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Ziar Gratuit
Pensiunile din
Braşov, în top
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În judeţul Braşov, pensiunile
au avut un grad de ocupare
cuprins între 90 şi 95%, în
Minivacanţa de 1 Mai.

Câinii roşii, fără
replică sub Tâmpa
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Gratuităţi pe RAT
pentru pensionari
Pensionarii braşoveni vor primi 15 bilete gratuite, de la 1 iulie,
dacă au pensia de cel mult 1000 de lei

Aerul devine din ce în ce
mai respirabil pentru stegari, după victoria cu 2-0
cu Dinamo.

Norman Manea
la Braşov
pag. 10

Scriitorul Norman Manea îşi
va întâlni astăzi cititorii braşoveni, cu prilejul lansării
cărţii „Plicuri și portrete”.

VALUTĂ

Euro
4,4340
USD
3,1991
Gram Aur 132,1871

METEO

Ploaie
8°C /10°C

Consilierii locali au votat în ultima
şedinţă de plen o nouă formă de
gratuitate de călătorie cu mijloacele
de transport ale RAT pentru pensionari. Pensionarii vor primi 15 bi-

lete gratuite, de la 1 iulie, dacă au
pensia de cel mult 1000 de lei. Vor
beneficia de această măsură, conform datelor de la instituţiile abilitate, 31.668 de braşoveni, din

totalul de 72.048 de pensionari din
municipiul Braşov. O altă veste
bună votată de consilierii locali
prezenţi la şedinţă este aceea că
vor beneficia de o reducere de 50%

pentru tranportul în comun de călători în municipiu şi pensionarii
braşoveni din restul judeţului, care
vin în municipiul Braşov.
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ULTIMA ORĂ: Accident cu 6 victime

Apă de calitate pe bani europeni

Un grav accident de circulaţie
s-a produs ieri după-amiază,
în jurul orei 18.30, pe DN 10,
în zona comunei Teliu, la ieşirea spre Întorsura Buzăului.
Din primele informaţii transmise de dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă (ISU) Braşov, un mi-

La nivelul judeţului Braşov,
ponderea cea mai mare din
totalul fondurilor europene
care au fost accesate până în
prezent o deţine Compania
Apa, potrivit lui Aristotel
Căncescu (foto), preşedintele
Consiliului Judeţean Braşov.
Practic, după Revoluţie, ma-

crobuz a intrat în coliziune
cu un autoturism, în urma impactului fiind rănite şase persoane. Mai multe echipaje de
intervenţie s-au deplasat la
faţa locului pentru a le da primul ajutor accidentaţilor. Traficul în zonă s-a desfăşurat cu
greutate.

rea majoritate a lucrărilor de
modernizare şi extindere a
reţelelor de alimentare cu apă
şi canalizare, dar şi a instalaţiilor de epurare a apei, atât
în municipiu, cât şi în judeţ,
s-au realizat fie cu finanţări
europene, fie prin alte fonduri
atrase.
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Hoți de cablu, după gratii. La sfârșitul lunii trecute, Poliţia

Codlea a fost sesizată de angajatul unei firme de telefonie
cu privire la faptul că, în perioada 18.04.2014-29.04.2014,
persoane necunoscute au furat prin tăiere 350 m cablu
telefonic subteran, din zona fostelor sere din municipiu.
În urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate de poliţişti,
au fost identificaţi suspecţii în acest caz, trei localnici de
20, 40 şi 41 ani, care au fost reţinuţi şi ulterior arestaţi
preventiv de Judecătoria Braşov pentru 25 de zile, sub
aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat.
Minor dispărut de acasă, găsit de poliţişti . În data de 30 aprilie,
Poliţia Municipiului Braşov a fost sesizată de tatăl unui
minor de 14 ani din municipiul Braşov cu privire la faptul
că în ziua respectivă fiul său a plecat de la domiciliu şi
nu s-a mai întors acasă. În urma activităţilor de căutare
desfăşurate de poliţişti, minorul a fost găsit, la două zile
după sesizare, în zona parcului Someşul, din municipiul
Braşov şi reîncredinţat familiei.
A furat doi iezi de la stână. Sâmbătă seară, o patrulă de
siguranţă publică a Poliţiei Râşnov a depistat pe DN73A,
un râşnovean de 47 ani, care mergea pe jos având, întro plasă, doi iezi vii. În urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit că iezii fuseseră furați de la o stână din
Râşnov, ca urmare bărbatul menţionat este cercetat în
stare de libertate pentru furt.
Acţiuni de Investigare a Fraudelor. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au organizat şi desfăşurat în ultimele
zile acţiuni în cadrul activităţilor I.P.J.Braşov pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în minivacanţa de 1 Mai. În Brașov au fost controlaţi 5 agenţi
economici, care efectuau activităţi comerciale cu bunuri
de larg consum. Poliţiştii au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 15.000 lei şi au confiscat
suma totală de 92 lei, conform prevederilor Legii 12/1990,
iar de la un agent economic au fost ridicate documentele
contabile, urmând a se efectua verificări cu privire la provenienţă mărfurilor expuse spre vânzare.
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Inundațiile fac prăpăd
Ploile căzute în ultimele
ore în sud-vestul țării au
provocat inundații la nivelul unor localități din
Mehedinți și Gorj.
Zeci de persoane sunt evacuate în Mehedintʼi din cauza
viiturilor. Meteorologii anun
tʼă în continuare ploi destul
de abundente care vor afecta
majoritatea zonelor tʼării. Pe
Motru și trei afluentʼi ai râului
s-a instituit Codul roșu de
inundatʼii. Comuna Râul Alb
din Dâmbovitʼa este aproape
izolată din cauza surpării unei
portʼiuni din drumul de acces.
Viitura a făcut prăpăd în
Judeţul Mehedinţi, care se
află sub Cod portocaliu. Cantinatea de precipitatʼii a totalizat circa 70 de litri pe metru
pătrat până în prezent. Douăzeci de persoane au fost evacuate de către autorităţile care
au intervenit prompt în ajutorul celor loviţi de inundaţii.
Pompierii au acţionat cu pompe speciale penzru a evacua
apa ce a pătruns în casele oamenilor, iar printre persoanele
evacuate din zonele afectate
se numără şi copii.

Ploile abundente din ultimele ore au afectat cinci localități din Mehedinţi, Gorj, Dolj şi Dâmboviţa
Adevărata problemă, spun
autorităţile din Mehedinţi,
o reprezintă animalele. Zeci
de păsări au murit, iar autorităţile încearcă să le salveze pe cele af late în
pericol. Pompierii folosesc
bărcile pneumatice pentru
a le evacua.
În Judeţul Gorj este o situaţie asemănătoare. Aproximativ o sută de gospodării
au fost inundate şi mai multe drumuri blocate de ape.

Brașovul, sub cod galben de ploi
Astăzi expiră avertizarea de
cod galben de ploi emisă de
Administrația Națională Meterologică pentru 22 de
județe, inclusiv Brașov. În
urmă cu trei zile, ANM a
emis o avertizare de cod
galben de ploi însemnate
cantitativ şi instabilitate atmosferică, pentru judeţe din
centrul, sud-vestul şi nordul

ţării. În intervalul menţionat
vor fi averse ce vor avea caracter torenţial, frecvente decărcări electrice, intensificări
de scurtă durată ale vântului
şi izolat căderi de grindină,
îndeosebi în sud-vestul ţării
şi în zonele de deal şi de
munte. Cantităţile de apă
vor depăşi local 20-25 l/mp
și izolat 50 l/mp.

Trei noi cetățeni de onoare
ai municipiului Brașov

Biletele la spectacol pot fi achiziţionate de la Centrul Cultural Reduta Braşov
sau ONLINE pe www.biletebrasov.ro

Consiliul Local a aprobat în
ultima şedintʼă un proiect de hotărâre prin care profesorului Andrei Bodiu (foto) i-a fost
acordat, post-mortem, titlul de
Cetătʼean de Onoare al Bralovului, în semn de recunoaştere pentru întreaga sa activitate. În
aceeaşi şedinţă a primit titlul de
Cetăţean de Onoare al municipiului Braşov, tot post-mortem,
şi locotenentul comandor aviator
Ion I.Milu, decorat cu ordine şi
medalii româneşti şi străine pentru faptele sale.
Un al treilea titlu de Cetăţean
de Onoare a fost acordat scoţianului Douglas Wallace. Turistul

scoţian a încercat să îl salveze
pe Liviu Cornel Babeş, braşoveanul care pe 2 martie 1989 şia dat foc pe pârtia Bradul din
Poiana Braşov, în semn de protest faţă de regimul comunist.

