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Veste bună
pentru pacienţi
pag. 5

La Centrul de Diagnostic
şi Tratament Oncologic din
Braşov pacienţii pot face
gratuit radioterapie.

Spectacol
la Reduta
pag. 10

Primul spectacol de teatru
creat, regizat şi jucat întrun aeroport se joacă mâine
seară la Centrul Reduta.

VALUTĂ

Euro
4,3958
USD
3,2305
Gram Aur 136,0422

METEO

Primul parteneriat oficial între Braşov
şi Nürnberg a fost semnat vineri,
20 iunie, în oraşul german, de către
reprezentanţii celor două oraşe. O pri-

Parţial noros
11°C /21°C

mă colaborare între Braşov şi Nürnberg va fi pentru obţinerea titlului de
Capitală Culturală Europeană în 2021
de către oraşul nostru.
pag. 7

Gala elevilor performanţi

Noi parcări rezidenţiale, licitate

Cei mai buni elevi braşoveni
au fost premiaţi ieri, în Aula
Universităţii Transilvania, de
autorităţile locale. Chiar
dacă nu a fost posibilă prezenţa tuturor celor 1.791 de
premianţi din clasele V-XII,
numele acestora a fost afişat
pe un ecran tot timpul cere-

Primăria Braşov scoate la licitaţie noi locuri de parcare
în parcările rezidenţiale, în
mai multe zone ale oraşului.
Primele licitaţii sunt programate în Şchei, joi şi vineri,
26 – 27 iunie, de la ora 10.00.
Joi, sunt licitate parcările din
zona cuprinsă între străzile

moniei. Premiile sunt acordate prin hotărârea Consiliului local, pentru prima
dată în Braşov, ca o măsură
în plus de încurajare a performanţei şcolare. Prima
gală a premiilor celor mai
buni elevi va deveni tradiţie.
pag. 3

Constantin Brâncoveanu, Băilor, Prundului, Fântâna Roşie
şi Piaţa Unirii, iar vineri, cele
amenajate în zona cuprinsă
între Strada Latină, Vasile
Saftu şi Podul Creţului. Avantajul unui abonament de parcare de reşedinţă este costul
redus.
pag. 2
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Dezbatere publică despre securitatea în turism

Mâine, 24 iunie 2014, la ora 17. 30, în Sala de Consiliu
a Primăriei Municipiului Braşov, b-dul Eroilor nr. 8, va
avea loc o „Dezbatere publică pe tema strategiei de securitate în turism”. La această dezbatere sunt invitaţi să
participe specialişti în securitate, specialişti în turism, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, rezidenţi,
turişti şi alte persoane interesate de acest subiect. Această acţiune este parte componentă a unui proiect de cercetare pe tema siguranţei în turism, realizat de cadre
didactice din Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor (Universitatea Transilvania din Braşov)
pentru Municipiul Braşov, proiect finanţat de Comisia Europeană şi Municipiul Braşov.

Autobuzele RAT Braşov îşi modifică orarul

Regia Autonomă de Transport (RAT) Braşov aduce la cunoştinţa călătorilor faptul că, începând de astăzi, 23 iunie
2014, autobuzele şi troleibuzele de pe 14 linii de pe raza
municipiului Braşov vor circula după noi orare, adaptate
solicitărilor de transport existente pe perioada verii. Astfel,
vor fi modificate graficele de circulaţie ale liniilor: 1, 2, 5, 6,
8, 15, 17, 23, 23B, 31, 32, 36, 50, 52. Noile orare de circulaţie
sunt afişate, pe portalul www.ratbv.ro, în secţiunea „Trasee
şi orare” şi în toate staţiile de pe traseele liniilor menţionate.

Înscriere online la Universitatea Transilvania

Viitorii studenţi se înscriu on-line pe site-ul universităţii la
facultatea la care participă. Când se va da startul oficial
la înscrierilor (12 iunie) studenţii vor fi programaţi şi vor
merge la facultate doar să semneze formularul de înscriere. Prin această măsură reprezentanţii universităţii vor să
evite aglomeraţia de la centrele de înscriere.Aplicaţia
poate fi accesată direct de pe site-ul universităţii sau la
adresa http://admitere. unitbv.ro/. Candidaţii nu trebuie
decât să intre pe site-ul oficial al universităţii, să acceseze
link-ul către platforma online şi să urmeze instrucţiunile.
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Parcările de reşedinţă
din mai multe zone, licitate
Primăria Braşov scoate
la licitaţie noi locuri de
parcare în parcările rezidenţiale, în mai multe
zone ale oraşului. Primele licitaţii sunt programate în Şchei, joi şi
vineri, 26 – 27 iunie, de
la ora 10.00.
Joi, sunt licitate parcările
din zona cuprinsă între străzile Constantin Brâncoveanu,
Băilor, Prundului, Fântâna
Roşie şi Piaţa Unirii, iar vineri, cele amenajate în zona
cuprinsă între Strada Latină,
Vasile Saftu şi Podul Creţului.
„Îi aşteptăm pe toţi cei care
locuiesc în cartierul Şchei să
depună solicitările în vederea
obţinerii unui loc de parcare,
fiindcă sunt maşini parcate pe
toate aceste locuri, dar nu am
primit decât foarte puţine solicitări. În cazul în care nu
avem solicitări înregistrate,
vom transforma toate locurile
rămase neatribuite în locuri
publice, ca şi în centru. Dosa-

rele pentru ocuparea locurilor
de reşedinţă trebuie depuse la
Centrul de Informaţii pentru
Cetăţeni şi trebuie să conţină
pe lângă cerere şi copie după
talonul autoturismului, şi un
act doveditor, carte de identitate sau contract de vânzarecumpărare al proprietarului
pentru a face dovada că locuieşte în zonă”, a precizat Sorin
Toarcea, purtătorul de cuvânt
al Primăriei.

În luna iulie sunt programate mai multe serii de licitaţii, pentru locuri de parcare
din zona centrală şi cartierul
Tractorul. Pe 2 iulie, de la ora
10.00, se vor licita parcările
de pe Dealul Cetăţii nr.103117, Dealul de Jos nr.5A,5B,
7, 9,12, 14, 18, 20 şi Str.Nicolae Filimon. Pe 4 iulie, tot
de la aceeaşi oră, sunt programate licitaţiile pentru strada
Bisericii Române nr. 52A, 52

B şi 52C. Pe 7 iulie este programată licitaţia pentru atribuirea locurilor de parcare
nou amenajate pentru strada
Matei Basarab (numerele 43,
70, 72, 74, 82, 84, 86, 88 şi
90). Pe 9 iulie sunt programate atribuiri pentru străzile
Traian Vuia nr. 1, 3 şi Karl
Lehmann. Pe 11 iulie, urmează să fie licitate locurile de
parcare nou amenajate în
zona Tractorul, pe strada str.
G-ral Dumitrache nr.10-12,
str. G-ral Mociulschi nr 7, 9
şi str. Manole Diamandi.
Din luna septembrie vor fi
programate de asemenea atribuiri pentru noi locuri de parcare, dar şi pentru restanţierii
din zone unde au fost deja organizate licitaţii.
Programările licitaţiilor pot
fi consultate pe portalul Primăriei Braşov (www.brasovcity.ro), tab-ul „Primăria
Braşov”, meniul „Acte Normative”/”Regulamente”/”Regulament atribuire locuri de
parcare”. A.P.

Românii îşi pot primi paşapoartele acasă
Direcţia Generală de Paşapoarte anunţă că, începând de
astăzi, cetăţenii români pot solicita transmiterea paşapoartelor simple electronice la
domiciliu/reşedinţă. Contravaloarea acestui serviciu este de
8,68 lei inclusiv TVA.
Această măsură vine în sprijinul cetăţenilor prin includerea
facilităţii de transmitere a paşapoartele simple electronice
la domiciliu/reşedinţa solicitantului, prin curierat rapid.
Prin această măsură se elimină
obligaţia persoanelor de a se
prezenta la ghişeu pentru a ridica paşaportul, rămânând
doar necesitatea prezentării la
momentul depunerii documentelor necesare eliberării documentului de călătorie.

Curierul va livra paşaportul
sub semnătură de primire doar
titularului, unuia dintre părinţi
(în cazul minorilor care nu au
împlinit vârsta de 14 ani) sau
unei persoane împuternicite
(prin procură specială autentificată). Destinatarul primeşte
automat un sms în care este informat cu privire la ziua în care
va fi efectuată livrarea, adresa
la care va sosi curierul şi numărul de document de transport ce va însoţi plicul cu
paşaportul.
Dacă în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prin sms destinatarul
paşaportului nu este găsit la
adresă, iar curierul nu a putut
lua legătura telefonic cu destinatarul, plicul conţinând paşa-

portul va fi returnat la sediul
serviciului public comunitar
pentru eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor simple judeţean
din raza de domiciliu/reşedinţă.
Paşaportul va putea fi preluat
oricând de la sediul respectivului serviciu public comunitar
pentru eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor simple.
Menţionăm că termenul legal de eliberare a paşaportului
simplu electronic este de cel
mult 30 de zile. În practică, Direcţia Generală de Paşapoarte
eliberează aceste documente
de călătorie în 10 zile lucrătoare.
Pentru alte detalii privind
eliberarea paşaportului puteţi
accesa pe internet site-ul
www.pasapoarte.mai.gov.ro.

Noul viceprimar a primit atribuţiile
Începând de
astăzi, noul viceprimar Adina
Durbacă (foto)
va avea în responsabilitate Direcţia Fiscală a
primăriei, Direcţia juridică şi de
administraţie publică locală (contencios, aplicarea
Legii 10/2001,
tutelă, asociaţii de proprietari,
cadastru, registru agricol, fond

funciar, secretariat-arhivă),
Căminul de
bătrâni şi Serviciul pentru
Persoane fără
Adăpost, Serviciul creşe,
r eţelele de
infrastructură
şi activitatea
Tetkron. Viceprimarul
Adrian Atomei a primis şi el
o atribuţie nouă, respectiv

activitatea Serviciului pentru
Situaţii de Urgenţă.
Adina Durbacă este de altfel şi prima femeie care deţine
funcţia de viceprimar al municipiului Braşov. Aceasta are
43 de ani, este căsătorită şi
are un copil. Este de profesie
avocat, specializată în drept
comercial şi civil, şi este la
primul mandat de consilier
local, după ce a intrat pentru
prima dată în politică, în
2012, în Partidul Poporului.
A.P.
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Gala elevilor performanţi
Cei mai buni elevi braşoveni au fost premiaţi ieri, în Aula
Universităţii Transilvania, în cadrul unei
gale festive organizată pentru prima dată
la Braşov de autorităţile locale.
Chiar dacă nu a fost posibilă prezenţa tuturor celor
1.791 de premianţi din clasele
V-XII, numele acestora a fost
afişat pe un ecran tot timpul
ceremoniei.
Premiile sunt acordate prin
hotărârea consiliului local, pentru prima dată în Braşov, ca o
măsură în plus de încurajare a
performanţei şcolare. Conform
hotărârii Consiliului Local, se
acordă la sfârşitul anului şcolar,
pentru toţi elevii din clasele VXII care se situează pe locurile
I, II şi III, suma de 300, 200
şi respectiv 100 de lei, ca recompensă pentru performanţa
lor şcolară. Banii sunt alocaţi
de la bugetul local.
„Mă bucur că efortul copiilor de pe parcursul acestui

an şcolar a fost recompensat
de către Primăria Braşov.
Totodată, am fost impresionată de numărul mare de
premianţi, fiindcă, până
acum, nu am avut o astfel de
statistică efectuată, iar acest
lucru demonstrează că Braşovul este un oraş de top”, a
apreciat inspectorul şcolar
general Ariana Bucur. „Îmi

doresc şi sper ca aceste gale
să continue, cu ajutorul Consiliului Local. Din anul şcolar 2014-2015, vrem ca şi
cei mai buni profesori din fiecare unitate de învăţământ
să fie apreciaţi şi recompensaţi şi financiar”, a precizat
primarul Braşovului, care a
anunţat că luna viitoare, după
ce vor fi încheiate mediile şi

