieşte expoziţia

„Universul familiei”. Vizitatorii sunt invitaţi să
descopere obiecte utilizate frecvent, intrate în
ritualul cotidian, supuse schimbărilor de gust şi
preferinţe. Fotografiile fac parte din arhiva av.
Constantin Hiott şi a boierilor Poenari (Oltenia) –
ramura Bălănoi, şi au fost donate muzeului de către
moştenitori. Expoziţia poate fi vizitată până în
20 iunie 2014.

X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT
-3D◾ Expoziţia Fotograful braşovean Carl
(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, Muscha
Fantasticlek – 110 ani (1857–1904), donaţia
orele: 13:30, 18:00, 22:30
Gheorghe Corcodel din Germania, la Muzeul
Civilizaţiei Urbane, situat în Piaţa Sfatului nr. 15.
WALESA: OMUL SPERANŢEI
◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româneşti.
-PREMIERĂ- tarif unic: 10 lei/bilet
Colecţia Lucian Pop la Muzeul de Artă Braşov,
(N-15), 127 minute, Dramă
din B-dul. Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol).
ora: 14:00
◾Expoziţia temporară Tradiţii şcolare braşovene în Liceele Johannes Honterus şi Andrei
Şaguna. Expoziţia poate fi vizitată până în luna
VECINI DE COŞMAR
iunie 2014, la mansarda Muzeului Civilizaţiei
(N-15), 96 minute, Comedie
Urbane a Braşovului, Piaţa Sfatului nr. 15.
orele: 16:00, 20:30

Horoscopul zilei
Berbec. În acest început de săptămână trebuie să iei decizii
bazate pe ceea ce simţi, şi să nu te laşi influenţat/ă de nimeni.
Ai nevoie de linişte şi ai nevoie să te reculegi.
Taur. Orice ai încerca, problemele nu dispar cum baţi din
palme. Uneori mai sunt şi excepţii, dar nu te baza pe asta!
Foloseşte-te de comunicare pentru a trece mai uşor peste.
Gemeni. În această săptămână încearcă să fii mai permisiv/ă
cu cei dragi ţie. Gelozia a pus stăpânire pe ţine în ultimul
timp şi se poate transforma într-o obsesie.
Rac. În această perioadă toate şansele să îţi întâlneşti partenerul perfect, aşa că aruncă bine privirea în jurul tău. Bazează-te pe intuiţie, este important să decizi cu inima.
Leu. Tot ce vrei este linişte şi pace. Dacă cei din jurul tău
sunt agitaţi, încearcă să îi calmezi sau să te izolezi de ei. E
posibil să se producă o schimbare de planuri.
Fecioară. Trebuie să socializezi mai mult, aşa că agaţă-te de
orice eveniment pentru a ieşi din casă. Dacă simţi că ai o
problemă cu încrederea în tine, cere ajutorul.
Balanţă. Totul se învârte în jurul familiei şi al prietenilor,
aşa că bucură-te de aceste clipe. Este o zi bună şi pentru
viaţa ta intimă, trebuie să îi acorzi mai multă atenţie.
Scorpion. Vei avea ocazia să cunoşti o persoană care îţi va
schimba modul de gândire. Încearcă să nu îi mai comanzi
pe cei din jurul tău, fiecare este liber să facă alegerile.
Săgetător. Nu ai prea mulţi prieteni, pentru că nu ai timp de
ei. Încearcă să socializezi mai mult, să ieşi în oraş. Vei
regreta că nu ai făcut lucrurile la timpul lor.
Capricorn. Trebuie să îţi schimbi stilul de viaţă, într-unul mai
sănătos şi mai vesel. Fă această modificare brusc, altfel îţi
vei pierde avântul şi vei abandona.
Vărsător. Nu uita ce e cu adevărat important, persoane dragi
sau promisiuni făcute iubitei/ului. Amână orice plan pentru
a-i pune pe ei pe primul loc.
Peşti. La serviciu reușiţi să vă afirmaţi aproape fără niciun
efort. Sunteţi plin de energie şi merită să valorificaţi momentul ca să terminaţi tot v-aţi propus.