Spectacol aviatic la Zărneşti
Cei mai buni paraşutişti s-au
întrecut în weekendul trecut la
concursul internaţional de paraşutism care a avut loc la noi în
ţară, la Zărneşti. Zboruri demonstrative, salturi cu paraşuta,
salturi în tandem, dar şi demonstraţii aeriene cu motoparapanta
au împânzit cerul preţ de câteva
ore. Competiţia a strâns participanţi din mai multe ţări europene. Iubitorii salturilor de la
înăltʼime, veniţi din străinătate,
spun că se întorc în fiecare an
cu drag în România. Aici, competiţia îi aduce faţă în faţă cu paraşutişti experimentaţi, ceea ce

înseamnă o mare provocare. Organizatorii mitingului aviatic au
pregătit pentru acest an, pe lângă
zborurile demonstrative şi salturile cu paraşuta, şi prezentări de
aeronave şi elicoptere.
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Compania Apa, campioană
la accesare de fonduri

Brașovenii beneficiază de rețele moderne de apă
Primele lucrări de amploare în domeniul infrastructurii de apă și canalizare
s-au desfășurat în municipiul Brașov.
În cadrul Programului de
Dezvoltare a Utilitătʼilor Municipale, Compania Apa a derulat
în perioada 1995-2000 proiectul de reabilitare MUDP I, în
valoare de 18,5 milioane dolari,
finantʼat printr-un împrumut de
la BERD garantat de Guvernul
României. Au fost reabilitate
retʼelele de distributʼie (fiind instalate apometre la peste 6.500
de imobile), s-au refăcut unele
aductʼiuni, s-au reabilitat putʼuri
și izvoare, s-au construit patru
rezervoare și s-au modernizat
statʼiile de pompare care le alimentează, s-a refăcut o hală de
filtre de la Uzina de Apa și sa introdus un sistem de monitorizare a debitelor și presiunilor
în sistem.
Totodată, s-a reabilitat Statʼia
de Epurare Brașov și colectorul
„J” de canalizare. Programul

de investitʼii s-a ridicat la o valoare totală de 23,6 milioane
de dolari, diferentʼa fiind suportată din bugetul local. Astfel,
au fost realizatʼi 82,9 km de
retʼea și 46,9 km de branșamente care au asigurat alimentarea cu apa în retʼea nouă
pentru 161 de străzi din: Noua,
Schei, zona Warthe, Centrul istoric, zona străzilor Horea,
Cloșca, Crisan, Șoimului, Căprioarei și 8 Martie, zona cuprinsă între străzile D. Gherea
și Moghioroș, zona dintre bdul 15 Noiembrie și str. Nicolae
Titulescu, b-dul Grivitʼei – str.
Mircea cel Bătrân, zona delimitată de străzile Al. Ioan Cuza
și Maior Crantʼa, cartierul Astra
(între străzile Saturn, Uranus,
Zorilor și Pârâului).
Modernizarea Stației de Epurare
– 8,4 milioane de dolari. De asemenea, în cadrul proiectului sau realizat reabilitarea și
retehnologizarea Statʼiei de Epurare Brașov. Valoarea acestor
investitʼii a fost de 8,4 milioane
de dolari. Acestea au determinat

creșterea semnificativă a debitului de apă epurată (de la 1620
l/s la 2200 l/s), îmbunătătʼirea
parametrilor calitativi ai debitului prelucrat și scăderea efectelor negative asupra factorilor
de mediu încojurăto. O altă problemă care a trebuit solutʼionată
a fost cea a nămolului rezultat
din procesul de epurare, care
până la momentul respectiv era
depozitat în spatʼii amenajate
de pe malul pârâului Bârsa, fiind toxic și poluant pentru mediul înconjurător. În acest sens,
în 1999, împreună cu Agentʼia
Daneză de Protectʼie a Mediului
a fost demarat proiectul „Statʼia
de Epurare Brașov – Tratarea
și Depozitarea Nămolului”, în
cadrul Programului de cooperare româno-daneză pentru
mediu. Finantʼarea a fost asigurată de Ministerul Mediului din
Danemarca (1 milion de dolari)
și Compania Apa (1 milion de
dolari). S-a construit astfel o
statʼie de deshidratare a nămolului și un depozit ecologic care
a diminuat considerabil perico-

Ministerul Sănătăţii începe
controalele la toate spitalele din ţară
Ministerul Sănătăţii începe o
serie de controale la spitalele din
ţară. Începând de astăzi, 77 de
spitale din toată ţara vor fi verificate timp de o lună.
Echipe formate din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi
ai Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate vor verifica în primul rând modul în care se fac

internările şi externările.
Potrivit Contractului cadru,
controlul va viza respectarea criteriilor de internare, întocmirea
și eliberarea decontului de cheltuieli, întocmirea, respectarea și
raportarea listelor de prioritate
pentru cazurile programabile.
„Acest control va verifica în
special secțiile de chirurgie ale

spitalelor urmând să fie extins
și la alte secții”, sustʼine Ministerul Sănătăţii.
Controalele vin ca urmare
a situatʼiei de la Spitalul de Arși
din București, unde trei medici au fost arestatʼi în legătură
cu fapte de coruptʼie privind
efectuarea de operatʼii estetice
ilegale.

lul poluării mediului înconjurător.
Investiții de 3,54 milioane de
euro la Hărman și Sânpetru. O altă
investiţie majoră a Companiei
Apa s-a derulat în cadrul Programului LSIF (Facilităţi pe
Scară Largă pentru Infrastructură) şi a avut valoarea de 3,54
milioane de euro. Proiectul a
soluţionat problema apelor uzate din localităţile Hărman şi
Sânpetru care nu dispuneau de
servicii de canalizare. În urma
derulării proiectului, tratarea
apelor uzate provenite din aceste localităţi se realizează la Staţia de Epurare Braşov.
Demersurile pentru accesarea
banilor au fost realizate de
Compania Apa în colaborare
cu Consiliul Judeţean Brașov.
52,8 milioane de euro prin Programul ISPA. Au urmat, în perioada 2002-2010, investitʼiile
realizate în cadrul Programului
ISPA. Compania Apa a derulat
proiectul „Tratarea apei potabile și a apelor uzate în municipiul Brașov și localitățile

La nivelul județului
Brașov, ponderea
cea mai mare din
totalul fondurilor
europene care au
fost accesate până
în prezent o deține
Compania Apa. Practic, după Revoluție, marea majoritate a lucrărilor
de modernizare și extindere a rețelelor
de alimentare cu apă și canalizare, dar
și a instalațiilor de captare, pompare
și epurare a apei, atât în municipiu
cât și în județ, s-au realizat fie cu
finanțări europene, fie prin intermediul altor fonduri atrase.
Aristotel Căncescu, președintele
Consiliului Județean Brașov
învecinate”, un program de mediu de mare anvergură, în valoare totală de 52,8 milioane
euro (cu o cofinanţare asigurată
dintr-un credit BERD, cu garanţia Consiliului Judeţean).
71% din valoarea totală a
investitʼiilor au însemnat sume
neramburabile. Proiectul a avut
mai multe componente: retehnologizarea Uzinei de Apă Tărlung (valoarea contractului a
fost de 16.531.488,64 euro);
reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare în cartierele Răcădău și Schei,
alimentarea cu apă a comunelor
Hărman și Sânpetru, dezvoltarea retʼelelor de apă din Stupini
și Tractorul, realizarea colectorului Poiana Brașov –
Râșnov, precum și montarea a
4.550 de apometre la consumatori (cu o valoare de
15.950.476,91 euro); distribuţia eficientă a debitului suplimentar de apă tratat în Uzina
de apă Târlung şi reabilitarea
reţelelor de apă din cartierul Ti-

miş-Triaj (contract în valoare
de 3.140.264,4 euro); reabilitarea şi extinderea Colectorului
„I” de canalizare (cu o valoare
de 10.519.210,15 euro). În
urma realizării acestor investitʼii,
beneficiile pentru mediul înconjurător şi pentru populaţie
au fost considerabile: tratarea
apei potabile conform Directivei Cadru a Apei 98/83/EEC;
automatizarea completă a procesului de tratare; noi aducţiuni
şi modernizarea staţiilor de
pompare; creşterea numărului
de utilizatori deserviţi; creşterea
eficienţei economico-financiare
prin reducerea costurilor la
energia electrică; reabilitarea şi
extinderea reţelei de distribuţie;
reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile; contorizarea unui număr mare de
abonaţi; realizarea colectoarelor
de canalizare; creşterea capacităţii de transport a apei reziduale; eliminarea riscurilor de
inundaţii în timpul precipitaţiilor abundente.

Gabriel Resources va da România în judecată
Compania canadiană Gabriel Resources pregăteşte un
caz de arbitraj internaţional
împotriva României în care
va cere despăgubiri de miliarde de dolari, după ce a încercat fără succes în ultimii 15
ani să dezvolte proiectul minier Roşia Montană, potrivit
publicaţiei canadiene The
Globe and Mail, citată de
Mediafax.

Gabriel Resources face planuri pentru acest caz, care va
fi audiat probabil la Viena în
a doua jumătate a acestui an,
concomitent cu oprirea activităţilor în România, pentru
conservarea rezervelor financiare, scrie publicaţia, fără să
citeze sursele informaţiei.
Gabriel Resources, listată
la Toronto dar condusă de la
Londra, nu se aşteaptă la pro-

grese semnificative în curând.
Camera Deputaţilor din Parlamentul României va vota
la 7 mai asupra unei legi care
ar acorda statut juridic special
proiectului minier, permiţând
astfel pornirea acestuia. Compania nu se aşteaptă, însă, la
un vot favorabil, în parte din
cauza opoziţiei încă puternice
a opiniei publice faţă de proiectul minier.

Flash economic
România, în topul scumpirilor la carburanți din Europa. Creşterea

accizelor la carburanţi a propulsat România la vârful clasamentului scumpirilor înregistrate, de la începutul anului
până acum, în ţările Uniunii Europene, potrivit statisticilor.
Totuşi, la benzină preţurile româneşti sunt mult sub media
europeană, iar la motorină - imediat sub ea. Benzina
standard de CO 95 s-a scumpit în România cu 12,5%
între 6 ianuarie şi 28 aprilie 2014, până la 1.403,52 euro
/ 1.000 de litri, iar motorina cu 8,2% până la 1.414,6 euro
/ 1.000 l, potrivit Oil Bulletin, serviciul Comisiei Europene
de monizorizare a pieţei carburanţilor, care foloseşte
medii de piaţă ponderate cu volumele. Scumpirea benzinei în România este de aproape două ori mai mare decât cea de pe piaţa următoarei clasate (Croaţia, cu
+6,9%). Şi motorina s-a scumpit la noi de peste 2,5 ori
mai mult decât în ţara care ocupă locul secund şi în acest
top (tot Croaţia, +3,3%), potrivit Economica.net. România
este printre cele doar patru ţări în care s-a scumpit motorina (mai sunt şi Lituania şi Germania). În Malta preţul
a rămas constant, iar în celelalte 23 de ţări din UE a scăzut cu până la 3,8% în Bulgaria şi 4,1% în Estonia.
Statul subvenționează firmele care angajează tineri. Guvernul
vine în ajutorul firmelor dispuse să angajeze proaspeți
absolvenți sau persoane fără experiență în câmpul muncii.
Condiția este ca tinerii să nu depășească vârsta de 25
de ani. Printr-o hotărâre de Guvern, firmele care înfiinţează
minimum 20 de locuri de muncă vor primi subvenţii prin
care să acopere parţial salariile noilor angajaţi. Angajatorii
vor fi obligați prin lege să îi mențină în funcție, pe
proaspeții angajați, timp de 12 luni. În caz contrat, vor
pierde subvenția de la stat și vor fi nevoiți să înapoieze
banii guvernului. Pentru fiecare angajat de până în 25
de ani, societatea va încasa lunar între 500 şi 750 de
lei. Firmele vor primi subvenţiile, cel mai probabil, de la
1 iulie.