Distracţie cu adrenalină pe străzile
Braşovului
Amatorii senzaţiilor tari au
marcat în acest weekend Ziua
Internaţională a Skate-ului.
Peste 150 de tineri pasionaţi
de skateboarding şi-au sărbătorit ziua cu câteva concursuri,
dar şi cu o paradă pe plăcile
cu patru roţi. Comunitatea
skaterilor din oraşul de la Poalele Tâmpei este printre cele
mai vechi din ţară. De când
se cunosc, mulţi dintre aceşti
tineri au legat prietenii şi de
câte ori au ocazia se întâlnesc
pentru a mai învăţa unii de la
alţii scheme noi, dar şi pentru
a exersa.
Ziua Internaţională a Skateului a fost o ocazie bună pentru
iubitorii acestui sport să-şi demonstreze aptitudinile. Tinerii
s-au întrecut în trucuri în timpul concursurilor. Cel mai mic
dintre participanţi are doar 11
ani şi a venit tocmai de la Suceava special pentru acest eveniment „Skate-ul reprezintă
pentru mine o pasiune. Nu ştiu
ce aş face dacă ar trebui să mă
las. Hobby-ul a apărut pur şi
simplu. Mi-am cumpărat o placă şi am exersat”.
Printre participanţi s-au numărat şi fete, care iubesc acest
sport la fel de mult cum o fac
şi băieţii. Ele spun că învaţă
multe trucuri de la colegii lor.
„Am ales acest sport pentru
că îmi place foarte mult, mă

recreează. Am cunoscut foarte
multe persoane astfel şi m-a
ajutat să evoluez. Practic skate-ul de trei ani. E o activitate
care mi-a schimbat viaţa. De
fapt, e un stil de viaţă”.
Ziua Internaţională a Skateului este un eveniment aflat
déjà la cea de a noua ediţie la
Braşov. Printre cei mai vechi
membrii ai comunităţii locale
este şi Andrei Zamfirescu, vicepreşedintele Asociaţiei
Sportive Flava Sport, organizatorul activităţilor. Acesta a
declarat că „pentru mine e un
mod de viaţă. Practic skateboard-ul de mai bine de zece
ani.”
Skateboarding-ul este un fenomen care a invadat şi ţara
noastră în ultimii zece ani şi
are şi o istorie foarte bogată,

plină de inovaţii şi de povestiri
foarte interesante. Apariţia
sportului este legată de începutul anilor 1900, atunci când
au fost create plăci de care
erau prinse axe cu roţi, iar
aceste inovaţii erau foarte asemănătoare trotinetelor, axele
cu roţi fiind asemenea cu cele
ale patinelor cu rotile, existând
variante cu două sau cu patru
axe. Pentru un control mai
bun al plăcii, aceste inovaţii
au fost dispuse cu un mâner,
iar apoi acesteia i-a fost ataşată şi o ladă prinsă de placă
prin cuie. Aşa s-a practicat
mersul cu „skateboardul”
până prin anii 50, când s-a început fabricarea axelor speciale pentru noua jucărie a
copiilor.
Diana Bjoza

în liceele cu profil tehnologic, va fi organizată o astfel
de gală şi pentru elevii din
aceste unităţi de învăţământ,
astfel încât „nimeni să nu rămână nereprezentat”.
Cel mai important eveniment
din Aulă, în ultimii 24 de ani.
Rectorul Universităţii Transilvania, Vasile Abrudan,
consideră gala premianţilor

braşoveni drept cel mai important eveniment care s-a
desfăşurat în sala Aulei, chiar
dacă în aceasta au intrat în
ultimii ani personalităţi de
renume, de la profesori universitari şi până la Preşedintele României. „Această gală
de premiere a elevilor este cel
mai important eveniment din
ultimii 24 de ani de la Braşov.
Spun acest lucru, fiindcă ne
dorim o ţară mai bună şi mai
dezvoltată, dar de cele mai
multe ori uităm că motorul
de dezvoltare a acestei ţări
sunt de fapt oamenii. Schimbarea în bine şi dezvoltarea
acestei ţări nu o pot face decât cei serioşi şi performanţi,
iar acum, în această sală, sau adunat cei mai serioşi şi
performanţi elevi ai Braşovului”, a declarat rectorul
Universităţii Transilvania.
El le-a vorbit elevilor şi despre oferta de învăţământ a
Universităţii Transilvania, despre care a afirmat că este în
continuă modernizare şi începe să ofere laboratoare de cercetare şi studiu de nivel

comparabil cu cele din alte
ţări, astfel încât studenţii încep
să aibă aici o alternativă, în
loc să plece în străinătate.
Ştefan Gulacsi, reprezentantul mediului de afaceri din
Braşov, a vorbit şi el despre
alternative viabile în ţară, mai
ales în domeniul tehnic, în
care Braşovul excelează. „Sunt
multe companii alături de
Schaeffler România care oferă
aici şansa unei cariere comparabile cu cele din vest. Asta
înseamnă succes, bani, recunoştinţă, şi mai mult, o carieră
internaţională. Astăzi sărbătorim succesul vostru, în câţiva
ani ne dorim să sărbătorim
succesul vostru în companiile
noastre”, le-a spus el elevilor.
Primul eveniment organizat în
urma colaborării dintre Primărie
şi elevi. Gala premiilor celor
mai buni dintre elevii braşoveni este şi primul eveniment
organizat împreună cu elevii,
în urma protocolului încheiat
recent între municipalitate,
Consiliul Judeţean al Elevilor
şi Universitatea Transilvania.
A.P.
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Flash economic
Constantin Niţă: Negocierile pentru reactoarele
de la Cernavodă se încheie în acest an

Discuţiile cu partenerii chinezi pentru investiţia în reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă se vor finaliza în ultima parte
a acestui an, spune ministrul Economiei, Constantin Niţă,
după o întâlnire cu o delegaţie condusă de ministrul Energiei din China, Wu Xinxiong. Autorităţile încearcă de ani
întregi să găsească investitori pentru proiectul evaluat la
peste 6,4 miliarde de euro. „Este a doua întâlnire pe care
am avut-o, în ultimele zece zile, cu ministrul Wu Xinxiong.
Avem proiecte importante aflate în negociere, iar în ceea
ce priveşte dezvoltarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă
suntem într-o fază avansată a discuţiilor şi am încredere
că în ultima parte a anului vom finaliza acest proces. Vizita
ministrului împreună cu reprezentanţii CGN reconfirmă
bunele relaţii dintre ţările noastre şi abordarea constructivă
a partenerilor chinezi în procesul de analiză a viitoarelor
investiţii. China a făcut zilele acestea un pas important în
cooperarea pe piaţa din Marea Britanie în ceea ce priveşte
investiţiile, comerţul şi colaborarea la nivelul mediului de
afaceri, iar România poate avea un statut similar în Europa
Centrală şi de Est”, a declarat Constantin Niţă.

Exproprierile pentru Comarnic–Predeal
costă 1,1 milioane lei

Exproprierile pentru tronsonul Comarnic-Predeal, din proiectul construcţiei autostrăzii Bucureşti-Braşov, costă 1,12
milioane lei, sumă aferentă exproprierii unei suprafeţe
totale de 105.643 metri pătraţi. „Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru
imobilele proprietate privată care constituie coridorul de
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional,
situat pe raza localităţii Comarnic din judeţul Prahova,
sunt în cuantum total de 1,12 milioane lei şi se alocă de
la bugetul de stat”, se arată într-o Hotărâre a Guvernului.

ECONOMIC
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Centrul de agrement din
Poiană, scos la licitaţie
Primăria Braşov a postat
în Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice (SEAP),
la finele săptămânii trecute, anunţul de licitaţie
pentru continuarea lucrărilor de construcţie a
Centrului de Agrement
din Poiana Braşov.
Deschiderea ofertelor va
avea loc pe 6 august. „Ne dorim să semnăm contractul de
lucrări cât mai repede şi să
demarăm lucrările, astfel încât
până la începutul sezonului
rece din acest an clădirea să
fie gata, iar la iarnă lucrările
să se desfăşoare la interior.”,
a declarat primarul George
Scripcaru.
Reamintim că proiectul
„Amenajare zonă turistică Poiana Braşov – Amenajare spaţii agrement şi divertisment”
a fost demarat anul trecut şi
ar fi trebuit terminat în luna
decembrie a acestui an, însă
contractul cu firma care a câş-

tigat licitaţia a fost reziliat, în
urma intrării în insolvenţă a
firmei. Proiectul beneficiază
de o finanţare de 50% din
fonduri europene obţinute
prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013.
Conform analizei efectuate
de reprezentanţii Primăriei,
au mai rămas de efectuat lucrări de 25.981.607 lei (5,83
milioane de euro), fără TVA.
Constructorul care va câştiga
licitaţia va trebui să finalizeze
lucrările în maximum 12 luni.