Sudoku
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Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov

Luni

Program de vizitare: Marţi-Dumincă, 9.00-17.00.
◾ Epoziţia De la căruţă la zborul cu motor la
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. Expoziţia este
găzduită la Casa Sfatului din Braşov, Piaţa
Sfatului nr. 30.
◾ Epoziţia Marile cărţi mici la Casa „Ştefan
Baciu” (Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii
sunt invitaţi să descopere o colecţie de 38 de cărţi
în miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.
◾ Epoziţia „Mărturii din vechiul Schei” la
Muzeul de Etnografie Braşov (B-dul Eroilor 21A).

Expoziţia îşi propune să readucă la viaţă vechiul
Schei prin fotografii inedite.

4
4 1 8
1
8 6
9 4 5
5
7

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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Manifestări dedicate
„Zilei copilului”
În data de 1 iunie 1983,
în întreg judeţul Braşov,
ca dealtfel, în întreaga
ţară, s-a desfăşurat o serie de manifestări, dedicată „Zilei copilului”.
Ziarul „Drum Nou” informa că participanţii, în primul
rând copiii, şi-au exprimat
„dragostea de patrie, recunoştinţa faţă de tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, pentru minunatele
condiţii asigurate tinerelor
vlăstare ale ţării de a se dezvolta armonios, în cultul muncii şi omeniei, pentru a deveni
continuatori de nădejde ai măreţei opere de edificare a socialismului şi comunismului
pe pământul scump al patriei”.
Sub genericele „Şoimii patriei omagiază patria şi partidul”, „Lumea văzută de copii”
şi „Culorile copilăriei” în
şcoli, grădiniţe, la cluburi, case
de cultură au fost vernisate tot

Lucrări din expoziţia de desene intitulată „Şoimii patriei omagiază patria
şi partidul”, deschisă la Casa Municipală de Cultură cu ocazia Zilei copilului

felul de expoziţii, chipurile,
de artă plastică.
De asemenea, cele mai reuşite lucrări realizate în cadrul
„cercurilor aplicative” ale pionierilor şi şoimilor patriei au
fost reunite în expoziţii intitulate „Roadele muncii noastre”. În unităţile de pionieri
au fost organizate activităţi
distractive şi cicluri de spectacole având ca generic „Copiii, florile patriei”, prezentate
de formaţii ale elevilor şi şoimilor patriei.
Concursurile sportive, din
cadrul complexului „Copii
soarelui”, care au continuat
atunci, a doua zi, adică pe
2 iunie 1983, cu finalele, au
completat o „bogată agendă
de manifestări”, care au reunit
mii de copii de pe meleagurile
braşovene.
„Drum Nou” – 2 iunie 1983
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Din presa maghiară
Hotelul Corona

De aproape de două decenii se încearcă construirea
unui hotel modern, de prima clasă în Braşov. Cu tot efortul
oficialităţilor oraşului pentru obţinerea terenului şi a
diverselor facilităţi acordate nu se găsea constructorul
pentru această clădire.

Un mare rol a jucat Banca Naţională, filiala Braşov, care
unindu-şi puterile cu Casa de Economii Braşov, a înfiinţat
„Societatea pe acţiuni Hotelul” în cadrul adunării generale
din 12 octombrie 1908, fapt ce a favorizat începerea construirii hotelului Corona.