ECONOMIC
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Pensiunile din Brașov, pline
în Minivacanța de 1 Mai
În pofida vremii nefavorabile, turismul rural a
reprezentat alegerea
numărul unu a românilor, ca număr de turişti,
în perioada 1-4 mai.
Gradul de ocupare a variat între 50 şi 95%, în
funcţie de regiune.
Cele mai solicitate zone de
turism rural, pentru perioada
1 Mai, au fost Bran – Moieciu
– Fundata, Bucovina, Neamţ,
Vrancea, Maramureş, nordul
Olteniei, Mărginimea Sibiului,
Apuseni dar şi Delta Dunării.
„Dacă iniţial erau confirmate circa 35.000 de rezervări, numărul turiştilor care
au ales pensiunile s-a dublat
pe ultima sută de metri. Este
o tendinţă normală, ţinând
cont că prognozele meteo iniţiale nu au fost cele mai favorabile. Unii turişti au
renunţat la alte destinaţii în
favoarea turismului rural, iar
alţii s-au hotărât cu câteva
zile înainte. Pe de altă parte,

Foto: www.cugetliber.ro
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Turiștii au preferat de 1 Mai muntele, iar nu Litoralul
a contat mult faptul că românii au beneficiat de 4 zile libere”, subliniază Mişu
Chiruc, preşedintele executiv
al Asociaţiei Naţionale de Turism Rural, Ecologic şi Cultural – ANTREC.
Potrivit ANTREC, orientarea turiştilor români către
pensiuni are două motive. În
primul rând, din ce în ce mai
mulţi români optează pentru
tradiţii, linişte şi un cadru na-

tural deosebit. Pe de altă parte, la ora actuală există peste
6000 de pensiuni autorizate
în aproape toate regiunile ţării, fiind extrem de accesibile
pentru turişti. Bucureştenii
aleg prioritar zona Bran-Moieciu, clujenii – Maramureş
sau zona Apusenilor, ieşenii
– Neamţ şi Bucovina.
În judeţul Braşov, pensiunile au înregistrat un grad de
ocupare cuprins între 90 şi

95%, cea mai solicitată regiune fiind Bran – Moieciu
– Fundata. „Majoritatea turiştilor au ales 3 nopţi de cazare, de joi până duminică.
Ca activităţi de divertisment,
aceştia au optat pentru drumeţii, plimbări cu bicicleta
ori cu căruţa, sau pentru picnicuri la marginea pădurii”,
declară Mioara Stoian Vişan,
preşedinte ANTREC – filiala Braşov.

Romgaz va scoate din ce în ce mai
puţine gaze din România
Producţia de gaze naturale
a Romgaz, unul din cei doi
mari producători din România,
alături de Petrom, scade constant în ultimii ani, iar volumele extrase vor fi tot mai mici
şi în următorii ani, potrivit estimărilor din raportul pe anul
trecut al administratorilor companiei, dat publicităţii recent.
Producţia estimată pentru
acest an este de 5,58 miliarde
de metri cubi. Pentru anul viitor se estimează 5,47 miliarde
mc, pentru ca în 2016 producţia să ajungă la 5,29 miliarde
de metri cubi, iar în 2017 la
5,09 miliarde mc.
Declinul mediu a fost, în ul-

timii ani, de 1-2% pe an. Pentru a mai opri din declinul natural al producţiei, compania
spune că va derula mai multe
proiecte, printre care „redezvoltarea câmpurilor de gaze
naturale utilizând tehnologii
de modelare-simulare a zăcămintelor pentru identificarea
de noi zone saturate cu gaze”,
„extinderea şi generalizarea
procesului de reabilitare a producţiei pentru principalele zăcăminte”, „valorificarea
experienţei câştigate din asocierile încheiate pentru reabilitarea producţiei”.
Compania operează 148 de
zăcăminte de gaze naturale, dar

80% din producţia sa vine din
doar 30 de zăcăminte mature,
„aflate într-o fază avansată de
depletare şi o vechime în exploatare mai mare de 30 de ani”,
scrie Economica.net, care citează raportul companiei de stat.
De fapt, cu o singură excepţie - anul 2012, când s-a constatat o uşoară revenire an/an,
producţia de gaze a companiei
este în declin continuu, chiar
dacă volumele extrase au fost
în general mai mari decât cele
programate. Astfel, de la 5,85
miliarde de metri cubi în
2008, Romgaz a ajuns la 5,65
miliarde de metri cubi anul
trecut.

„Vacanţă la ţară” cu doar 175 de lei
Ieri s-a lansat cea de-a XXIII-a ediţie a programului special
“Vacanţă la ţară”, care se va încheia pe 13 iunie. Ca în fiecare
an, acest program este iniţiat şi
organizat de Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic
şi Cultural – A.N.T.R.E.C. Ro mânia. Destinatarii programului
sunt toate categoriile de turişti,
care au oportunitatea de a descoperi viaţa satului, tradiţiile
locurilor respective, ospitalitatea specifică acestui tip de turism şi nu în ultimul rând, pot
servi o masă tradiţională cu bu-

cate specifice fiecărei zone pentru care vor opta.
Iata care sunt tarifele practicate de către pensiuni pentru
actuala ediţie a programului
„Vacanţă la ţară”:
- pensiuni de 2 margarete 175 lei/ persoană
- pensiuni de 3 şi 4 margarete - 225 lei/ persoană
- pensiuni de 5 margarete 290 lei/ persoană
În tarif sunt incluse 5 nopţi
cazare în cameră dublă, prima
noapte de cazare fiind aferentă
zilei de duminică. Sejurul se

va încheia în ziua de vineri.
Fiecare pensiune participantă
în acest program va oferi din
partea casei micul dejun.
Rezervările se pot face direct
la pensiune, prin agenţiile
membre A.N.A.T., prin filialele
A.N.T.R.E.C.
Amintim că toate manifestările şi programele ANTREC
din acest an se desfăşoară sub
auspiciile „ANTREC România
la aniversarea a 20 de ani –
Păstrăm tradiţiile”, precum şi
a 10 ani de la înfiinţarea revistei
specializate „Vacanţe la ţară”.
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Evenimente pentru tineri
organizate la Brașov
Bursa Locurilor de Muncă pentru Tineri, Crosul
Tineretului şi multe alte
acţiuni, dedicate Zilei
Naţionale a Tineretului,
sunt organizate la
Brașov de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret şi Casa de Cultură
a Studenţilor.
Aceste evenimente se desfăşoară în acelaşi timp în toate
judeţele, în organizarea Ministerului Tineretului.
Mâine, 6 mai, începând cu
ora 9.00, la Casa de Cultură a
Studenţilor Braşov are loc
„Bursa locurilor de muncă
pentru tineri”.
Evenimentul este organizat
de Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Braşov şi Casa
de Cultură a Studenţilor Braşov, în parteneriat cu Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea

Crosul Tineretului este organizat miercuri în Parcul Tractorul
Forţei de Muncă Braşov.
Miercuri, 7 mai, în Parcul
Tractorul se va desfăşura, începând cu ora 10.00, Crosul
Tineretului. Evenimentul sportiv este organizat de Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov şi Casa de Cultură a Studenţilor Braşov, în

colaborare cu Primăria Braşov
şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov.
Traseul de alergare: 800 m 1500 m (în funcţie de categoria
de vârstă ). Categorii de vârstă:
11-12 ani F/M, 13-14 ani F/M,
15-16 ani F/M, 17-18 ani F/M,
peste 19 ani – OPEN F/M.

Înscrierile se fac între orele
08:30 - 09:45, iar la ora 10:00
se dă startul oficial al competiţiei. Acesta va fi urmat de încă
4 starturi pe categorii de vârstă
din 20 în 20 de minute. Între
orele 12:00 -12:30 va avea loc
festivitatea de premiere.
Programul complet al acţiunilor

pentru tineri:
-5 mai – lansarea proiectului
”Lecţie în aer liber într-un spaţiu verde’’ (curtea Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport
Braşov, Str. Suișul Castelului
Nr.1-3, orele 11:00)
- 6 mai - Bursa locurilor de
muncă pentru Tineri (Casa de

Cultură a Studenţilor, Sala
Festivă, Str. Memorandului
Nr.39, orele 09:00):
- 7 mai - Crosul Tineretului
(Parcul Tractorul, orele
10:00):
-7 mai - Hipnosys Experience (Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Memorandului
Nr.39, orele 19:00):
-8 mai - Spectacol muzică:
O seară în Basarabia (Casa de
Cultură a Studenţilor, Str. Memorandului Nr.39)
-9 mai - Conferinţă Basarabia: Trecut/Prezent/Viitor; Prezentare Uniunea Europeană
(Casa de Cultură a Studenţilor,
Str. Memorandului Nr.39)
-9 mai - Expoziţie fotografii
câştigătoare Concurs Foto cu
tema: Braşov, Centru European de tineret (Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Memorandului Nr.39).
Liana Adam