Distracţii şi sport pentru turişti
şi braşoveni. Când va fi gata,
Centrul de agrement va pune
la dispoziţia turiştilor opt piste profesioniste de bowling,
trei mese de biliard, două piste de minibowling, jocuri
pentru copii, jocuri electronice, simulatoare, mese de
minihochei, minifotbal şi minibaschet. Pasionaţii sporturilor vor avea la dispoziţie o
sală de căţărare de 250 de
metri pătraţi, cu pereţi de escaladă cu trei tipuri de difi-

Sprijin pentru dezvoltarea
relaţiilor chino-europene
Uniunea Europeană susţine
dezvoltarea relaţiilor bilaterale
cu China. În acest sens a lansat programul de finanţare
„Schema de granturi de mobilitate – Proiectul DragonSTAR”, în care contribuţia
beneficiarului este zero.
Obiectivul programului este
susţinerea colaborării în cercetare şi tehnologie între organizaţii europene şi chineze.
Solicitanţii eligibili sunt întreprinderile mici şi mijlocii,
firmele mari, institutele de
cercetare, universităţile şi in-

cubatoarele de afaceri din statele membre ale UE implicate
în dezvoltarea de produse şi
servicii noi şi inovatoare şi în
cercetare. Această schemă
oferă posibilitatea pentru organizaţiile europene de a investiga piaţa chineză şi de a
identifica parteneri potriviţi
pentru a încheia o colaborare
tehnologică şi/sau de cercetare. De asemenea, se oferă
sprijin financiar organizaţiilor
europene eligibile pentru a călători în China. Se vor suporta
cheltuielile de deplasare ale

Doar creditele performante
pot fi restructurate
Restructurarea creditelor
pe care persoanele cu venituri mici la au la bănci, în
schimbul unor stimulente
fiscale, trebuie să îndeplinească trei condiţii pentru
a funcţiona, respectiv creditul să fie performant,
clientul să ceară restructurarea şi banca să accepte
restructurarea, apreciază
preşedintele Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru.
„Sunt trei condiţii esenţiale
pentru ca măsura să poată
fi aplicată: în primul rând,
clientul să nu aibă restanţe

mai mari de 90 de zile, ceea
ce înseamnă că acel credit
trebuie să fie performant, să
vrea banca şi clientul să restructureze creditul. Dar clientul care plăteşte în momentul
de faţă a trecut deja peste
cinci ani de criză, momentul
cel mai negativ al crizei probabil că a trecut de mult, suntem pe revenire economică.
Deci, de ce ar vrea o persoană care nu are restanţe la
plată, într-un moment în care
activitatea economică îşi revine, să îşi restructureze un
credit astfel încât să îşi ex-

cultate şi posibilitatea de a fi
parcurse zece trasee simultan
şi o sală de minigolf cu nouă
module, având capacitatea de
50 de persoane.
Complexul va avea, de asemenea, o sală multifuncţională
cu o capacitate de 246 persoane şi un spaţiu de expoziţii
de 345 de metri pătraţi. La
exterior, pe aproape 13.000
de metri pătraţi vor fi amenajate un teren de skateboard,
piste de biciclete.
A.P.
organizaţiilor interesate să
participe la evenimentul de
brokeraj organizat în paralel
cu „EU – China. Business&
Technology (B&T) Cooperation Fair”, care va avea loc în
Chengdu, China la 21 –
23 octombrie 2014).
Astfel, valoarea gratului
este de maxim 2.500 euro
pentru o destinaţie, maxim
3.000 euro pentru doua destinaţii şi maxim 3.500 euro
pentru trei destinaţii.
Termenul limită de depunere a proiectelor este de 18
iulie 2014, informaţii suplimentare pe site-ul www.dragon-star.eu/about/the-project/
Ionela Damian
tindă perioada de creditare
şi, în ultimă instanţă, să plătească mai mult?”, a declarat
pentru agerpres.ro. preşedintele Consiliului Fiscal, Ionuţ
Dumitru. Mai mult, după cei
doi ani în care se aplică restructurarea, clientul va avea
o rată lunară mai mare care
va fi doar parţial compensată
de stimulul fiscal acordat de
autorităţi, şi în final el va
ajunge să plătească mai mult,
a adăugat Dumitru.
Schema de restructurare a
creditelor populaţiei ar putea
intra în vigoare de la 1 iulie
şi vizează persoanele cu credite bancare, care au venituri
de natură salarială sub 2.000
de lei lunar.
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Tratamente gratuite de
radioterapie la Braşov
face radioterapie. Este un
adevăr crud, cu care se confruntă foarte mulţi bolnavi
de cancer. În ceea ce priveşte
sistemul privat de sănătate,
se poate spune că serviciile
nu sunt accesibile oricui. Preţul aproximativ pentru o şedinţă de radioterapie este de
200 de euro, iar un pacient
trebuie să facă, în medie 22
de şedinţe. De asemenea, un
cost minim pentru o persoană care are nevoie de această
procedură medicală este de
240 de lei pe şedinţă, bani la
care şi CAS-ul contribuie cu
o sumă.
„Este o tehnologie care se
foloseşte în Europa. Nu sunt
noutăţi în ceea ce priveşte tratamentul pe care îl facem, ci
modul de decontare. Faptul că
pacientul nu mai plăteşte” a
declarat dr. Cătălin Iacob, medic primar radioterapeut.

Gratuitate pentru radioterapie, la Centrul
de Diagnostic şi Tratament Oncologic din
Braşov!
Casa de Asigurări de Sănătate plăteşte integral, de la
1 iunie, pentru această terapie,
conform noului contract
cadru semnat între unitatea
sanitară privată şi CAS. Suma
alocată acestor proceduri este
de un milion de lei pe lună,
banii ajungând doar pentru
60-70% dintre pacienţii care
se adresează acestui tip de
serviciu medical. De aceea,
specialiştii clinicii apreciază
că se va introduce şi o listă de
aşteptare.
Unii pacienţi cu afecţiuni
oncologice nu mai ajung să
facă radioterapie, pentru că
la spitalele de stat se aşteaptă
chiar şi şase luni pentru a

A.J.O.F.M. BRAŞOV

„Iradierea este ceva localizat, strict pe tumoră şi are rolul de a topi tumora. Bineînţeles de multe ori în colaborare cu chimioterapia”, a
spus dr. Cristina Taflan, medic primar radioterapeut.
Tipurile de cancer care beneficiază de radioterapie sunt
tumorile de sân, de rect, de col
uterin, de esofag, cancerul gastric, ORL etc. „În România în
perioada 2009-2012 decesele
din cauza cancerului s-au dublat faţă de media europeană,
dar şi investiţia per pacient este
la jumătate din media europeană. Dacă investiţia la nivelul UE este de 102 euro per
pacient, în România este undeva la jumătate.” atrage atenţia Cezar Irimia, preşedintele
Asociaţiei Bolnavilor de Cancer. La Centrul de Diagnostic
şi Tratament Oncologic Braşov vin pacienţi din toată ţara.

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE

Informaţii suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879
Braşov
agent de intervenţie pază şi ordine
3
agent de securitate
17
agent de vânzări
2
agent servicii client
24
ajutor ospătar
2
ambalator manual
18
asfaltator
5
asistent farmacist
1
asistent medical (studii superioare)
2
asistent medical generalist
1
barman
5
brutar
1
bucătar
11
călcătoreasă lenjerie
3
cameristă hotel
8
casier
8
chimist
1
ciontolitor tranşator carne
3
comisioner
1
confecţioner articole din piele şi înlocuitori
1
confecţioner geam termoizolator
5
confecţioner-asamblor articole din textile
7
confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
cu geam termoizolator
1
consilier juridic
1
consilier orientare privind cariera
1
consilier/expert/inspector/referent/economist în economie
generală
1
consultant în management
1
contabil
1
controlor de calitate la turnare
1
croitor
1
croitor-confecţioner îmbrăcăminte, după comandă
5
detector pierderi apă şi gaze
5
director vânzări
1
dulgher (exclusiv restaurator)
9
dulgher restaurator
1

electrician de întreţinere în construcţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician în construcţii
expert în securitate şi sănătate în muncă
faianţar
femeie de serviciu
fierar betonist
formator
frezor la maşini roţi dinţate
frezor universal
funcţionar economic
funcţionar informaţii clienţi
încărcător-descărcător
infirmier/infirmieră
inginer căi ferate, drumuri şi poduri
inginer construcţii civile, industriale şi agricole
inginer de sistem în informatică
inginer de sistem software
inginer electronist transporturi, telecomunicaţii
inginer instalaţii pentru construcţii
inginer mecanic
inginer producţie
îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară
îngrijitor animale
îngrijitor clădiri
îngrijitor de copii
lăcătuş construcţii metalice şi navale
lăcătuş mecanic
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
lucrător comercial
macaragiu
manager resurse umane
manipulant mărfuri
mecanic auto
mecanic utilaj
menajeră
montator pereţi şi plafoane din ghips-carton
montator subansamble6

4
8
1
1
4
1
3
10
1
5
1
5
1
3
3
1
1
1
3
3
3
1
1
10
4
2
1
6
5
6
11
2
1
17
3
5
2
3

muncitor necalificat în industria confecţiilor
10
muncitor necalificat în silvicultură
6
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi
semisolide
5
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
13
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie,
plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet
2
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri,
baraje
5
muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de
construcţii
7
operator bobinator-dublator
1
operator introducere, validare şi prelucrare date
1
operator la fabricarea mezelurilor
1
operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea
lemnului
5
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
6
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate
13
operator vânzări prin telefon
3
operator vopsitor textile
2
ospătar (chelner)
12
patiser
1
paznic
5
paznic
5
pizzar
1
portar
2
primitor-distribuitor materiale şi scule
1
programator
1
programator de sistem informatic
1
proiectant inginer construcţii
2
rectificator universal
1
referent de specialitate financiar-contabilitate
1
reprezentant comercial
1
responsabil proces
1
revizor contabil
1
secretar institut, facultate
1
secretară
2
şef atelier
1
şef cantină
1

şef schimb
şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul
şef serviciu marketing
şofer autobuz
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer de autoturisme şi camionete
sortator produse
stivuitorist
strungar universal
supraveghetor hotel
supraveghetor săli spectacole
tăietor geam
tâmplar universal
tehnician analist calitate
tehnician în securitate şi sănătate în muncă
tehnician tehnolog mecanic
tinichigiu carosier
trăgător, şlefuitor, gradator nivele
turnător modelier
vânzător
vopsitor auto
vopsitor industrial
zidar restaurator
zidar rosar-tencuitor
zugrav

1
1
1
1
23
6
1
7
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
8
3
2
3
4
2

Făgăraş
ambalator manual
2
contabil
1
croitor-confecționer imbracaminte, după comandă
1
instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
1
muncitor necalificat în silvicultură
4
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie,
plăci
1
muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, 2
psiholog în specialitatea consiliere psihologică
1
secretară
1
șofer de autoturisme și camionete
1
zidar rosar-tencuitor
1
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Biserica Neagră
Biserica catolică cu hramul ,,Sf.
Maria” a fost construită în perioada 1383-1477. Biserica parohială a saşilor din Cetate este
cel mai mare lăcaş de cult în stil
gotic la est de Viena, cel mai important monument de arhitectură din Braşov şi cea mai mare
clădire de cult din România
(lungime aproximativ 90 de
metri, înălţimea turnului la cruce
65 metri). A fost distrusă şi a
devenit ,,Neagră” după marele
incendiu din 1689. În biserică
se află una dintre cele mai mari
colecţii de covoare orientale din
lume, cel mai mare clopot mobil
(6 tone) din România şi cea mai
mare orgă din Transilvania.