Iulian Cătălui

Promoteu – Revistă de luptă pentru propăşire, frumos şi adevăr
pietate, te învaţă înfrânarea,
îţi inspiră modestia, îţi dă curaj în războiu, dar te
învaţă să iubeşti
„Dacă m’ar întreba cineva să pacea. Dă aripi
spui în două cuvinte care-i rugăciunii tale
legea supremă între suflet şi zilnice, ca să se
corp, aşi răspunde: bunătatea poată înălţa până
pentru suflet, mişcarea’n liber la cer. Este
pentru corp. În bunătate se sprijirezumă toată biblia, în miş- n u l
case carea’n liber toată igiena.
lor şi
Suntem în post. Citez admi- părinterabila definiţiune a postului le sănătăţii,
făcută de sf. Vasile; pare-că povăţuitorul
a-i citit o pagină din cei mai tinerimii şi
noi reformatori: „Postul este podoaba băcel mai bun paznic al sufle- trânilor, plătului, cel mai bun tovarăş al cutul tovarăş al
corpului, arma preţioasă a vi- călătorilor
tejilor, scutul atleţilor. Alungă şi amicul sispiritele rele, îndeamnă la gur al soţilor”.

Cugetări

Prin respiraţie nu absorbi
numai cei 500 cm. cubi aer
necesar plămânului pentru
oxidaţiune ci te pui în legătură cu natura înconjurătoare. Fă dese inspiraţiuni
adânci în aerul curat şi
proaspăt al dimineţii
vei câştiga şi oxigen
în plus, şi vei
avea sensaţia,
că însuşi D-zeu
pătrunde în
inima ta.
Deşi medic,
eu am azi
convingerea, că form u l a
vitală, soare, apă şi
fructe,

vindecă cele mai multe boli
fără medic, fără medicamente
şi fără operaţii, şi-ţi dă în acelaşi timp cheia sănătăţii vecinice, dacă ştii şi vrei să o
aplici zilnic conform celor
mai mari terapeuţi nemedici
ai lumii Kuhne şi Kneipp.
Quantumul de fericire este
invers proporţional cu întinderea contactului nostru cu
viaţa socială: cu cât mai puţină viaţă socială, cu atât mai
multă fericire (LascarovMoldovanu)”.
(Din colecţia
Dr. Suciu-Sibianu)
Promoteu, Anul I, nr. 5-6,
Sept.-Oct. 1934

Era necesar ca într-un loc aşa de pitoresc cum este Braşovul să existe un hotel care să asigure confortul unui
cămin cald şi primitor. Astfel, se va construi la capătul
străzii Porţii hotelul Corona, cu o investiţie de 1.200.000
coroane, deschiderea festivă având loc în 31 decembrie
1910.
Spaţiile elegante de la parterul hotelului atrag turiştii
poposiţi în oraş. Restaurantul dispune şi de o terasă
amenajată cu pergole, iar bucătăria satisface cele mai
rafinate gusturi, Aici găsim cafeneaua cea mai mare din
oraş, cu sistem de ventilaţie, iar pentru iluminat hotelul
are staţie electrică proprie.
Hotelul Corona a contribuit esenţial la creşterea potenţialului turistic al Braşovului, aducând beneficii cetăţenilor.

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

Cristina Baciu

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii
◾ AJOFM Braşov
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate
◾ Spitalul Judeţean Braşov
◾ Maternitatea Braşov
◾ Spitalul CFR
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid,
Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Corul Unison,
13 ani de aplauze
8 decembrie 2001 –
23 de copii împreună cu
părinţii lor căutau o casă
de pe strada Toporaşului, unde fusese închiriat
un spaţiu pentru repetiţii. Cei mici voiau să
cânte în corul Unison.
George Dumitraşcu şi Cristian Fieraru, doi tineri pasionaţi de muzică, au hotărât în
urmă cu 13 ani să construiască
un proiect al lor, pe care să-l
crească aşa cum le place. Începutul a fost timid, dar cei doi
tineri nu s-au dat bătuţi. Au
scris anunţuri la maşina de
scris, nu aveau nici calculator,
le-au multiplicat la indigo, leau lipit pe stâlpi. La început nu
suna nimeni, apoi, încet – încet
au început să se înscrie – 23
de copii. I-au invitat pe toţi cu
părinţi şi rude la o întâlnire de
cunoaştere la sediu. A doua zi
au şi început repetiţiile.
L-a avut model pe Ion Luchian
Mihalea. George Dumitraşcu
este îndrăgostit de muzică de
când se ştie. La 4 ani a fost cu
părinţii la Opera ”Nabuco” de
Verdi şi asta a fost scânteia. A
făcut secţia de canto, pentru
că îşi dorea să fie cântăreţ de
operă. Când era mic se bucura
când asculta corurile conduse
de Ion Luchian Mihalea. A văzut recent un documentar despre Song şi se gândea că poate
peste ani şi despre Unison se
va vorbi aşa frumos. George
Dumitraşcu a urmat Facultatea
de Muzică la Braşov, apoi a
fost angajat al Operei şi a lucrat
în învăţământ. După ce a înfiinţat corul, s-a dedicat doar
acestei frumoase nebunii. A
renunţat la slujbele la stat şi sa dedicat acestei pasiuni. Indiferent că ploua, ninge, trebuie
să zâmbească, să aibă o atitudine de învingător, pentru că
cei mici simt dacă ceva nu e
în regulă