Tot mai mulți români circulă cu trenul
CFR Călători a transportat,
în primele trei luni ale anului,
cu 1,75 milioane mai multʼi
pasageri comparativ cu perioada ianuarie - martie 2013,
când peste 14,1 milioane de
călători au circulat cu trenul,
potrivit datelor furnizate de
CFR Călători.
Ca procentaj, traficul feroviar de călători a crescut cu
12,4%, la peste 15,85 milioane de pasageri.
În ceea ce privește perioada
sărbătorilor pascale, traficul
de pasageri a urcat cu circa
20% la trenurile de litoral și
cu aproape 35% la trenurile
spre munte, raportat la un
week-end obișnuit.
La nivelul întregii retʼele feroviare, traficul de pasageri a
înregistrat, în perioada Sărbătorilor de Paște, fatʼă de un
week-end obișnuit, o creștere
cu 75%, în timp ce trenurile
de pe rutele mari - precum

Iași, Timișoara, Craiova - au
avut grade de utilizare de peste 100%.
„Estimăm că traficul cumulat din perioada celor două
evenimente ale lui 2014, respectiv Paște (17-21 aprilie) și
minivacanța de 1 Mai, care
urmează, va fi mai mare decât
traficul înregistrat în 2013 (15 mai). Mulți dintre români
petrec sărbătorile pascale în
familie, iar cele mai solicitate

rute au fost în acest an cele
spre Iași și Craiova, acestea
având un grad de utilizare de
peste 100%”, afirmă reprezentantʼii CFR Călători.
Potrivit statisticilor realizate
de Ministerul Transporturilor,
în primele nouă luni ale
anului trecut, peste 43,6 milioane de pasageri au circulat
cu trenul, dintre care 165.000
de persoane au avut o
destinatʼie externă.

Reuniunea anuală Dacia Clasic
va avea loc pe 10 mai la Braşov
Circa 50 de automobile istorice marca Dacia vor participa, în data de 10 mai, la
reuniunea anuală Dacia Clasic, la Braşov. Evenimentul
marchează 45 de ani de la
construirea primei Dacia
1300, astfel că atenţia va fi

concentrată pe acest model.
La eveniment vor veni „dacioti” din toate colţurile ţării,
dar şi din SUA, Marea Britanie şi Austria. Automobilele Dacia se vor alinia în
Piaţa Sfatului la ora 10:00 şi,
timp de trei ore şi jumătate,

proprietarii lor le stau la dispoziţie tuturor vizitatorilor
care vor să le afle povestea.
Pentru ora 16:00 organizatorii au pregătit concursuri
amuzante pentru testarea cunoştinţelor şi creativităţii şoferilor de Dacia.
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Apeductul de sub Tâmpa

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Între anii 1891 – 1892, a fost executat un apeduct,
după planurile şi sub conducerea inginerului-şef al
oraşului, Christian Kertsch, cel care va construi şi
vila cu acelaşi nume din centrul Braşovului (pe locul
ei se află azi clădirea „Modarom”).
Apa era adusă prin ţevi de oţel şi ţiglă, de la mare
depărtare, de după muntele Tâmpa. Apeductul
capta cursurile mai multor pâraie din Valea
Cetăţii şi Schei, aducând apa aproape de centrul
oraşului.
Pentru a se realiza o cale scurtă către şi dinspre
captare s-a făcut, în 1893, un „durchbruch” („străpungere”, în germană). Practic, s-a dărâmat o
bucată din zidul sud-estic al Cetăţii. În cadrul lucrărilor de restaurare a acestei laturi a cetăţii,
breşa a fost amenajată, iar marginile ei au fost
îmbrăcate cu cărămidă. Astăzi, calea de acces
către apeductul inginerului Kertsch formează un
aliniament lung care începe să urce din strada
Castelului, pe Suişul Castelului, traversează linia
zidurilor prin Durchbruch şi continuă pe trepte,
până la apeduct. Şi în zilele noastre, zilnic, zeci
de braşoveni vin cu sacoşele pline de peturi să ia
„apă de izvor” de la apeductul de lângă foişorul
de pe aleea de la poalele Tâmpei.
Elena Cristian
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Noile gratuităţi pe RAT
pentru pensionari
Consilierii locali au votat în ultima şedinţă de
plen o nouă formă de
gratuitate de călătorie
cu mijlioacele de transport ale RAT pentru
pensionari.
Pensionarii vor primi 15 bilete
gratuite, de la 1 iulie, dacă au
pensia de cel mult 1000 de lei.
Vor beneficia de această
măsură, conform datelor de
la instituţiile abilitate, 31.668
de braşoveni, din totalul de
72.048 de pensionari din municipiul Braşov. Gratuitatea
care funcţionează până la 1
iulie pentru pensionari rămâne cea de 10 călătorii pentru
seniorii care au venituri de
800 de lei/lună.
O altă veste bună votată de
consilierii locali prezenţi la
şedinţă este aceea că vor beneficia de o reducere de 50%
pentru transportul în comun
de călători în municipiu și
pensionarii braşoveni din res-
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Bilete de tratament
la Casa de Pensii
Casa Judeţeană de Pensii
a mai primit, suplimentar,
încă 77 de bilete pentru
seria a şasea din acest an.
Având în vedere că data
de începere a sejurului
este între 5 şi 8 mai, data
limită de ridicare a biletelor
este astăzi, 5 mai 2014, între orele 8.00 şi 15.00.
Aceste bilete sunt pentru
următoarele staţiuni: Felix
(49 de bilete), Herculane

De astăzi se modifică
traseul liniei 5

tul judeţului, care vin în capitala de judeţ.
Cadouri de Paşti şi Crăciun.
De asemenea, consilierii prezenţi au votat şi acordarea
unor tichete valorice de 30
de lei/an pentru cadouri de
Crăciun şi de Paşti, indife-

rent de veniturile seniorilor.
Cel mai probabil, conform
intenţiei aleşilor locali, aceştia îşi vor putea achiziţiona
direct de la diverse magazine
produse de bază, cum ar fi
zahăr, făină sau ulei, dar şi
carne.

Pentru toate aceste facilităţi
a fost găsită şi sursa de finanţare şi vor deveni o certitudine,
deoarece în conformitate cu
prevederile guvernamentale
nu poţi angaja cheltuieli fără
a avea şi sursa de finanţare.
Sebastian Dan

Începând de astăzi, 5 mai
2014, Regia Autonomă de
Transport (RAT) Braşov modifică traseul unor curse de
pe linia 5, autobuzele urmând să parcurgă şi tronsonul Strada Carpaţilor –
Strada Panselelor (Centrul
Multifuncţional de Servicii
Sociale) – Strada Carpaţilor,
restul traseului nefiind
schimbat. Astfel, în zilele lucrătoare, în intervalul orar
07.00 – 18.00, la fiecare 35
de minute, un autobuz cu
podea joasă, care permite
accesul persoanelor cu di-

Elevii premianţi din Braşov vor primi
recompense în bani din partea Primăriei
Cei mai buni
elevi braşoveni vor
fi premiaţi la
sfârșitul de an şcolar, nu doar de
şcoală, ci şi de municipalitate. La ultima şedinţă de
Consiliu Local au
fost alocaţi bani
pentru copiii care
vor termina clasa
pe primele trei locuri. Hotărârea este
valabilă pentru fiecare premiant din clasele I-XII, din

şcolile generale şi liceele din
Braşov. Elevii care vor obţine

coroniţă vor primi
de la bugetul local
suma de 300 de
lei, cei de pe locul
doi 200 de lei, iar
cei de pe trei 100
de lei. De asemenea, aleşii comunităţii au stabilit
tot pentru şcolari
acordarea de burse sociale şi de
merit, în valoare
de 25 de lei şi,
respectiv, 30 de lei pe lună.
Anca Lăutaru

Conferinţa judeţeană a învăţătorilor la
Aula Universităţii „Transilvania” Braşov
Aula Universităţii „Transilvania” a fost gazda conferinţei
„Sănătate şi speranţă. Alege
să fii sănătos!” a învăţătorilor
din judeţul Braşov. Alături de
învăţători, profesori pentru
învăţământ primar şi preşcolar
s-au aflat profesori de educaţie fizică şi sport, directori ai
unitãţilor de învăţământ, consilieri şcolari, psihologi cât şi
studenţi.
Conferinţa s-a desfăşurat
sub egida Universităţii Transilvania din Braşov – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei şi a Facultatea de

(17 bilete) şi Vatra Dornei
(11 bilete). În plus, mai
sunt disponibile şi alte 16
bilete rămase neridicate de
către pensionarii cărora leau fost atribuite de către
programul informatic al Casei Naţionale de Pensii.
Aceste 16 bilete sunt pentru următoarele staţiuni:
Amara (10), Geoagiu (1),
Lacu Sărat (2), Pucioasa
(1) şi Târgu Ocna (2).

Educaţie Fizică şi Sporturi
Montane, a Inspectoratului
Şcolar al Judeţului Braşov şi
a Asociaţiei Învăţătorilor Braşoveni. Iniţiatorii şi coordonatorii Conferinţei sunt
inspectorii şcolari pentru învăţământul primar, prof. Creţoi Eugenia şi prof. Zugravu
Mihaela şi preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor Braşov,
înv. Constantin Mariana.
„Felicit reprezentanţii Asociaţiei Invăţătorilor Braşoveni
pentru implicarea în acţiuni
care să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru sănăta-

tea viitoarelor generaţii de
elevi, a viitorilor cetăţeni ai
urbei noastre. Consider că tematica acestei conferinţe este
de mare actualitate, trebuie
împreună să asigurăm cadrul
desfăşurării unor acţiuni în
care să conştientizăm părinţii
despre importanţa unui regim
sănătos de viaţă, să-i determinăm să fie alături de noi,
dascălii, să contribuim împreună la atingerea obiectivelor pe care ni le propunem.”
a declarat prof. Ariana Bucur,
inspector scolar general, ISJ
Braşov.