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
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Oraşele Braşov şi Nürnberg
– împreună în Europa!
Primul parteneriat
oficial între Braşov şi
Nürnberg a fost semnat
vineri, 20 iunie, în oraşul
german, de către reprezentanţii celor două
oraşe.
„Acest parteneriat urmăreşte identificarea de programe
comune în domeniul educaţiei,
culturii şi în domeniul economic. O primă colaborare între
Braşov şi Nürnberg va fi pentru obţinerea titlului de Capitală Culturală Europeană în
2021 de către Braşov, şi în
acest sens vom stabili un document comun care ne va ajuta foarte mult în ceea ce
priveşte depunerea acestei
candidaturi. Mă bucur foarte
mult că am reuşit să creionăm
acest traseu de colaborare cu
oraşul german şi sper ca în
toamnă să realizăm înfrăţirea
dintre cele două oraşe, cu care
de altfel colaborăm de mai
bine de şase ani”, a declarat
primarul George Scripcaru.
O delegaţie din care au făcut
parte, primarul Braşovului George Scripcaru, consilierii locali Werner Braun, Ciprian
Bucur, Ladislau Szente,
Daniela Mateescu, Cristian
Macedonschi şi consilierii judeţeni Claudiu Coman, Mariana Câju, Stefan Aranyoşi,
Claudiu Cornea, directorul
Muzeului judeţean de Istorie
Nicolae Pepene, precum şi rectorul Universităţii Transilvania,
Vasile Abrudan, a vizitat Nürnberg-ul la invitaţia primarului
german dr. Urlich Maly.
În toamna acestui an, autorităţile din cele două oraşe
îşi doresc să semneze şi un
protocol de înfrăţire, atunci
când o delegaţie condusă de
edilul Nürnberg-ului va veni
la Braşov.
În zona metropolitană a
Nürnberg-ului trăiesc aproxi-

Documentare la Aeroportul
din Nürnberg

Parteneriatul Braşov – Nürnberg, un succes al delegaţiei braşovene în Germania
mativ 70.000 de români, Universitatea Transilvania, dintre cei trei părinţi fondatori
aceasta fiind a doua comuni- în memoria lui Hermann ai ştiinţei rachetelor şi astrotate ca număr din oraşul ger- Oberth. În luna august, o de- nauticii.
Sprijin economic reciproc penman. La Braşov, cel mai mare legaţie a oraşului Nürnberg
investitor străin este o com- va veni la Braşov pentru a sta- tru investitorii români şi germani.
panie cu sediul în Nürnberg.
Muzeu interactiv şi centru
de excelenţă aeronautic şi
aerospaţial la Braşov. Colaborarea dintre Nürnberg
şi Braşov va fi în primul
rând în domeniul economic, învăţământ şcolar,
profesional şi universitar,
cultură şi sport. Se va
pune accent şi pe dezvoltarea turistică a ambelor
oraşe. Ca un prim pas, la
Braşov va fi înfiinţat un
Muzeu interactiv şi centru
de excelenţă aeronautic şi Delegaţia Braşovului la Camera de Comerţ Nürnberg
aerospaţial. Un proiect internaţional care va prinde con- bili echipa de lucru care va La Braşov, cel mai mare intur în oraşul nostru. La duce la bun sfârşit proiectul. vestitor străin este Ina Schaefmuzeul rachetei din Feucht– Ca o primă locaţie pentru cen- fler, o companie cu sediul în
Nürnberg, s-a stabilit ca cen- trul de excelenţă s-a propus Nürnberg. De asemenea, contrul de la Braşov să fie realizat fosta hală IAR de pe plat - form datelor furnizate de Cade către Consiliul judeţean, forma Tractorul. Hermann mera de Comerţ şi Industrie
municipalitate, Centrul de Oberth a fost, pe lângă rusul din Nürnberg, numărul firmecosmonautică din Chemnitz, Konstantin Ţiolkovski şi ame- lor germane care au afaceri în
Fundaţia Dumitru Prunariu şi ricanul Robert Goddard, unul zona judeţului Braşov a cres-

Delegaţia Consiliului Judeţean Braşov, a Consiliului
Local şi primarul George
Scripcaru, au vizitat aeroportul din Nürnberg. În contextul în care lucrările la
Aeroportul Internaţional de
la Ghimbav ar trebui finalizate în 2016, scopul acţiunii
a fost unul de informare asupra activităţii de pasageri
şi de cargo de pe aeroportul german. „Este
foarte important să
studiem activitatea
unui aeroport care
până la urmă deserveşte o comunitate de aproximativ 500 000 de locuitori,
fără a socoti şi zona metropolitană a Nürnbergului. Aeroportul de la Braşov va
avea aproape aceeaşi utilitate, dacă luăm în considerare şi judeţele învecinate.
La Braşov suntem în plin
proces de executare a studiilor de eficienţă pentru
transportul de pasageri şi

cut în ultimii ani cu 30 la sută.
Pentru a sprijini mediul de afaceri, reprezentanţii germani
vor oferi un ajutor firmelor
româneşti care vor să îşi extindă activitatea economică la
Nürnberg: 3 luni gratuit consultanţă şi servicii de secretariat şi logistică de birou.

de cargo şi orice experienţă
similară ne este de folos.
Am aflat că aeroportul din
Nürnberg are un tranzit de
3,4 milioane de pasageri
anual şi peste 3000 de angajaţi. La Braşov, deşi dimensiunile tehnice ale
aeroportului sunt similare,
cum ar fi lungimea
pistei, traficul nu
o să fie unul
de o aşa anvergură şi
vom studia
toate soluţiile
pentru o activitate eficientă, în
funcţie de traficul aeroportuar. Ţinând cont de faptul
că în Nürnberg trăieşte o
comunitate importantă de
români, aproximativ 70 000
de etnici, nu excludem pe
viitor o colaborare, pentru
înfiinţarea unei curse Braşov – Nürnberg”, a declarat
consilierul judeţean Claudiu
Coman (foto medalion).

Reprezentanţii municipalităţii
braşovene au susţinut că vor
face acelaşi lucru pentru firmele germane care vor veni
la Braşov, în cadrul Centrului
de afaceri care va fi înfiinţat
pe fosta platformă Tractorul.
Florentin Cozmolici
& A.P.

Spectacol dedicat Sfinţilor Brâncoveni
Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, Filiala
Braşov şi Asociaţia „Suflet
Transilvan” vă invită mâine,
24 iunie 2014, la Casa de Cultură a Studenţilor Braşov, de
la ora 19:00, la o conferinţăspectacol menită să comemoreze împlinirea a 300 de ani
de la moartea martirică sufe-

rită de Sfântul Domnitor al
Ţării Româneşti Constantin
Brâncoveanu, alături de cei
patru fii ai săi, Constantin,
Ştefan, Radu şi Matei şi sfetnicul Ianache.
Evenimentul va fi prezentat
de pr. Costin Butnar, preşedintele Asociaţiei „Suflet
Transilvan”. În cadrul confe-

rinţei vor lua cuvântul: pr.
Vasile Olteanu, directorul
Muzeului „Prima Şcoală Românească” şi pr. prof. univ.
dr. Ovidiu Moceanu de la Facultatea de Litere din cadrul
Universităţii „Transilvania”
din Braşov. Invitatul special
al serii va fi scriitoarea Ileana
Toma, autoarea cărţii: „Ulti-

mul Constantin – Romanul
Brâncovenilor”.
Membrii ASCOR Braşov
vor prezenta texte din viaţa
Sfinţilor Martiri Brâncoveni,
poezii şi cântece în omagiul
acestor Sfinţi ai neamului românesc. Asociaţia Studenţilor
Creştini Ortodocşi Români,
Filiala Braşov şi Asociaţia

„Suflet Transilvan” nu se află
la primul eveniment de acest
tip organizat. În anul 2013
cele două asociaţii au realizat
spectacolul de muzică şi poezie „Mamă, tu eşti patria
mea” în memoria poetului
Grigore Vieru, precum şi întâlnirea spectacol „Prin suferinţă către Înviere” dedicată

poeziei din închisorile comuniste. Tot, mâine, la ora 16:00,
la Librăria St. O. Iosif, are loc
o triplă lansare de carte a cunoscutei prozatoare Ileana
Toma din Bucureşti. Două din
cele trei cărţi lansate sunt primele apariţii editoriale ale
Editurii Suflet Transilvan din
Braşov.
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Năstase crede în Halep

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat că Simona Halep,
care a disputat finala întrecerii de Grand Slam de la Roland Garros, poate ajunge în ultimul act şi la turneul de
la Wimbledon, care se va desfăşura în perioada 23 iunie
– 6 iulie. „Iarba e altceva, pentru toată lumea, nu numai
pentru ea. Cine e cel mai bine pregătit, ăla câştigă. Dar
poate să mai facă încă o finală. Da, se poate. Pe iarbă
totul se poate. Vor fi mai multe surprize la Wimbledon
decât la Roland Garros”, a spus Ilie Năstase, când a fost
întrebat despre şansele jucătoarei române la Wimbledon.
El a adăugat că abandonul Simonei Halep în turul doi al
turneului de la ’s-Hertogenbosch (Olanda), din cauza
unor dureri la omoplatul drept, nu trebuie să fie un motiv
de îngrijorare. „Când joci mult asta se întâmplă. I s-a întâmplat şi lui Nadal şi tuturor celor care joacă foarte mult
şi câştigă şi nu trebuie să ne speriem. Noi nu prea aveam
timp să ne antrenăm, nu prea aveam şansa asta. Ei acum
au turnee premergătoare. Noi intram direct, toţi cu aceleaşi şanse. Pe iarbă e puţin diferit, îţi trebuie puţin antrenament. Din păcate, Simona a abandonat în Olanda,
era un bun prilej pentru ea să se antreneze”, a adăugat
fostul tenisman.

Tecău, careu de aşi la ’s-Hertogenbosch!

Perechea formată din tenismanul român Horia Tecău
(foto dreapta) şi olandezul Jean-Julien Rojer a câştigat,
sâmbătă, proba de dublu din cadrul turneului ATP pe
iarbă de la s-Hertogenbosch (Olanda), dotat cu premii
totale de 426.605 euro, după ce au dispus în finală de
cuplul Santiago Gonzalez (Mexic)/Scott Lipsky (SUA/N.
4), cu 6-3, 7-6 (3). Horia Tecău şi-a trecut în palmares al
patrulea său titlu cucerit la dublu în turneul de la s-Hertogenbosch, după cele din 2010 şi 2012, alături de suedezul Robert Lindstedt, iar în 2013 alături de belarusul
Max Mirnîi. Perechea româno-olandeză şi-a adjudecat
un cec de 23.500 de euro şi 250 de puncte ATP, iar tenismanul român a bifat a 34-a finală ATP de dublu din
carieră, cu acest prilej.

Poftiţi la Wimbledon!

De astăzi vom fi cu ochii pe cel de-al treilea turneu de
Grand Slam al anului, Wimbledon. În prima zi de concurs,
vor juca trei dintre cei şapte reprezentanţi ai României
pe tablourile de simplu. Astfel, Victor Hănescu va intra
primul în scenă, de la ora 13:30, pe terenul numărul 2,
împotriva favoritului numărul 6, cehul Tomas Berdych.
În jurul orei 17:00, pe acelaşi teren îşi va face debutul
într-un turneu de Grand Slam şi Andreea Mitu. Bucureşteanca de 22 de ani are o misiune extrem de dificilă, împotriva finalistei din 2012, poloneza Agnieszka
Radwanska. Cealaltă româncă ce va debuta astăzi pe
iarba londoneză este Monica Niculescu. Ea va evolua
pe terenul numărul 19, în jurul orei 17:00, împotriva belgiencei Alison Van Uytvanck.