„Tinere inimi... Fragede piepturi... Gingăşie şi voci de clopoţei.
Deasupra tuturor, talentul. Şi încă o dată deasupra, oameni care
să le lege pe toate. Să le dea viaţă şi avânt. Şi de nişte anişori
încoace nu se dă adunare de spirit în Braşov fără ca micuţii
uniţi în respiraţie la... unison să nu cânte. Sunt... copiii lui
George. Aşa îi ştie lumea. Iar Unisonul, născut din visul îndrăzneţ
a doi tineri ce şi-au împlinit pasiunea cu dorul de izbândă, e numele ce a prins mai întâi pe plaiurile noastre şi mai apoi tot mai
departe, renume. George Dumitraşcu şi Cristian Fieraru au
acum pricină de mândrie. Şi parcă, privind înapoi la clipele începutului de drum, nici lor nu le vine a crede cum au urcat unele
dintre trepte. Cum au trecut cumpenele... Cum au risipit neîncrederea şi mirarea celor care nu înţelegeau rostul unui cor de
copii în timpuri în care oamenii păreau a preţui tot mai puţin
arta. Ştiu doar că fără egal le-a fost bucuria atunci când peste
valuri de oameni au prins a se revărsa valuri... de bucurie”.
Onelia Pescaru
Corul Unison, o poveste frumoasă. Anii care au rămas în urmă
au adus copii cu sutele spre
Unison. Unora părinţii le căutau ocupaţie să le împuţineze
ceasurile de hoinăreală şi de
irosire. Altora le scotoceau talente, doar micuţul lor era sortit
gloriei de scenă. Un cor de copii putea fi un bun început. Alţi
copii se cereau ei, pentru că...
Cine nu se visează, măcar o
dată în viaţă, artist pe scenă?
Mai apoi, faima Unisonului a
netezit drumul pentru copiii talentaţi şi puşi pe dăruit cântec.

Copii care au învăţat de foarte
mici disciplina. E cor, atunci e
echipă! Şi, uneori, s-au despărţit
drumuri. Unii nu erau făcuţi
pentru cântec. Alţii nu puteau
să împartă nici munca şi nici
succesul. Dar... foarte mulţi au
rămas şi au crescut cu Unisonul.
Şi nu se dau duşi nici astăzi de
la vraja lui! Care a prins a se
rostogoli, ireversibil, către succes! Pentru că Unisonul aduce
pe scenă bucuria pură pe care
o aruncă de acolo tuturor. Ridică suflete. Şi desenează pe
chipul tuturor zâmbetul!

Criterii la preselecţie. Nu sunt
prea multe condiţii pe care
un copil trebuie să le îndeplinească pentru a face parte din
Unison. Să ai aibă o voce bunicică. Oricine poate cânta,
în afară de cei afoni din calea
– afară. Apoi copiii trebuie
să respecte câteva reguli de
echipă.Atmosfera de la repetiţii este relaxantă, iar majoritatea copiilor le spun pe
nume instructorilor. Îi spun
George, cadeţii, cei mai mici
nu „îndrăznesc” încă şi îi
spun „domnu”.