Servicii oferite
› posibilitatea de practicare de sporturi atât pe teren
descoperit, dar și în interior
(trei terenuri de tenis și o sală bowling)
› saună la standarde ridicate
› masaj pentru toate categoriile de persoane cu
personal bine pregatit
› piscină acoperită pe o suprafaţă de 25 x 12 m,
de la 1,5 la 2,5 m adâncime
› sală de fitness și bodybuilding cu personal calificat
› sală de gimanstică, aerobic, arte marţiale, dansuri
› restaurant, bar, terasă moderne și elegante

zabilităţi, după plecarea din
staţia „Metrom”, se va deplasa la Centrul Multifuncţional, iar apoi va reveni pe
Strada Carpaţilor. Această
măsură vine în întâmpinarea
solicitărilor persoanelor care
doresc să ajungă la Centrul
Multifuncţional de Servicii
Sociale, indiferent dacă sunt
angajaţi, voluntari ori beneficiari. De asemenea, pentru
a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi, se vor
asigura autobuze care au
platforme joase, ce permit
accesul facil.
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Pagină realizată de Marian Botezatu

Victorie la ultima reprezentație! Campioana României la

polo pe apă, CSM Digi Oradea, a învins echipa germană
Wasserfreunde Spandau 04 Berlin cu scorul de 11-9 (33, 1-3, 5-2, 2-1), sâmbătă, în Bazinul olimpic ''Ioan Alexandrescu'' din Oradea, în ultimul său meci din Grupa B
a Ligii Campionilor. CSM a reușit prima sa victorie în
grupă, dar a încheiat pe ultima poziție, cu doar patru
puncte. În alt meci, formația sârbă Radnicki Kon Tiki Kragujevac a dispus de Galatasaray Istanbul cu 13-8 (3-2,
4-2, 1-2, 5-2). Radnicki Kon Tiki Kragujevac a ocupat
primul loc în clasament, cu 30 puncte, urmată de AN
Brescia, 21 p (9 jocuri), Partizan Raiffeisen Belgrad, 15
p (9 j), Wasserfreunde Spandau Berlin, 10 p, Galatasaray
Istanbul, 5 p, CSM Digi Oradea, 4 p. Primele trei clasate
s-au calificat la turneul Final Six, de la Barcelona (29-31
mai).
Cupa merge la Napoli. Napoli a câștigat pentru a doua oară
în ultimii trei ani Cupa Italiei, după o finală cu Fiorentina,
care a început cu 45 de minute mai târziu din cauza unor
incidente între fani. Trei suporteri napoletani au fost
atacaţi de un grup de fani rivali sâmbătă, pe străzile Romei. Una dintre persoane, un bărbat de 30 de ani, a fost
împuşcat în piept şi se află internat în stare gravă. Alte
două persoane au fost rănite uşor şi au avut nevoie de
spitalizare. Un ofiţer de poliţie îmbrăcat civil a fost rănit
la braţ. Echipa antrenată de Rafael Benitez s-a impus
cu 3-1. „Messi al Adriaticii”, Lorenzo Insigne, a dat două
goluri în primul sfert de oră, iar Mertens a închis tabela.
Pentru Fiorentina a marcat Vargas. După terminarea partidei, fanii lui Napoli au invadat terenul pentru a sărbători
câștigarea trofeului alături de favoriți.
Se încinge hora… la retrogradare! Săgeata Năvodari şi ACS
Poli Timişoara au pierdut puncte preţioase în etapa cu
numărul 30 a primei ligi de fotbal. Ceahlăul a câştigat
disputa de la Constanţa, în timp ce Petrolul s-a impus
la scor de neprezentare în oraşul de pe Bega. Rezultatele
complete ale rundei sunt următoarele:
Săgeata Năvodari – Ceahlăul Piatra Neamţ 0-2
Marc 4, Golubovic 88
Gaz Metan Mediaş – Astra Giurgiu 0-0
CFR Cluj – Concordia Chiajna 1-1
Maftei 18 / Serediuc 59
FC Vaslui – Pandurii Târgu Jiu 1-0
Antal 60
ACS Poli Timişoara – Petrolul Ploieşti 0-3
Albin 20, 38, Geraldo 45
FC Braşov-Dinamo 2-0
A.Cristea 11, Mateiu 33
FC Botoşani – Oţelul Galaţi 3-1
Vaşvari 23, 44, Fulop 56/ Astafei 90+1
Partida Viitorul Constanţa – Universitatea Cluj s-a disputat
aseară şi s-a terminat după închiderea ediţiei. Ultimul
joc al etpei, Steaua – Corona Braşov, se va disputa în
această seară (20.30, Digi Sport 1).

Duel inegal în Ghencea
Steaua primeşte vizita lanternei
Confruntarea din această
seară din Ghencea, dintre
Steaua şi Corona Braşov, este
una disproporţionată. Steaua
nu concepe să se împiedice
de o echipă care a s-a chinuit
să adune în 29 de runde 14
puncte! Singura mare dilemă
a microbiştilor rămâne diferenţa de goluri marcate şi mai
ales numărul acestora în poarta Coronei. Dacă trupa de sub
Tâmpa va merge în Ghencea
ca mielul la tăiere, vom afla
în această seară. După 1-8 la
Vaslui şi 0-4 la Braşov cu trupa lui Hagi, la ce ne putem aştepta în Ghencea ?
„Vrem să jucăm fotbal!” În
mod normal, partida din
Ghencea este de „1”solist. Cu
o victorie în faţa Coronei, roşalbaştrii ar fi în proporţie de
90% campioni. Nu mai contează faptul că se va juca fără
spectatori. Oricum, Corona
este aproape obişnuită cu acest
lucru, din moment ce la jocurile de pe teren propriu plătitorii de bilete sunt ca şi
inexistenţi. „Este un privilegiu
pentru noi, mergem în Ghencea, este templul lor, ne dorim
din suflet să facem un meci
bun. Nu este un meci special,
eu unul voi încerca să dau tot
ce am mai bun. Dacă voi reuşi
să marchez, nu ştiu cum mă
voi manifesta. Este o chestie
de moment, o trăire intensă,
care îţi vine pe loc! Steaua nu
cred că mai are cum să piardă titlul. Din acest motiv, lupta
la retrogradare mi se pare
mult mai interesantă” ne-a declarat înaintea antrenamentu-

Foto: asccorona.ro

Se mai fac odată de râs cei de la Corona?
lui de ieri dimineaţă atacantul
Coronei, Sergiu Buş.
„Să nu ne facem de râs!” Din
vară, Corona se va despărţi de
mulţi fotbalişti. Buş şi-a reziliat
înţelegerea cu CFR Cluj şi este
liber să semneze pentru orice
echipă, Dinamo, şi mai nou
Steaua, fiind din câte se pare
interesate de golgheterul Coronei. Marc şi Miranda sunt
deja acontaţi de Dinamo, acolo unde va reveni şi Raphael
Stănescu, al cărui împrumut
la echipa braşoveană va expira. „Va fi un meci foarte interesant. Jucăm împotriva celei
mai bune echipe din ţară. Pentru mine, ca şi dinamovist, înseamnă mult mai mult. Este
rivala noastră de moarte, ca
să zic aşa şi de aceea îmi doresc foarte mult să fac un meci

bun. Sper ca echipa să joace
bine şi să nu ne facem de râs.
În fotbal se poate întâmpla orice, dar este foarte greu să producem supriza în Ghencea”
ne-a declarat şi Stănescu.
Vor să urmeze modelul… stegarilor! Corona nu-şi pune
mari speranţe în jocul din
această seară. Evoluţiile de
cascadorii râsului din ultimele
două partide (cu 12 goluri încasate!!!) nu pot fi uitate chiar
aşa de uşor. Chiar dacă pare
victimă sigură, Corona îşi propune să… copieze modelul
celor de la FC Braşov, care în
jocul cu Dinamo au excelat la
capitolul ambiţie şi dăruire.
„Trebuie să luăm exemplul celor de la FC Braşov. Au avut
o atitudine foarte bună, sunt
sigur că dacă vom juca şi noi

la fel, dacă vom avea agresivitate şi ne vom ajuta între noi,
este posibil să-i încurcăm pe
cei de la Steaua” a mai spus
Sergiu Buş. „Am suferit pentru
Dinamo sâmbătă seara. Sunt
dinamovist de mic şi îmi doresc foarte mult ca echipa să
fie cât mai sus în clasament,
să câştige campionate, cupe!
Din vară voi reveni în Ştefan
cel Mare, vedem ce va fi. Dacă
cei de acolo vor dori să continuăm, va fi foarte bine, dacă
nu, îmi voi vedea de drumul
meu!” a concluzionat şi Raphael Stănescu. Steaua-Corona
Braşov, joc ce contează pentru
etapa cu numărul 30 a primei
ligi de fotbal, se dispută în
această seară, de la ora 20.30.
Meciul va fi preluat în direct
de canalul Digi Sport 1.

Out din prima la Madrid!
Jucătoarele române
de tenis Sorana Cîrstea (foto) și Monica
Niculescu au fost învinse, duminică, în
manșa inaugurală a
turneului WTA de la
Madrid, Mutua Madrid Open, dotat cu
premii totale de
3.671.405 euro. Cîrstea (24 ani, 27
WTA) a fost întrecută
de Petra Kvitova (Cehia), a cincea favorită, cu 6-1, 5-7, 7-6 (4), după două
ore și 29 de minute. Sorana, care va fi recompensată cu
10.140 euro și 10 puncte WTA, a pierdut primul meci la
ultimele cinci turnee jucate, după ce a ajuns în sferturile
de finală la Dubai. Monica Niculescu (26 ani, 79 WTA)
a fost învinsă de americanca Sloane Stephens (21 ani,
17 WTA), cap de serie nr. 16, cu 2-6, 6-3, 6-2, la capătul
unui meci care a durat două ore și 11 minute. Niculescu,
venită din calificări, va primi un cec de 10.140 euro și
40 de puncte WTA. Simona Halep este singura româncă
rămasă pe tabloul principal la Madrid, a patra favorită
urmând să joace în primul tur cu o adversară din calificări,
germanca Julia Goerges.