Înfrângere la fileu

Naţionala masculină de volei a României a fost învinsă
de formaţia Muntenegrului cu scorul de 3-1 (23-25, 2523, 25-19, 25-21), sâmbătă, într-un meci din Grupa A a
Ligii Europene, disputat în Sala Polivalentă din Craiova.
Oaspeţii s-au impus într-o oră şi 48 de minute, după ce
tricolorii îşi adjudecaseră primul set. Laurenţiu Lică a
fost cel mai bun jucător al echipei noastre, cu 21 de puncte. Vineri, în prima partidă de la Craiova, România învinsese cu scorul de 3-1. În alt meci de sâmbătă, Grecia a
trecut cu 3-1 de Azerbaidjan. În clasament, pe primul loc
se află Grecia, cu 12 puncte (6 jocuri), urmată de România, 11 p (6 j), Muntenegru, 8 p (4 j), Polonia, 4 p (4 j),
Azerbaidjan, 1 p (4 j). Următoarea „dublă” a României
va avea loc pe 28 şi 29 iunie, la Plock, cu Polonia.
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FC Braşov a deschis
seria amicalelor

Stegarii au câştigat lejer partida cu cei de la FC Râşnov
Amicalul de la Râşnov,
dintre echipa localnică
şi FC Braşov, a semănat
mai degrabă cu o serbare câmpenească. Cei 200
de spectatori prezenţi la
arena Buccegi au avut
parte de o scurtă relaxare, cu goluri multe şi
acorduri muzicale de la
negustorii din imediata
vecinătate a stadionului.

Veniţi să vadă la lucru în
special echipa fanion a judeţului, cei prezenţi au fost răsplătiţi cu 9 goluri, 8 dintre
acestea fiinde reuşite de stegari. Poarta râşnoveneilor a
fost apărată în prima parte de
„stegarul” Mutu, iar în partea
secundă tot de un golkeaper
al galben-negrilor, Căucă.
Nume noi în teren pentru stegari. Amicalul de la Râşnov,
primul al verii pentru formaţia antrenată de Cornel Ţălnar, a fost unul mai mult de
încălzire pentru galben-negri,
care au dat peste un adversar
de o factură modestă. Partida
s-a derulat pe durata a două
reprize a câte 50 de minute
fiecare, iar Ţălnar a rulat întreg lotul avut la dispoziţie.
În lotul stegarilor au apărut
şi câteva nume noi, jucători
care pentru moment sunt în
probe: atacantul Robert Elekvenit de la Unirea Tărlungeni,
Tiberiu Petriş - mijlocaş central de la ASA Târgu Mureş,
fundaşul stânga croat Ivan
Celikovic şi neamţul Ibrahim
Akkaya, care joacă pe postul
de mijlocaş dreapta.
Se rezolvă problemele financiare? Galben-negrii se pregătesc
deja de o săptămână pentru
noul sezon, dar restanţele financiare din campionatul trecut
se lasă în continuare aşteptate.
„Am avut o discuţie chiar astăzi

Stegarii au câştigat clar primul amical al verii
(n.r. sâmbătă) cu patronul echipei şi mi-a spus că face tot posibilul ca băieţii să-şi primească
în cel mai scurt timp drepturile
din sezonul trecut. Trebuie să
se rezolve această problemă,
pentru a putea să ne desfăşurăm activitatea în linişte. Sper
că totul se va rezolva până la
plecarea în cantonamentul din
Slovenia. Suntem la începutul
pregătirilor, băieţii s-au antrenat foarte bine în aceste zile.
Dacă vom mai aduce un atacant, vom avea un loc competitiv, în care am încredere. Sunt
câţiva tineri în probe, vom vedea dacă vor rămâne sau nu”
a declarat principalul stegarilor,
Cornel Ţălnar, după amicalul
de sâmbătă de la Râşnov.
Patronul „galben-negrilor”,
Ioan Neculaie, a fost prezent
la meci, dar la jumătatea reprizei secunde a plecat spre
Braşov.
La drum fără Andrei Cristea şi
Cristi Ionescu. FC Braşov a
început perioada de pregătire
fără doi dintre cei mai importanţi oameni ai săi, din sezonul
trecut. Golgheterul Andrei
Cristea nu a dorit să mai con-

tinue sub Tâmpa din cauza
problemelor financiare de la
echipă, iar lui Cristi Ionescu,
conducerea nu i-a propus un
nou angajament. „Conducerea
clubului anunţă că a încetat
pe cale amiabilă raporturile
contractuale cu fotbalistul Andrei Cristea. Clubul nostru îi
mulţumește pentru evoluţiile
foarte bune pe care acesta lea avut în tricoul galben-negru,
pentru toate golurile marcate
şi punctele aduse pentru FC
Braşov, mai ales pentru cel din
ultima etapă, reuşită care a făcut ca «stegarii» să evolueze
şi în acest sezon pe prima sce-

nă a fotbalului românesc. Mult
succes în carieră”, se arată întrun comunicat postat pe siteul oficial al „galben-negrilor”.
„Andrei Cristea reprezintă
într-adevăr o pierdere pentru
noi, dar asta este, nu avem
ce face, trebuie să mergem
înainte. Despre Cristi Ionescu,
ce pot să zic. Un profesionist
adevărat, un om pe care eu
m-am putut baza în totalitate.
El era omul meu de legătură,
cu jucătorii din teren. A fost
decizia conducerii şi mai multe nu pot eu să comentez”, a
spus principalul stegarilor.
Cornel Ţălnar.

FC Râşnov – FC Braşov 1-8 (0-4)
Marcatori FC Braşov: Grigorie, H. Popa, B. Madeira, C. Cristea, Ciocâlteu, M. Constantinescu, Aganovic şi Potecu
FC Braşov, repriza I: Iacob – Vagner, D. Santos (min. 36
Frâncu), Machado (min. 36 Leko), Serginho (min. 36 Celikovic) – Madeira, C. Munteanu (min. 36 Aganovic) – H.
Popa, Grigorie, C. Cristea (min. 36 Păun)– Buga (min.
48 M. Constantinescu).
FC Braşov, repriza II: Mutu – Străuţ, Leko (min. 70 Remeş),
Frâncu (min. 70 Potecu), Celikovic (min. 77 Manea) – Petriş, Aganovic (min. 77 Ispas) – Enceanu (min. 77 Akkaya),
Ciocâlteu, Păun – M. Constantinescu (min. 77 Elek).

Un francez a câştigat Raliul Transilvaniei
Francezul Francois Delecour a fost cel
mai rapid în Raliul Transilvaniei, de la
Cluj. Delecour a obţinut la Cluj, cea dea 14-a victorie de când aleargă în România, după ce s-a impus de o manieră
categorică, întrecere în care a preluat
conducerea după a treia specială şi pe
care a încheiat-o cu un avans de un
minut şi 24 de secunde în faţa lui Edwin Keleti, al doilea clasat. Echipajul
Delecour/ Savignoni (foto) a alergat
pe un Peugeot 207 S2000 şi a condus
raliul de la un capăt la celălalt. Ultima

treaptă a podiumului a fost ocupată de
braşoveanul Dan Gârtofan. „Au fost două
zile extrem de dificile. Transilvania Rally

este un raliu foarte solicitant. Mie îmi
plac raliurile de asfalt şi aş vrea ca un
raliu să rămână de asfalt. Cele două probe de macadam au făcut să ne luptăm şi mai mult. Îmi place la
nebunie aici, probele sunt adevărate probe de asfalt şi sunt cele
mai frumoase. Păcat că vremea
le-a făcut dificile”, a spus Dan Gârtofan. Simone Tempestini a încheiat competiţia pe locul 4, în
faţa tatălui său Marco Tempestini,
care a terminat pe 6.
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Argentina s-a
chinuit cu Iranul
Bosnia pleacă acasă, Germania e ca şi calificată
Cel mai spectaculos
meci al weekend-ului de
la Cupa Mondială, s-a
consumat sâmbătă la
Fortaleza. Germania şi
Ghana au remizat la 2,
rezultat care-i trimite
aproape sigur pe nemţi
în optimile de finală!
Argentina nu a avut deloc
o misiune uşoară cu Iranul,
dar Messi a ieşit la rampă
când „pumele” au avut mai
mare nevoie şi sud-americanii
au câştigat cu 1-0. Acelaşi
scor s-a înregistrat şi la Cuiaba, acolo unde Nigeria s-a
impus în faţa Bosniei Herţegovina, rezultat care-i trimite
acasă pe europeni.
Argentina, cu emoţii! Iranul a
fost aproape de o remiză surprinzătoare în faţa Argentinei,
dar o execuţie de geniu a lui
Messi a făcut ca sud-americanii să învingă cu scorul de
1-0 (0-0), sâmbătă, pe stadionul „Mineirao” din Belo Horizonte, într-un meci din
Grupa F a Cupei Mondiale de
fotbal. Iranienii ar fi meritat
un punct în faţa unei echipe
neinspirate şi ieşite din formă,
departe de aşteptările unor
specialişti care au văzut-o
printre favoritele competiţiei,
dar Messi a marcat un gol
splendid în minutul 90+1 şi a
calificat echipa sa în optimile
de finală.
Nigeria mai speră la calificare.
Nigeria a învins Bosnia-Herţegovina cu scorul de 1-0
(1-0), sâmbătă, pe Arena Pantanal din Cuiaba, în Grupa F
a Cupei Mondiale. Nigeria,
mai bună, s-a impus prin golul
marcat de Peter Odemwingie
(29), dar bosniacilor, care au
avut o bară în ultimele secunde ale jocului, le-a fost anulat

9
„Nu ne făceam de râs în Brazilia!”

Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, susţine că, în cazul în
care obţinea calificarea la Cupa Mondială, echipa naţională
a României putea avea evoluţii mai bune decât unele selecţionate prezente la turneul final organizat în aceste zile
în Brazilia. ”Victoriile unor echipe mici nu pot să spun că leam savurat. Într-un fel te pun pe gânduri... România dacă
era acolo poate avea o evoluţie mai bună decât alte echipe
pe care le-am văzut la această Cupă Mondială. Nu cred că
ne făceam de râs, pentru că totuşi eu cred că noi avem jucători cu care să putem participa la un mondial sau european.
Aţi văzut grecii... Ne-au învins pe noi şi în 10 oameni au
făcut un meci egal. Acelaşi lucru putea să se întâmple şi cu
noi, deci nu cred că grecii sunt peste noi. Din păcate nu am
avut puţină şansă ca să ne putem califica”, a declarat Iorgulescu, care este convins că prietenul său, Cosmin Olăroiu,
va antrena în viitor şi echipa naţională a României. „Ştiţi
cum e, nu poţi să antamezi nişte discuţii cu nişte antrenori
până nu e locul liber. În ceea ce îl priveşte pe Olăroiu, ce
pot să spun, tot timpul se gândeşte la echipa naţională şi
eu cred că în viitor va antrena şi prima reprezentativă”.

Noul sezon nu va fi dat peste cap de deciziile TAS

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu
susţine că forul pe care îl conduce nu va programa în sezonul
următor meciurile echipelor care nu au o situaţie certă din
punct de vedere al dreptului de joc în Liga I, până la o soluţie
definitivă a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la
Lausanne. „Avem câteva semne de întrebare. Aşteptăm deciziile de la TAS, chiar am solicitat să se judece în regim de
urgenţă. Dacă la vremea când se va face ţintarul nu o să
fie cunoscute acele echipe, o să punem pe numere şi o să
completăm când vin deciziile de la TAS. În condiţiile în care
nu o să avem o soluţie de la TAS, nu o să programăm meciurile respective”, a explicat Iorgulescu.