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
Din sutele de copii care au
trecut pe la Unison în cei
13 ani, au fost şi câteva situaţii
când părinţii au fost sfătuiţi
să-i retragă pe micuţi. Nu erau
făcuţi pentru cântat. Îi sfătuia
să-i dea la sport, de exemplu.
La cor este o disciplină şi cei
care nu respectă condiţiile
pleacă. Un repertoriu de mai
multe piese îi ia şi jumătate
de an de pregătire. Au urmat
concerte după concerte, au
participat la festivaluri în străinătate, au fost recompensaţi
cu trofee. Toate evenimentele
sunt importante şi pe toate le
tratează la fel.
Din 2005 sunt nelipsiţi de
la Galele de Crăciun ale Operei Braşov. De la cei 23 de copii care au pornit în această
călătorie muzicală, sub steaua
norocoasă UNISON se află
acum 130 de voci.
Merg la festivaluri şi câştigă
premii. Uneori, copiii lui domnu' George s-au văzut nevoiţi
să agaţe vise în cui şi să rămână acasă. Alteori, bănuţii
s-au strâns. Cu greu, dar s-au
strâns. Cristian Fieraru e managerul luptător ce nu cunoaş-

te odihna. El nu urcă pe scenă.
Se ţine mai la umbra reflectoarelor, dar fără de truda lui
Unisonul nu era astăzi unde
este. Pe măsură ce au trecut
anii şi a crescut faima, au fost
tot mai mulţi cei care au înţeles că fără familia fantastică a
Unisonului, Braşovul nostru,
al celor care iubim arta şi copiii şi frumosul, e mai sărac.
Sunt familii care au făcut sacrificii şi au adus copiii în continuare – 70 de lei pe lună e
taxa de cor. Criza financiară
i-a ţinut acasă în ultima vreme.
Ultima ieşire a fost la Viena,
la un celebru festival coral,
unde au cântat şi în sala unde
are loc concertul de Anul Nou.
Le-au făcut o reducere mare.
În loc de 150 de euro taxa de
fiecare copil, au plătit doar 35
de euro. Au văzut materialele
video şi organizatorii au considerat că merită să meargă
acolo. Au primit anul trecut o
invitaţie să cânte la New York,
dar nu au avut bani. Sponsorii
principali sunt părinţii care
achită 70 de lei. Sunt o familie
mare şi frumoasă.
Elena Cristian

Rebeca Maria Neacşu, prinţesa cu voce de aur
Corul Unison a fost invitat în emisiuni televizate, glasurile lor
auzindu-se în toată ţara. Dintre vocile speciale ale grupului s-a
remarcat cea a Rebecăi Maria Neacşu, care a ajuns în finala concursului „Românii au talent”. Pentru Rebeca au urmat apoi şi
alte succese. A venit de la 3,5 ani în cor. George şi-a dat seama
ce potenţial are şi i-a sfătuit pe părinţi să o lase să muncească
suplimentar. Rebeca şi alţi 16 tineri din cor fac cu George pregătiri
suplimentare de canto pentru o eventuală carieră solo.
Rebeca Maria Neacşu avea numai şapte ani când a decis să participe la cel mai tare show de talente din România, „Românii
au talent”. Vocea ei a impresionat o ţară întreagă. A cântat

impecabil „Ave Maria” şi a ajuns până în finala primului sezon
al concursului. Aici a reuşit să se claseze pe poziţia a treia, dar
deja şi-a făcut un nume în muzică. A mai participat de atunci la
câteva concursuri în Italia. În 2013, alături de Corul Unison,
Rebeca a fost invitată de reprezentanţii Comitetului Olimpic
Român să cânte imnul naţional în deschiderea Jocurilor Olimpice
ale Tineretului (FOTE) care s-a desfăşurat la Braşov.
Apoi face parte din cei 10 membri ai Corului de copii Unison
aleşi să joace în „Tosca” de G.Puccini. Premiera a avut loc în
21 – 22 iunie 2013 la Opera Brașov, în regia maestrului italian
Matteo Mazzoni.