Un patron fericit…

Nimic nou. Bate Mayweather!

După victoria obţinută de
FC Braşov în faţa celor de
la Dinamo, patronul echipei, Ioan Neculaie, a vorbit
despre echipele Braşovului,
dar şi despre situaţia incredibilă a celor de la FC Vaslui. „Nu m-am așteptat. Au
jucat băieții noștri excelent
și ei nu prea au jucat. Dinamo nu prea a jucat. Am
ratat încă multe ocazii din
poziții în care nu trebuia să
ratăm, dar se întâmplă
asta. Cu toate astea, nu-mi
vine să cred că Vasluiul nu
și-a luat licența. Mi-e imposibil să cred. Au fost
investiții imense băgate de
Porumboiu acolo. Să se lase
așa deodată... E un semn
de întrebare. Eu nici nu mă
gândesc că locul 15 e liber.
Noi n-am luat licența, în
primă fază, pentru că Primăria nu a semnat. Până

Boxerul american Floyd
Mayweather l-a învins la
puncte pe argentinianul Marcos Maidana, sâmbătă seara,
într-o gală desfășurată la Las
Vegas (Nevada), într-un meci
pentru titlurile mondiale
WBC și WBA Super World
la categoria welter. Mayweather (37 ani), care a rămas neînvins după 46 de meciuri la
profesioniști (46 victorii, 26
înainte de limită), detʼinător
al centurii WBC, a fost văzut

la urmă, a semnat. Pentru
stadion, care e al meu, nici
măcar nu e al Primăriei. E
arhisuficient să rămână o
singură echipă din Brașov
în Liga I. Corona e o echipă
formată acum vreo trei ani
și nu avea nicio șansă la
public. S-au cheltuit mulți
bani. Brașovul nu are nevoie de două echipe în A,
dar în Liga a II-a are nevoie
de vreo trei echipe. I-am auzit pe suporterii lui Dinamo
că le spuneau că nu merită
să poarte culoarea roșie.
Cred că galeria cere prea
mult de la acești copii care
sunt într-o reală formare.
Va fi o echipă puternică la
anul. Sunt sigur că nu
aveam noi nevoie să ne
vândă Dinamo și nu ar fi
făcut-o Dinamo”, a spus
Ioan Neculaie la Dolce
Sport.

învingător de doi arbitri judecători, (117-111, 116112), în timp ce al treilea a
considerat că meciul a fost
egal (114-114), la capătul celor 12 reprize ale unui meci
mai putʼin spectaculos decât
se aștepta. „A fost un meci
disputat, dar m-am impus,
pentru că sunt cel mai bun”,
a spus Mayweather, care a
urcat în ring însotʼit de clovni,
de personaje de circ și de
cântăretʼul Justin Bieber.
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Număr de dresaj
reușit de stegari
Câinii roșii, fără replică sub Tâmpa

Fostul dinamovsit Andrei Cristea a marcat un gol foarte important în poarta câinilor!
Peste 4000 de oameni au
investit 90 de minute din mini
vacantʼa de început de mai, în
echipa de suflet, FC Brașov.
Amenintʼatʼi cu deplasări la
Clinceni, Slobozia, Berceni
sau... Tărlungeni, stegarii
aveau la îndemână un număr
redus de variante, pentru jocul
de pe Tineretului cu Dinamo.
De fapt, vorbim de o singură
variantă: victoria! Și a venit!
Dinamo venea la Brașov după
4 victorii și o remiză. Echipă
pe val, cum ar spune suporterii. De partea cealaltă, galbennegrii... de cimatʼi. De
suspendări și accidentări. Până
la urmă a ieșit mai mult decât
bine pentru oamenii lui
Tʼălnar. Sloganul unei mărci
de pantofi de sport, de la începutul anilor 90, “dacă vrei,
potʼi” a fost retʼinut perfect de
stegari. Ambitʼie, determinare,
sacrificiu. Retʼeta perfectă pentru un 2-0 absolut meritat!
Dinamo, de nerecunoscut!
Trupa de sub Tâmpa s-a temut
de jocul cu Dinamo. Străutʼ,
Madeira și Marius Constantin
au avut interzis pe gazon, datorită cartonașelor. Lecko și
Buga, în tribune și ei,
accidentatʼi. Cum-necum,
„Tʼântʼarul” a încropit un unsprezece câștigător. A fost să
fie „doar” 2-0. Andrei Cristea
a uitat că a îmbrăcat cu ceva

timp în urmă tricoul alb-roșu,
și a făcut 1-0 după doar 10
minute de joc. Brașovul a jucat încântător, iar tabela a
apreciat acest lucru 20 de minute mai târziu: centrare perfectă Szekely, cap sigur Mateiu
și... 2-0! Era doar minutul 33
și soarta partidei era deja scrisă. Putea fi chiar mult mai
groasă pentru câini. Ocaziile
au curs pe bandă rulantă la
poarta lui Bălgrădean, dar golul de… neprezentare nu a
mai venit! S-a terminat până
la urmă 2-0. Rezultat oarecum
mincinos, dacă judecăm după
numărul de ocazii avute de
brașoveni. „Cred că nu se supăra nimeni dacă învingeam
cu patru, cinci goluri” a spus
după joc principalul galbennegrilor, Cornel Tʼălnar.
Victorie mare pentru stegari.
Aerul devine din ce în ce mai
respirabil pentru stegari, după
victoria cu Dinamo. Trei
puncte mari obtʼinute de stegari, joc aproape perfect și...
șanse mari de salvare pentru
oamenii lui Tʼălnar. „E o victorie foarte mare. Dacă scorul era 4-0 sau 5-0 nu era
nimeni surprins. A fost cel
mai bun joc al nostru din
acest campionat. Mă bucur
că mi-am învins fosta echipă.
M-au supărat ratările băieţilor. E bine că în cele din

urmă am câştigat fără nici o
problemă. În echipă la Dinamo sunt mulţi jucători pe care
eu îi cunosc. Am lucrat bine
cu ei”, a declarat Ţălnar la finalul jocului.
„Blatiștilor!” Cei 300 de fani
dinamoviști prezentʼi sâmbătă
seara pe Tineretului nu au digerat înfrângerea și și-au făcut
jucătorii blatiști! Tehnicianul
din Ștefan cel Mare, Flavius
Stoican, nu a putut nici el săși explice eșecul de la Brașov.
„Am întâlnit o echipă foarte
bine organizată. Au fost mai
determinaţi ca noi. Am oprit

o serie frumoasă de victorii.
Mă aşteptam să fie foarte
agresivi. Nu-mi explic această
înfrângere, nu mă gândeam
însă că nu ne vom ridica la nivelul lor. Nu e o situaţie plăcută să pierzi un meci, iar apoi
să apară speculaţii de blat. Nu
le vom băga în seamă. Cred
că am făcut una dintre cele
mai slabe prime reprize din
acest sezon. Trebuie să le ridic
moralul jucătorilor. Când pierdem toţi suntem vinovaţi. Azi
nu am făcut un meci bun şi supărarea e mare”, a spus Stoican după meci.

Liga 1, etapa 30-a

FC Brașov – Dinamo 2-0 (2-0)

Au marcat: Andrei Cristea min.11, Alexandru Mateiu
min.33
FC Braşov: Iacob - Vagner, Diogo, Machado, Cr. Ionescu
- Mateiu, Aganovici - Szekely (Davide Dias '50), Grigorie,
Serginho (Surdu '74) - Cristea (Fonseca '60)
Antrenor: Cornel Ţălnar.
Dinamo Bucureşti: Bălgrădean - L. Rus, Durimel (Ad.
Popa II '29), D. Grigore, Bărboianu - Şerban, Boubacar
(Bilinski '46), Elton (D. Rotariu '63) - C. Matei, Ţucudean,
V. Lazăr
Antrenor: Flavius Stoican.
Cartonaşe galbene: Serginho '64, Vagner '72 / Ţucudean
'90+2.
Observatori: Patriţiu Abrudan, Alexandru Rolea.
Arbitri: Cristian Balaj (central) - Sebastian Gheorghe,
George Neacşu (asistenţi) - Cătălin Botaş, Dragoş Teodor
(asistenţi suplimentari) - Adrian Mărginean (rezervă).