Temwanjera la Iaşi?
Germania şi Ghana au făcut spectacol la Fortaleza
un gol perfect valabil! Bosnia
a reuşit să marcheze în minutul 21, dar golul lui Dzeko,
găsit excelent de Misimovic,
a fost anulat în mod greşit
pentru ofsaid. „Super Vulturii” au înscris golul victoriei
în minutul 29, prin Peter
Odemwingie, care a macat
simplu în poarta coechipierului său de la Stopke City, după
centrarea lui Emenike. Într-o
grupă în care Argentina este
deja calificată în optimi, Nigeria are prima şansă de a trece de grupe, în duelul la
distanţă cu Iranul. Ultimele
partide ale grupei sunt programate pe 25 iunie: Nigeria
– Argentina, la Porto Alegre,
şi Bosnia-Herţegovina – Iran,
la Salvador (ambele de la ora
19,00).
Show total cu Germania şi Ghana. Echipele Germaniei şi
Ghanei au terminat la egalitate, 2-2 (0-0), un meci spectaculos, desfăşurat sâmbătă,

pe stadionul „Castelao” din
Fortaleza, în Grupa G a Cupei
Mondiale de fotbal. Partida a
avut o repriză secundă de excepţie, cu două goluri marcate
de fiecare parte, Mario Goetze (51) şi Miroslav Klose (71)
pentru Germania, iar Andre
Ayew (54), Asamoah Gyan
(63) pentru Ghana. În urma
acestui rezultat, Germania
este cu un pas un optimile de
finală, calificarea fiind practic
o formalitate. Ghana păstrează şanse de calificare, dar este
obligată să câştige ultimul
meci, cu Portugalia, în care
nu-l va avea pe Muntari (suspendat), şi să spere la un rezultat favorabil în celelalte
partide. Cu golul marcat sâmbătă, Miroslav Klose a devenit
unul dintre cei trei jucători
care au marcat la patru Cupe
Mondiale, alături de Pele şi
compatriotul său Uwe Seeler.
Ultimele partide din grupă
sunt programate pe 26 iunie,

SUA – Germania, la Recife,
şi Portugalia – Ghana, la Brasilia, ambele de la ora 19,00.
Grupele A şi B, jocuri de final.
Astăzi se vor juca ultimele
partide din grupele A şi B. În
grupa A, la Brasilia, gazdele
Cupei Mondiale vor întâlni
Camerunul, iar la Recife,
Croaţia se va bate cu Mexic,
pentru un bilet în optimile de
finală. Ambele partide vor începe la ora 19.00 (ora României). Deja calificate în faza
următoare, Olanda şi Chile
vor juca la Sao Paulo pentru
a stabili ordinea primelor
două clasate în grupa B. La
Curitiba, Spania va încerca să
spele ruşinea unui turneu final
catastrofal şi să obţină o victorie de palmares contra Australiei. Partidele din grupa B
vor începe la ora 23.00 (ora
României). Ziua de fotbal a
început însă la ora 01.00, cu
meciul din grupa G, dintre
SUA şi Portugalia.

blă” importantă va consemna debutul
Stelei în acest sezon al UCL şi va avea
loc pe 15/16 iulie, respectiv 22/23 iulie
returul.
După terminarea tragerii la sorţi pentru
UCL se va trece la cea pentru Europa
League. Petrolul Ploieşti şi CFR Cluj vor
debuta în turul doi preliminar al competiţiei, însă astăzi vor afla partidele pe care
le au de urmărit pentru a afla cât mai
multe detalii despre viitorul adversar.

Stoica le-a dat bătaie!

Românul Andrei Stoica l-a învins
pe turcul Ali Cenik în cadrul celui
de-al treilea World Grand Prix al anului din circuitul Superkombat, ediţie organizată la Constanţa,
şi îşi păstrează centura de
campion al categorie super cruiser. Încurajat de
peste 2.000 de spectatori prezenţi la Sala Sporturilor, dar şi de soţie şi
părinţi, Andrei a controlat
toate cele trei runde, forţând un succes înainte de limită în
ultima, însă turcul Cenik ramâne în continuare unul dintre
puţinii sportivi din lume care nu a fost făcut niciodată KO.
La finalul confruntării, arbitrii-judecători din Olanda, Maroc
şi România l-au indicat pe Stoica învingător clar, 30-27 pe
toate cele trei buletine de scor.

Lomaşenko are centura WBO!

Începe tragerea la sorţi
Astăzi la Nyon, în Elveţia, de la ora
13:00, vor avea loc tragerile la sorţi pentru primele două tururi preliminarii din
UEFA Champions League şi Europa League. Astfel, Steaua, care intră în turul doi
preliminar, va afla duelul în urma căruia
se va decide viitoarea ei adversară.
Primul tur va avea loc pe 1/2 iulie şi
8/9 iulie, iar una dintre echipele calificate
va juca împotriva campioanei României
în turul secund preliminar. Această „du-

După despărţirea de retrogradata FC Vaslui, atacantul zimbabwean Mike Temwanjera a primit o ofertă de la nou-promovata CSMS Iaşi. „Într-adevăr, mi-au făcut o ofertă, însă
le voi răspunde săptămâna viitoare. Deocamdată nimic nu
e sigur”, a declarat Mike Temwanjera. Ajuns la 32 de ani,
vârful a fost adus la Vaslui în 2007 din Serbia, fiind printre
cei mai vechi jucători din lotul „galben-verzilor”. 5 goluri în
32 de etape jucate în sezonul precedent a strâns Temwanjera. În liga 1, fotbalistul din Zimbabwe a adunat 173 de meciuri, toate în tricoul celor de la FC Vaslui.

Pentru că a câştigat Cupa României,
Astra Giurgiu va intra în luptă abia peste
un tur, în runda a treia, astfel că extragerea
de luni nu îi va oferi prea multe informaţii
folositoare.
Primul tur preliminar din UEL va avea
loc în zilele de 3 şi 10 iulie, iar câştigătoarele vor avansa în runda a doua, cea
în care vor intra în cursă şi Petrolul şi
CFR Cluj, iar aceasta va avea loc în zilele
de 17 şi 24 iulie.

Pugilistul ucrainean Vasil Lomaşenko a câştigat titlul de
campion WBO la categoria pană, după ce l-a învins la puncte,
sâmbătă, la Carson, pe americanul Gary Russell. Lomaşenko, dublu campion olimpic în 2008 şi 2012, a fost desemnat învingător de doi dintre cei trei arbitri judecători,
116-112, 116-112, 114-114. Pugilistul ucrainean a câştigat
titlul la doar a treia luptă la profesionişti, egalând recordul
de precocitate al thailandezului Saensak Muangsurin.
Vasil Lomaşenko l-a înfruntat în martie pentru titlul WBO pe
campionul Orlando Salido, dar meciul s-a încheiat la egalitate.
Apoi, mexicanul a pierdut titlul deoarece nu a intrat în greutate.
Gary Russell se află la prima înfrângere la profesionişti,
după 24 de victorii consecutive.

DIVERTISMENT

Primul spectacol de teatru
jucat într-un aeroport
Teatrul de Sufragerie din
București vă așteaptă
mâine, 24 iunie, de la ora
19.00, la Centrul Cultural
Reduta la premiera spectacolului „Ne vom revedea în anul care a trecut”
(Aeroport 2).
Spectacolul este realizat
după o idee originală a Teatrului de Sufragerie, a cărui
premieră a avut loc la sfârşitul
lunii martie pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, în
Terminalul Nou Plecări Internaţionale.
Textul apartine dramaturgului Ştefan Caraman. Regia
primului spectacol creat pentru aeroport şi pus în scenă
chiar în incinta acestuia este
semnată de Alexandru Nagy,
iar scenografia îi aparţine Ioanei Pashca. Din distribuţia
spectacolului fac parte 4 actori
renumitʼi ai scenei româneşti:
Rudi – Gelu Niţu, actor
Teatrul Odeon Bucureşti.

Camelia – Cătălina Mustaţă, actor Teatrul Odeon Bucureşti.
Sorana – Meda Victor, actor independent.
Dudu – Mihai Smarandache, actor Teatrul Odeon Bucureşti.

Comedia „Cadavrul”
Astăzi, 23 iunie, de la ora
20.00, în Deanes Pub, se va
juca comedia „Cadavrul”,
one woman show cu actriţa
Dorina Roman. Diana a iubit
şi a fost iubită de doi soţi: unul
era homosexual, celălalt, mai
tânăr cu 25 de ani! O comedie
spumoasă despre viaţa unei
femei. „Aţi fost alături de

Povestea spectacolului se
petrece în sala de aşteptare a
unui aeroport, unde două cupluri tratează o intrigă de actualitate, în care oricine se
poate regăsi. Două generaţii
diferite, prin prisma analizei
a două relaţii de cuplu, un

stop-cadru, oricând posibil,
care surprinde în mod excepţional caracteristicile generaţiei mature şi a celei tinere.
Biletele s-au pus în vânzare
la casieria Centrului Cultural
Reduta, Strada Apollonia
Hirscher 8.

Bancuri

mine de fiecare dată, deşi nu
v-am văzut întotdeauna (din
cauza reflectoarelor), am ştiut
că sunteţi în sală, v-am simţit
emoţia; datorită vouă, am
prins curaj, am jucat cu nebunie, cu patimă, cu mult drag.
Se încheie o stagiune frumoasă”, a declarat Dorina Roman.
Telefon: 0722 917 532.

◾ – Cum se numeşte înmormân- – Odată, sus în munţi, am fost
atacat de opt lupi!
tarea unui electrician?
– Bunicule, dar anul trecut când
– Împământare.
mi-ai povestit erau numai patru
◾ – Domnule doctor, acum, după lupi!
operaţie, am voie să citesc ceva? – Anul trecut, dragul moşului, erai
– Da, dar vă sfătuiesc să nu începeţi prea mic pentru a şti adevărul!
niciun roman…
◾ – Ce este un trabant în vârful
◾ Bunicul vânător îi povesteşte ne- unui munte?
potului aventurile din tinereţe:
– O minune!

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

LINDENFELD, O POVESTE DE DRAGOSTE
-PREMIERĂ(AP-12), 95 minute, Dramă
ora: 16:30
DIN GREŞEALĂ ÎMPREUNĂ -PREMIERĂ(BLENDED)
(AP-12), 117 minute, Comedie
ora: 19:45
CUM SĂ ÎŢI DRESEZI DRAGONUL 2
-3D- -PREMIERĂ(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2)
(AG), 103 minute, Animaţie, Aventuri
(D=dublat, S=subtitrat)
orele: 13:45 D, 18:15 S
BUCUREŞTI, UNDE EŞTI?
(AP-12), 80 minute, Documentar
ora: 18:15
GRACE OF MONACO
(AG), 103 minute, Biografic, Dramă
orele: 14:00, 22:15
SUB ACEEAŞI STEA
(THE FAULT IN OUR STARS)
(AP-12), 125 minute, Romantic, Dramă
ora: 20:00
O ALTĂ ADRESĂ DE POMINĂ
(22 JUMP STREET)

(N-15), 112 minute, Comedie
ora: 17:30
CHEF
(AP-12), 115 minute, Comedie
ora: 20:15
URMA SCAPĂ TURMA
(A MILLION WAYS TO DIE IN WEST)
(N-15), 116 minute, Comedie
ora: 16:00
EDGE OF TOMORROW: PRIZONIER ÎN TIMP -3D(EDGE OF TOMORROW)
(AP-12), 113 minute, Acţiune, SF
orele: 13:15, 22:00
MALEFICENT -3D(AG), 97 minute, Aventuri, Fantastic
ora: 15:30
X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT -3D(X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST)
(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
ora: 22:30
Spectaol cu Marcel Iureş
la Sala Patria
Săptămâna trecută, Marcel
Iureş a trecut prin cele mai
grele din viaţa sa. Actorul,
aflat în plin turneu naţional
cu piesa de teatru Păi…
despre ce vorbim noi aici
domnule?, a primit una dintre cele

mai dureroase veşti, fiind anunţat că tatăl sau s-a
stins din viaţă. Tatăl lui Marcel Iureş a fost
înmormântat duminică, 15 iunie, ziua în care piesa
ar fi trebuit să se joace la Braşov, însă a fost anulat.
Starea actorului se ameliorează treptat, iar
revenirea sa pe scenă va avea loc luni, 23 iunie,
începând cu orele 19:00, la Sala Patria din Braşov,
când va putea fi admirat jucând în rolul Moromete,
celebrul personaj din opera scriitorului Marin
Preda, alături de actorul George Mihăiţă, pe care
spectatorii îl vor putea regăsi în rolul lui Cocoşilă.
Expoziţii

◾ Muzeul de Artă Braşov organizează în perioada
13 iunie – 20 iulie 2014 expoziţia Expresie în linie
şi culoare. Lucrări de grafică din colecţia
Muzeului Naţional Brukenthal.
Expoziţia reuneşte 57 de lucrări de grafică selectate
din colecţia de artă românească a Muzeului Naţional
Brukenthal. Lucrările ce figurează în cadrul expoziţiei
deschid o fereastră către laboratorul creaţiei celor mai
importanţi pictori români din secolul XX (Nicolae
Tonitza, Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Iosif
Iser, Ştefan Dimitrescu, Ion Theodorescu Sion etc.

◾ 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.

Luni

Horoscopul zilei
Berbec. Opoziţia Lunii cu Saturn poate aduce tot felul de
obstacole, întârzieri, dificultăţi materiale, frustrări, responsabilităţi şi munci dificile. Cel mai bine ar fi să faceţi pauză.
Taur. Dimineaţă s-ar putea să vă loviţi de o serie întreagă
de dificultăţi şi să aveţi impresia că munciţi degeaba. Cei
din jur sunt dispuşi să vă ajute.
Gemeni. Este posibil să renunţaţi la o călătorie, din cauza
sănătăţii. Sunteţi predispus la mici probleme digestive, care
se pot rezolva rapid, cu un regim adecvat.
Rac. Se pare că traversaţi o perioadă în care lipsa banilor vă
nelinişteşte. În prima parte a zilei, nu este exclus să întâmpinaţi dificultăţi la locul de muncă. Colegii şi şefii vă înţeleg.
Leu. Un prieten vă propune să vă asociaţi într-o afacere. Vă
sfătuim să nu luaţi o decizie astăzi, pentru că riscaţi să nu
fie cea mai bună.
Fecioară. Ar fi bine să nu vă faceţi un program strict, pentru
că veţi fi nevoit să-l schimbaţi de câteva ori pe parcursul
zilei. Faceţi mai multe drumuri scurte în interesul familiei.
Balanţă. În cursul dimineţii s-ar putea să fiţi cam confuz. Vă
sfătuim să lăsaţi afacerile pe mâine, oricât ar părea de urgente,
altfel riscaţi să luaţi decizii greşite, cu consecinţe grave.
Scorpion. În prima parte a zilei nu vă reuşeşte mai nimic şi
simţiţi că vă irosiţi energia. Prietenii şi familia vă înţeleg şi
vă ajută.
Săgetător. Nu este o zi bună pentru investiţii sau pentru afaceri. În cursul dimineţii primiţi o veste de la o rudă apropiată,
care vă schimbă planurile în legătură cu o călătorie.
Capricorn. Grijile pe care vi le faceţi nu sunt justificate. Aveţi
şanse reale de reuşită, atât pe plan social, cât şi sentimental.
Nervozitatea pe care o resimţiţi se datorează oboselii.
Vărsător. Sunteţi cam confuz şi s-ar putea să nu-i înţelegeţi
corect pe cei din jur. Se pare că nici intuiţia nu vă ajută
astăzi, dar vă puteţi baza pe sfaturile unei rude mai în vârstă.
Peşti. Cu cât faci mai multe lucruri în această săptămână cu
atât ambiţiile tale pot deveni realitate. Nu va fi totul perfect,
dar trebuie să fii optimist/ă.
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Trecând prin şcoli...
descoperi ce n’ai crede
Trecând, cât se poate de
des prin şcoli, spre a combate
şi preveni bolile molipsitoare,
pentru vaccinări şi pentru
controlul igienei şcolare, a trebuit de multeori să notez numele şi locuinţa şcolarilor.
Astfel am descoperit o mulţime de anomalii, cari, dacă
ele nu îndurereau sufletul la
timpul domniei maghiare,
acum nu puteau avea alt resentiment în faţa lor decât uimirea şi de multe ori revolta,
că aşa ceva se poate petrece
în Braşov, în al 4-lea an de
dominaţiune românească.
Am găsit copii de români
în şcolile primare maghiare şi
germane, ba chiar în şcoala
primară de Stat a cărui director e un român şi are numai
o secţiune maghiară, alături
de clasele româneşti. Provenienţa acestor copii, în aproape toate cazurile, este din
căsătorii mixte, unde mama
este unguroaică, sau nemţoaică, iar tatăl un român slab de
înger, cu suflet şters naţionaliceşte, sau – mort. În acest
din urmă caz mama copilului,
sau rudele se cred îndreptăţite
a dirigea sufletul odraslei lor
încătră vor, dacă societatea
românească nu intervine. Dar
nu numai în aceste din urmă
cazuri, ci întru toate, este de
datoria noastră să intervenim
cât de energic.
Cunosc multe cazuri de copii de români din Braşov eşiţi
din căsătorii mixte, cari nu
numai n’au învăţat la şcoli
româneşti, dar nici nu vorbesc
de fel româneşte. Şi nu e vorbă
de copiii foştilor funcţionari
de sub regimul ungar, mai ales
ai căilor ferate (Movişti) maghiare, ci şi de copiii fruntaşilor români, chiar ai acelora,
cari azi au, sau pretind să aibă,
un rol conducător în noul Stat
Naţional român, copii cari nu
ştiu de loc româneşte.

O instrucţiune superioară în
o limbă streină nu e decât un
lucru folositor când temelia
educaţiunei a fost suficient de
românească, pentru ca să resiste oricărei influenţe streine,
cu care şcolile caută să domine
sufletul elevilor. Dar când din
fragedă copilărie instrucţiunea
se dă într’un mediu strein cu
tendinţe educative în contrazicere vădită cu sentimentele
noastre naţionale, – educaţiunea românească suprapusă
mai târziu nu poate prinde rădăcini adânci, fiindcă ele vor
întâmpina numai decât substratul strein bine împregnat
în copilărie. În el întotdeauna
va trăi nu un glas tainic, cel al
copilăriei care îi va şopti poveţe contrazicătoare cu interesele curat româneşti. Bunele
lui intenţiuni naţionale vor fi
mereu întunecate.
Între nepoţi de frate de fost
ministru al României Mari
am găsit în şcoli primare săseşti şi copii de ofiţer superior
român, ardelean de origină
curat română, care îşi are garnizoana într’un oraş vecinu,
dar care îşi ţine familia la
Braşov pentru copii de şcoală... Adecă, înţelegeţi bine,
şcoală săsească, fiindcă în
oraşul de garnizoana lui exis-

tă numai şcoală românească.
Şi totuşi e curios, acel ofiţer
ţine foarte mult la religia lui
şi în fiecare Duminecă vine
la Braşov şi cu soţia sa şi cu
copiii merg la biserica românească unită. Să nu ne mirăm
deci dacă aceşti copii terminând şcoala primară vor merge în licee şi universităţi tot
germane în cari îşi vor pierde
cu totul sufletul românesc.
Cunosc un tânăr din Braşov
din tată român şi mamă maghiară, amândoi în viaţă, care
a plecat dela universitatea din
Cluj la Graz, fiindcă nu ştia
româneşte nici atât ca să înţeleagă cursurile. Totuşi nu s’a
sfiit să apeleze la ajutorul Statului român ca să-i înlesnească
studierea mai departe la Graz,
fiind băiat sărac. Dar sunt şi
alţi tineri români din Ardeal
la universităţi germane cari
nu ştiu de loc româneşte şi
cari mâine-poimâine vor avea
pretenţiunea de a conduce sufleteşte această ţară.
Iată unde duce prima îndrumare greşită din şcolile
primare!
Şcolile confesionale ale minorităţilor au o disposiţiune
precisă, care le interzice admiterea altei naţionalităţi şi de
altă credinţă în şcolile lor. Ele

nu pot fi centre de propagandă
şi proselitism. Constituţia
României garantează numai
exerciţiul cultural al fiecărei
naţionalităţi minoritare în parte şi nimic mai mult.
Ceia ce se petrece la Braşov
şi de sigur şi în alte părţi în
Ardeal, trebue să atragă deosebita atenţiune a organelor
de control şcolar ca să înceteze cu totul desnaţionalizarea
noastră în şcolile maghiare şi
germane, în deosebi în şcolile
primare.
Pe de altă parte ar trebui
deschis în cazierul fiecărui
funcţionar o rubrică nouă,
asupra spiritului naţional în
care îşi creşte copiii. Aceasta
va putea fi un argument determinant asupra soţiilor în
căsătoriile mixte, în cari, când
bărbatul e slab de înger, ele
au o influenţă desastruoasă în
educaţiunea naţională unde
şeful familiei e un român de
origine.
Zicala românească „Sângele
apă nu se face!” e adevărată
întotdeauna, fiindcă înainte ca
sângele să se decoloreze, ca
apa, sufletul sboară din corp.
Carpaţii, Anul III, Nr. 184,
Sâmbătă 23 Iunie 1923
Cristina Baciu
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Din presa maghiară
Bilanţul Săptămânii Străjerilor Braşoveni

Săptămâna Străjerilor Braşoveni s-a încheiat cu succes
şi autorităţile au centralizat rezultatele. Conform raportărilor, străjerii au oferit ajutoare materiale la 55 de văduve
sărace şi 85 de copii care trăiesc în condiţii vitrege. Pe
lângă aceste donaţii, ei au reuşit să strângă 15.000 lei
în fondul pentru cumpărarea unui avion pentru străjeri.
Străjerii din judeţ au săpat peste o mie de metri de şanţ
şi drum, au curăţat cinci cimitire şi au dus o campanie
de succes în distrugerea dăunătorilor din culturile agricole.
În câteva comune au făcut curăţenie în şcoli, apoi au
pregătit locul pentru tabăra de vacanţă. Tabără străjerilor
se va desfăşura în perioda 1–15 iulie în comuna Cristian.
Pe perioada Săptămânii Străjerilor, cele 25 de şcoli elementare din judeţ au organizat 19 excursii în munţii
judeţului, pentru a cunoaşte mai bine frumuseţile patriei.