Guingamp a luat Cupa! Echipa Guingamp a câştigat pentru a doua oară în cinci ani Cupa Franţei, după ce a
învins, sâmbătă seara, pe Stade de France, formaţia
Rennes, cu scorul de 2-0 (1-0), în finala competiţiei.
Golurile învingătorilor au fost marcate de Martins Pereira '38 şi Yatabare '47. Guingamp a mai avut o șansă
de a-și majora avantajul în minutul 71, însă Beavue
a trimis puțin pe lângă poartă. Echipa Guingamp a
mai câştigat Cupa Franţei în sezonul 2008-2009. Formaţia ocupă locul 16 în campionat şi şi-a asigurat
participarea în sezonul viitor al Ligii Europa.
Tărlungeniul merge ceas! Unirea Tărlungeni merge fără
greşeală în play-out-ul Ligii seunde, seria 1. Sâmbătă,
formaţia pregătită de Laszlo Balint a bifat cel de-al
treilea succes consecutiv: 3-0 cu Dunărea Galaţi.
Partida a fost la discreţia echipei din vecinătatea Braşovului, care a punctat prin Elek (dublă în minutele
45 şi 74) şi L.Nicolae în minutul 52. În urma acestei
victorii, Unirea Tărlungeni a devenit liderul clasamentului play-out, seria 1! Unirea a acumulat 23 de puncte, la fel ca şi Gloria Buzău. Primul loc retrogradabil
este ocupat de Dunărea Brăila (18 puncte). Tot sâmbătă, Dunărea Brăila a dispus de Gloria Buzău cu 2, iar Rapid Suceava a câştigat pe teren propriu,
disputa cu Farul Constanţa: 2-0.
Prestaţie onorabilă la Tokyo! Echipa feminină de tenis
de masă a României a ocupat locul 5 la Campionatele
Mondiale pe echipe de la Tokyo, după ce a fost învinsă de Singapore cu scorul de 3-1, sâmbătă, în
sferturile de finală. Bernadette Szocs a adus singurul
punct al echipei antrenate de Viorel Filimon, învingând-o pe Isabelle Siyun Li cu scorul de 3-2 (4-11,
11-9, 11-9, 5-11, 11-8). Elizabeta Samara a fost învinsă de Yu Mengyu cu 3-2 (11-8, 4-11, 11-8, 2-11,
11-7) și de Feng Tianwei cu 3-0 (11-8, 11-5, 11-9),
în timp ce Feng Tianwei a întrecut-o cu 3-0 (12-10,
11-8, 11-9) pe Daniela Dodean Monteiro. Dacă ar fi
trecut de Singapore, România și-ar fi asigurat medaliile de bronz. La ediția trecută a Mondialelor pe echipe, în 2012, la Dortmund, România s-a clasat pe locul
8 la feminin. Echipa masculină a României a încheiat
pe 21 la Tokyo.
Steaua, în ascensiune! Steaua a urcat trei poziţii şi se
află pe locul 29, cu 193,5 puncte, în clasamentul mondial al cluburilor, dat publicităţii duminică de Federaţia
Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului
(IFFHS). Următoarea formaţie din România în clasamentul IFFHS este Astra Giurgiu, care a coborât 12
poziţii şi se află pe locul 50, cu 163,5 puncte. Petrolul
Ploieşti a urcat trei locuri şi se află pe 51, cu 162,5
puncte, iar Pandurii Tg. Jiu a urcat 15 poziţii şi se află
pe locul 117, cu 123,5 puncte, la egalitate cu Austria
Viena. Steaua este clasată peste nume importante
ale fotbalului mondial, AC Milan, Şahtior, AS Roma,
Ajax sau Leverkusen.Primele zece poziţii în clasamentul IFFHS sînt ocupate de următoarele echipe:
1. Bayern Munchen (Germania) 354 puncte
2. Real Madrid (Spania) 337
3. Atletico Madrid (Spania) 315
4. Lanus (Argentina) 272
5. Atletico Nacional Medellin (Columbia) 269
6. FC Barcelona (Spania) 268
7. FC Sevilla (Spania) 250
8. Juventus Torino (Italia) 249
9. Chelsea Londra (Anglia) 244
10. Benfica Lisabona (Portugalia) 242,5.
Începe play off-ul. HCM Baia Mare şi HC Zalău vor
deschide astăzi play-off-ul primei ligi de handbal feminin. După succesul obţinut săptămâna trecută în
Cupa României, handbalistele de la HCM Baia Mare
vor juca de la ora 17:00, la Zalău, împotriva echipei
antrenate de selecţionerul Gheorghe Tadici. Meciul
va fi arbitrat de cuplul Doru Manea – Radu Iliescu
(Bucureşti). Cel de-al doilea meci dintre HCM Baia
Mare şi HC Zalău este programat joi, 08.05.2014, de
la ora 18:00, în Sala sporturilor “Lascăr Pană” din
Baia Mare. În caz de egalitate de puncte se va juca
vineri un al treilea meci, tot la Baia Mare. Corona
Braşov va intra în scenă mâine. Handbalistele antrenate de Bogdan Burcea şi Vasile Curiţeanu vor juca
la Cluj, cu Universitatea Jolidon. Meciul 2 va avea
loc la Braşov, vineri, 9 mai.

DIVERTISMENT

Norman Manea,
astăzi, la Braşov
portrete şi epistole, cititorul
întâlnindu-i acum, pe lângă
Emil Cioran, Nichita Stănescu, Lucian Raicu, Antonio Tabucchi, Saul Bellow,
Florin Mugur, Gabriela
Adameşteanu, Robert Musil, Eugen Ionescu, Imre
Kertesz, Claudio Magris, şi
pe Philip Roth, Octavio Paz,
Matei Călinescu, Paul Cornea, Paul Bailey şi chiar
Ana Pauker. Relatările memorialistice şi cu valoare de
document alcătuiesc un volum de autentică literatură,
incitant şi original.
Norman Manea (n. 1936),
este unul dintre cei mai
apreciaţi prozatori şi eseişti
români, în prezent fiind profesor de literatură europeană
şi „writer in residence” la
Bard College, New York.
De la debutul din 1966 și
până în 1986, când a plecat
din ţară, Norman Manea a
publicat 10 volume.
Liana Adam

Astăzi, 5 mai 2014,
scriitorul Norman Manea (foto) îşi va întâlni
cititorii braşoveni, cu
prilejul lansării volumului „Plicuri şi portrete”, ediţia a II-a
(Polirom, 2014).
De la ora 11.00, la Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania, va avea
loc o dezbatere pe tema
„Limba exilată şi epistolele
ei”, urmată de proiecţia filmului „Exilul – un colaj.
Norman Manea în dialog cu
Andrei Ujică”.
În aceeaşi zi, la ora 17.00,
la Librăria „Şt. O Iosif”, va
avea loc lansarea volumului
Plicuri şi portrete.
Participă, alături de autor,
la ambele evenimen te:
Adrian Lăcătuş, Rodica Ili
şi Caius Dobrescu.
Actuala ediţie a volumului
„Plicuri şi portrete” amplifică sumarul captivantelor

Spectacol folcloric la Centrul Cultural Reduta
Joi, 8 mai, la Centrul Cultural Reduta
iubitorii de folclor sunt invitaţi la spectacolul „Vremurile s-au schimbat”. Cu
această ocazie, cântăreaţa de muzică populară Ionela Bran îşi va lansa albumul

cu acelaşi nume. Va fi un spectacol de
excepţie, ce va reuni cele mai îndrăgite
voci ale cântecului popular.
Invitaţi speciali: Dinu Iancu Sălăjan,
Cristian Pomohaci, Emilia Bubulac, Ghe-

orghe Turda, Ştefania Rareş, Valeria Arnăutu, Gelu Voicu, Nina Predescu, Elena
Pădure, Cristina Turcu Preda, Ioana State, Maria Loga. Spectacolul începe la
ora 18:00, iar intrarea este liberă.

Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

GIGOLO DE OCAZIE
-PREMIERĂ(AP-12), 98 minute, Comedie
orele: 15:30, 20:00
UIMITORUL OM-PĂIANJEN 2 3D- -PREMIERĂ(AP-12), 142 minute, Acţiune,
Aventuri, Fantastic
orele: 13:30, 16:15, 19:00, 21:45
ZONA DE PERICOL
(N-15), 90 minute, Acţiune,
Crimă
orele: 18:00, 22:00
TRANSCENDENCE: VIAŢĂ
DUPĂ MOARTE
(AP-12), 119 minute, Acţiune,
Mister, SF
orele: 13:45, 16:00, 18:30, 21:00
RIO 2 -3D(AG), 101 minute, Animaţie,
Aventuri, Comedie, Familie, dublat
orele: 13:15
Expoziţii
◾ Expoziţia Fotograful braşovean Carl
Muschalek – 110 ani (1857–1904), donaţia

Gheorghe Corcodel din Germania, la Muzeul
Civilizaţiei Urbane, situat în Piaţa Sfatului nr. 15.
◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româneşti.
Colecţia Lucian Pop la Muzeul de Artă Braşov,
din
B-dul.
Eroilor nr. 21
(lângă Hotel
Capitol).
Expoziţia
reuneşte
capodopere
semnate de
reprezentanţi
de seamă ai
picturii
româneşti din
secolele XIXXX.
◾Expoziţia
temporară
Tradiţii
şcolare
braşovene în
Liceele
Johannes Honterus şi Andrei Şaguna.
Expoziţia poate fi vizitată până în luna iunie
2014, la mansarda Muzeului Civilizaţiei Urbane
a Braşovului, Piaţa Sfatului nr. 15. Program de
vizitare: Marţi-Dumincă, orele 9.00-17.00
Expoziţia prezintă atât originea şi modul de

Horoscopul zilei
Berbec. Nivelul tău de energie este foarte scăzut astăzi, însă
te vei mobiliza să termini la timp toate sarcinile de care eşti
responsabil/ă. Vei simţi nevoia să te răsfeţi la final.
Taur. Trebuie să te concentrezi pentru că ai multă treabă,
iar energia vine de la sine. Mobilizează-te doar şi apucă-te
de treabă pentru că vei reuşi la final.
Gemeni. Suferi la capitolul concentrare, deoarece astăzi nu
este deloc o zi productivă pentru tine. Nu reuşeşti să te concentrezi, dar trebuie să-ţi păstrezi optimismul.
Rac. Alege un proiect la care îţi face plăcere să lucrezi pentru
că te vei concentra mai uşor şi vei lucru cu spor. Amână o
treabă care nu-ţi face plăcere.
Leu. Îţi faci cu uşurinţă prieteni noi, însă nu-i uita niciodată
pe cei vechi! Fiind o persoană foarte comunicativă, vei fi
apreciată de prietenii noi pe care ţi-i faci.
Fecioară. Familia ta are nevoie de o persoană care să-i unească
pe toţi şi să facă faţă cu tărie perioadei dificile prin care
trec. Fii curajoas/ă şi îndrumă-i!
Balanţă. Este posibil ca un prieten apropiat să aibă nevoie
de ajutorul tău. Păstrează-ţi energia pentru situaţia respectivă,
deoarece chiar şi cu o vorbă bună poţi ajuta mult.
Scorpion. Poţi să obţii ce vrei astăzi, pentru că ambiţia te
ajută foarte mult. Perseverenţa şi încăpăţânarea de care dai
dovadă te fac să ajungi foarte uşor la rezultatul dorit.
Săgetător. Bazează-te pe instinct şi pe emoţii astăzi, deoarece
ele te vor ghida spre cele mai bune soluţii. Nu-ţi ignora
stările şi acţionează în cunoştinţă de cauză.
Capricorn. Astăzi îţi este foarte uşor să gestionezi corect situaţiile stresante, astfel încât trebuie să ţii cont de acest lucru
şi în alte zile când nu te poţi calma. Situaţia este sub control.
Vărsător. Eşti depăşit/ă de situaţie şi ţi se pare că nu vei termina ceea ce ţi-ai propus la timp. Atenţia îţi este foarte uşor
distrasă şi din cauza întreruperilor frecvente nu reuşeşti.
Peşti. Iubita ta/ iubitul tău are grijă ca viaţa ta să fie mai frumoasă şi eşti în culmea fericirii. În schimb, dacă eşti singur/ă
să ştii că vei cunoaşte pe cineva care-ţi captează interesul.