A brassói Országőr Hét mérlege.
Brassói Lapok, nr. 131, 13 iunie 1938
Dinu Eva

Din Treiscaune –
O distincţie binemeritată
În zilele trecute a fost distins cu brâu roşu veteranul
paroh din Treiscaune, comuna Uikouifalau, Augustin
Cosma. A păstorit din tinereţele sale 2 comune dintre
cele mai greu de păstorit,
unde poporul român din causa vitregiei timpurilor şi-a
pierdut limba; a păstorit cu
vrednicie tăcând şi făcând,
conducând cu tact şi modest
naia poporului prin valurile
furioase ale maghiarizării şi
susţinând trează conştiinţa
naţională şi verde sentimen-

tul naţional în popor. A suferit multe dela asupritorii de
veacuri, iar în timpul răsboiului şi temniţă şi maltratări
grele, cari sdruncinându-i sănătatea aşa, încât acum distincţia primită ştie Dumnezeu
câte zile v’a putea-o purta.
Noi toţi oameni de bine îi
dorim încă dela Tatăl ceresc
multe zile pentru a se bucura
de distincţia primită.
Carpaţii, Anul III, Nr. 175,
Joi 17 Maiu 1923
Cristina Baciu
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Calea ferată,
dragostea mea
Radu Bellu a scris zeci
de lucrări despre căile
ferate române şi nu are
vreun gând de oprire. A
salvat de la topire zeci
de locomotive cu aburi
ce au primit loc de cinste şi drept la neuitare în
gări sau muzee.
Bunicul lui Radu Bellu, care
lucra la întreţinerea căilor ferate, îl lua cu el la lucru pe
nepotul preferat. De la 3-4 ani
şi până la 8-9 ani era coada
lui, mâncau pe marginea şinelor, mergeau pe jos kilometri – bunicul era picher pe
Valea Prahovei.
A treia generație de ceferiști.
Bunicul ar fi vrut ca cel mic
să fie botezat Radu (în memoria unui fiu mort), dar naşul lui, actorul George Vraca
a dorit să-i poarte numele.
Astfel, că în buletin e Gheorghe, dar când a aflat pe la
14 ani de dorinţa bunicului,
a vrut să fie numit Radu. E a
treia generaţie de ceferişti, bunicul, tata, el, fratele lui.
Copilăria petrecută în Sinaia a fost una nu fericită, ci
foarte fericită. Nu există zi în
care să nu facă o vizită în
gară. Se învoia de la şcoală
când vedea un tip nou de locomotivă că vine în gară şi
stătea pe lângă ea, se împrietenea cu mecanicii. Îl mai pedepsea tatăl, dar el tot fugea
în gară. Îi plăcea istoria mult,
dar de frica tatălui învaţă şi la
celelalte materii, astfel că a
reuşit să între la facultate. Au
fost 1200 de candidaţi pe 80
de locuri. Tată îl amenintʼa că
dacă nu face şcoală, îl trimite
la muncă, să taie iarbă de pe
calea ferată.
Oricât de dragă i-ar fi fost
lui Radu Bellu orice muncă
ce l-ar fi legat de calea ferată, a ales învăţătura. Ar fi tăiat poate şi iarba din jurul
şinelor doar, doar să soarbă
cu nesaţ abur de locomotivă.

A ajuns șef de gară. Firesc,
după terminarea liceului opţiunea a fost Institutul de Căi
ferate, care ulterior s-a unificat
cu Politehnica. Tânărul inginer
a venit la Braşov, unde a început munca de ceferist cu...
legitimaţie.
A fost şef de gară vreo
13 ani la Predeal, Târgu
Secuiesc, Sfântu Gheorghe.
Sunetele trenului nu-l deranjează deloc, ştie după semnal
ce fel de locomotivă este, fără
să o vadă. După anii petrecuţi
ca şef de gară, a ajuns la Serviciul tehnic al CFR Braşov
şi apoi în devizia de patrimoniu. Înainte de revoluţie începuse să strângă documente
pentru a scrie o istorie a Căilor Ferate Române.
Venise vremea pentru un
nou pas. Sau, poate... o altă
haltă. Se adunase deja experienţa. Se strânseseră materiale. Atâta istorie care nu-şi
merită uitarea. Cine să le pună
cap la cap? Cine avea timpul
şi energia şi pasiunea care să
aducă viaţă în toate aceste
proiecte? Să scrie istorii până
acum nescrise?

S-a născut parcă în glasul roţilor de tren... În şuierul lor, în
care desluşeşte ceva ce scapă pământeanului de rând, stau
ascunse şi copilăria, cu amintirile ei strecurate în firide de
suflet şi anii de muncă pe meterezele CFR–ului şi năzuinţele
viitorului. Destin şi destinaţii. Asta a fost viaţa lui Radu Bellu.
Între halte şi gări. Între locomotivele lui dragi. Le ştie suflarea
de abur ori tresărirea electrică, le ştie sirenele, măruntaiele
de fiare şi istoria. Le priveşte cu duioşie şi părintească îngrijorare viitorul. Prezentul... îl doare. A scris zeci de lucrări
despre CFR şi nu are vreun gând de oprire. Zeci de lucrări.
Şi două muzee în care nişte bătrâne doamne şi-au primit loc
de cinste şi drept la neuitare. Cât de mândru ar fi astăzi
bunicul lui Radu Bellu, bătrânul ceferist care i-a dăruit şi
numele şi dragostea definitivă pentru trenuri. Povestea lui
Radu Bellu este istorie şi iubire. Multă şi nesfârşită iubire.
Onelia Pescaru
Îi era drag mirosul şinelor.
Iubea forfota gării şi agitaţia
din jurul bagajelor ce duceau
de colo-colo şi griji şi poveri
şi poveşti de viaţă. Îl înduioşau despărţirile şi auzea şi
şoapte îndurerate pe peroanele unde se strecura tiptil
să adulmece iz de gară.
„Trenule, eu te urăsc de
moarte/ că ochii dragi tu mi
i-ai dus departe!”... Aşa
șopteau unii. Dar erau destui

şi cei care tremurau de iubire şi nerăbdare aşteptând
trenurile ce le aduceau dragostea îndărăt. Copilul fascinat de tren avea să se
transforme într-un inginer
nu mai puţin îndrăgostit. A
treia generaţie de ceferişti
din familia Bellu urcă o
treaptă importantă în ierarhia joburilor înmugurite pe
tulpina din ce în ce mai viguroasă a CFR-ului.

Ştiaţi, bunăoară, cine a fost
primul român care a călătorit
cu trenul ? Petrache Poenaru,
omul care a inventat stiloul cu
rezervor. El a povestit că a călătorit cu 16 „căruţe”, aşa numea vagoanele, şi că i-a fost
foarte frică de viteză. Un lucru
amuzant astăzi, mai ales că
atunci trenurile nu aveau viteză
mare. Circulau întotdeauna cu
un călăreţ cu steag înaintea lor,
deci este clar ce viteză puteau

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
să aibă. La vremea aceea, însă,
viteza însemna cu totul altceva.
Un alt episod e legat de...
un dosar cu reclamaţii de la
Giurgiu. Căruţaşii se plângeau
că le-a fost luată pâinea de la
gură. Cea mai interesantă
plângere era aceea legată de
zgomot. Oamenii au făcut reclamaţie până la domnitor că
vacile lor au rămas sterpe, iar
găinile nu au mai ouat, deoarece erau speriate de gălăgia
pe care o făceau trenurile. De
aici şi vorba „latră câinii în
Giurgiu”.
Autor a zeci de lucrări. A făcut
cerere la partid, şi i-au dat
aprobare, dar pe copertă autori
erau directorul lui şi secretarul
de partid. A renunţat şi după
’89 s-a pus pe treabă. În ’95 a
ieşit primul volum – firesc despre regionala CFR Braşov.
Acum are în jur de 80 de titluri, printre care 7 volume
„Monografia Căilor Ferate”,
„Istoria locomotivei cu aburi”,
„Istoria ilustrată a Căilor Ferate
Forestiere din România”,
„Mică monografie a Căilor Ferate din România”, „Catastrofe
şi sabotaje feroviare în Româ-

nia” etc.) Acum pregăteşte
„Enciclopedia ilustrată a căilor ferate”, o lucrare monumentală. Este foarte mândru
de meseria pe care şi-a aleso şi vorbeşte cu mare drag
despre ceferiştii lui. Înflorirea
Căii Ferate Române a avut
loc înainte de Al Doilea Război Mondial. În ’38 a fost
apogeul, cel mai modern parc
de locomotive între ’27 – ’40,
când războiul le-a decimat.
Este mâhnit când vede decăderea CFR şi jaful petrecut
în ultimii ani în sistem.
Un muzeu CFR la Brașov?
Dacă la Sibiu nu a reuşit, se
luptă acum să primească
aprobările pentru a deschide
un muzeu al locomotivelor
istorice în gara Bartolomeu.
Pentru Braşov ar fi încă un
atu turistic de luat în seamă.
După modelul vaporaşelor
din Constanţa, a venit cu
ideea ca în giratoriile din
Braşov să fie puse – o mică
locomotivă în cel de la gară,
un tractoraş, un elicopter...,
istoria pe viu. L-au refuzat,
că se fac accidente.
Elena Cristian

A salvat zeci de locomotive cu abur
Radu Bellu are o satisfacţie mare– salvarea câtorva zeci de
locomotive cu aburi, sortite topirii. La Sinaia, a înfiinţat un
muzeu al plăcilor de locomotive vechi, unde există un panou
uriaş cu „trenulețe vii” unde copiii sunt în delir… În curte a
pus o locomotivă veche şi un automobil– drezină, care a fost
al Anei Pauker. Astfel de locomotive se întâlnesc în 34 de gări
din toată ţara. De toate este mândru Radu Bellu, care a străbătut ţara în lung şi–n lat, cu trenul bineînţeles, pentru a le
scoate la lumină. Locomotive şi gări. Componente trainice
ale culturii feroviare, spune Radu Bellu. Ele trebuie păstrate
cu grijă. Scoase din paragină şi nedreaptă uitare. Salvate de
la a eşua topite la fier vechi. Ele vorbesc despre noi. Sunt

dovadă a capacităţii noastre de a construi. Documente turnate
în fier şi oţel. O spune omul care a petrecut în tren o treime
din viaţă. Aşa spun calculele lui Radu Bellu. Unii îi socotesc
pasiunea nebunie. Cum să trăieşti aşa o patimă pentru nişte
jucărele depăşite de vremuri ? De unde atâta energie? Atâta
timp ? Atâta simţire pentru ceva rămas în secole trecute.
Radu Bellu ridică din umeri şi zâmbeşte cu înţelegere şi
încredere. Veni-vor vremuri în care oamenii vor preţui mai
mult munca lui de astăzi. În care vor avea alte trăiri pentru
cei care au trăit-au lăsând urme prin viaţă. Poate trenul va fi
într-o zi amintire, asemeni altor vehicule ale istoriei. Dar
neîncetat omul va călători.