Bancuri

Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov

Luni

organizare al asociaţiilor şcolare din cele două
înstituţii de învăţământ, cât şi contribuţia lor
la dezvoltarea comportamentelor culturale
specifice.
◾ 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. Piese de
patrimoniu, obiecte de colecţie, machete,
reclame şi imagini istorice, prezintă istoria
transporturilor, de la căruţă la zborul cu motor,
într-un interval temporal întins pe mai bine de
şapte veacuri.
◾ Expoziţia de pictură Miscellanea la
Reduta. Arbex Art Decor prin Tabăra de
pictură Hobby Art şi Centrul Cultural Reduta
organizează expoziţia de pictură Miscellanea
la sediul Reduta din Braşov. Sunt propuse
pentru expoziţie 21 de picturi pe pânză, cu
tematică şi abordări diverse, prin care natură
statică, portretul, peisajul, sunt tratate întro manieră când realistă, când expresionistă,
în funcţie de imaginaţia şi abordarea proprie
a fiecărei artiste. În acelaşi timp, sunt
prezente şi câteva lucrări abstracte cu
accente de expresionism sau aflate la graniţa
figurativului, ce dovedesc interesul pentru
experiment ale celor trei artiste: Carmen
Tănăsescu (Bucureşti), Oana Maria Paul
(Bucureşti) şi Elena Dinga ( Oneşti).

Soţia: – Vai, mulţumesc iubitule! Chiar
◾ O femeie de 47 de ani apare goală, crezi asta?
în uşa de la baie, şi îşi întreabă soţul: Soţul: – Aşteaptă, că n-am terminat
de adunat…
– Tu crezi că-mi arăt vârsta?
◾ – De ce spunem limba maternă şi
Soţul răspunde:
– Dacă mă uit la părul tau, îţi dau 29; nu limba paternă?
la bust – 32; pentru talie – 36; la – Fiindcă mama vorbeşte cel mai mult
acasă
picioare – 30 …

Sudoku
2

9

6

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

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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„Bienala interjudeţeană
«Diaporama» Braşov–79”
Timp de două zile, în organizarea Casei de ştiinţă
şi tehnică pentru tineret
din Braşov, „sub emblema generoasă” a Festivalului Naţional „Cântarea
României” ediţia a II-a,
s-a desfăşurat Bienala
interjudeţeană „Diaporama” Braşov-79.
Au participat cine-fotocluburi, precum şi participanţi
individuali din Braşov, ClujNapoca, Timişoara, Tg.-Mureş, Bacău, Sfântu Gheorghe,
în concurs fiind înscrise peste
70 de montaje diaporama,
ceea ce a dat naştere la un
adevărat maraton al vizionărilor, precizează E. Huidan.
Cei care au avut răbdarea
şi timpul pentru a se afla în
permanenţă în sala de proiecţie nu au avut ce regreta, calitatea lucrărilor prezentate
fiind „deosebită, atât din
punct de vedere tehnic, cât
mai ales artistic şi al bogăţiei
de idei”. De altfel, şi preşedintele juriului, prof. Mihai
Dimitriu, decan la Institutul
de artă teatrală şi cinematografică (I.A.T.C.) din Bucureşti, şi regizorul Bob
Călinescu, membru în juriu,
apreciau valoarea deosebită a
unor montaje, profesionalita-

tea majorităţii celor prezenţi
în concurs.
E. Huidan a remarcat, în
primul rând, valoroasa participare a cinefotoclubului
C.S.T.T. din Braşov, şi în special pe „inimosul ing. Virgil
Nastasi, un autentic artist al
imaginii”, care a obţinut două
premii importante, dintre care
erau menţionate „Premiul
special al juriului” pentru lucrarea „Munţii Parângului”,
care a fost totodată şi iniţiatorul acestei bienale. Publicul,
prezent în număr mare la proiecţii, a răsplătit cu aplauze
valoroasele lucrări ale artiştilor, şi E.H. nu greşea când îi
numea aşa, de la cineclubul

„Siderurgistul” Hunedoara,
fotocluburile „Design” şi al
Casei de cultură din Cluj-Napoca, precum şi ale fotoclubului „Retina” din Timişoara.
Iată, în încheiere, şi principalele premii acordate cu
acest prilej: „Marele premiu
al bienalei” a fost obţinut de
Hans Koch din Hunedoara,
răsplătind atât realizarea tehnică, cât şi cea artistică a montajelor „Simbol pădurenesc”
şi „Diavariaţiuni după fugă de
Bach”. Premiul special al juriului a fost acordat după cum
se arăta mai sus lui Virgil
Nastasi, care a mai obţinut un
loc I, la secţiunea „Poezie,
muzică, cântec”, pentru „Poe-

zia florilor”, lucrare apreciată de
majoritatea participanţilor ca remarcabilă. La
secţiunea „Eseu”,
premiul I a fost
conferit lui Stan
Aurel din ClujNapoca pentru
„Grădina zmeilor”, iar la „Frumuseţile patriei”
a fost consemnat
un nou succes
braşovean, era
vorba despre Mircea Popescu cu
„Pitorescul unui sat de munte”. Secţiunea de umor a fost
câştigată de Iosif Viehman din
Cluj-Napoca cu „Satira ciupercilor otrăvite”, premiul II
fiind conferit unui braşovean,
dr. Valentin Aburel care, cu
montajul „Contraste şi analogii, a cucerit sufragiile publicului. „Testare” de Emil
Grosu din Tg.-Mureş a luat
locul I la montajele cu caracter didactic.
În concluzie, Bienala „Diaporama” a fost „un succes
pentru care organizatorii merită felicitările noastre”.
„Drum Nou” – 1979

Hoţul de carne
Ni se comunică faptul că
ieri a fost prins, dus la poliţie şi închis un servitor de
la Judecătoria din localitate.
El s-a dus la măcelărie sub
cuvânt să cumpere carne. A
cerut să i se dea o bucăţică
de carne, iar băiatul de la
măcelăria lui Vasilie Olteanu i-a şi dat carnea iar servitorul a plătit-o. Până să
pună însă băiatul banii la
locul lor, servitorul fură o

bucată straşnică de carne şi
o înfundă în buzunarul
mare ce-l avea în partea
dindărăt a hainei. Băiatul
din măcelărie observă în curând paguba şi-o luă la fugă
să caute pe hoţ. Acesta, ca
să-şi piardă urma, o luă pe
după Biserica Neagră, dar
băiatul îl ajunse şi începu
să ceară cu stăruinţă carnea.
Hoţul, care era ungur, începu să-l înjure pe limba lui,
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Din presa maghiară
Un om exotic şi grădina lui zoologică (I)

Ideea înfiinţării unui muzeului exotic s-a născut tot în
America. Profesorul s-a nimerit în mijlocul unei licitaţii de
şarpe cu două capete. A câştigat licitaţia şi se gândea
ce să facă cu acest şarpe ciudat. Şi-a făcut o mică colecţie
de animale cu malformaţii şi le expunea. A cumpărat
până şi un viţel cu două capete. A câştigat bine din expunerea acestor curiozităţi, dar şi-a dat seama că acestea
nu aduc ţării lui nici un folos şi s-a hotarât să organizeze
un muzeu zoologic. Exponatele le-a adunat în 8 ani şi
valorează în jur de 12 milioane de lei. În timpul călătoriilor
a reuşit să se alăture unei expediţii la Polul Sud, primind
o diplomă din partea expediţiei.
Profesorul îşi ia rămas bun spunând:
„- Lăsaţi copiii şi elevii să vină la mine, să înveţe din
lumea naturii!”
Expoziţia profesorului Aurel Popescu-Dorohoi va rămâne
o lună la Braşov.
(sfârşit)
Tompa István. Az exótikus ember és annak exótikus állatkertje. În: Brassói Lapok, nr. 90, 18 aprilie 1938

Ştire semi-oficială. Au găsit avionul dispărut în
munţii Buzăului, în Postăvarul

Agenţia Rador
anunţă că rămăşiţele avionului
dispărut în munţii
Buzăului au fost
descoperite pe
Postăvarul, alături
de corpurile îngheţate ale celor
doi piloţi. După agenţia Rador, piloţii s-au pierdut în ceaţa
deasă, apoi au încercat aterizare forţată în masivul Postăvarul.
În schimb ştirea nu este confirmată de autoritatăţile locale,
nici de conducerea IAR, cabanierii de pe Postăvarul
negând la rândul lor această informaţie.
Ce este sigur că nu s-a renunţat la căutări, echipe de
soldaţi căutând acum şi în munţii din jurul Braşovului.
A Brassó melletti Schuler hegységben találták meg az eltünt
buzăui repülőgépet. În: Brassói Lapok, nr. 92, 22 aprilie, 1938

Iulian Cătălui

Dinu Eva

dar băiatul nu se lăsă şi începu să strige după el:
„Prindeţi hoţul!”. Lumea
începu să se adune, iar servitorul ruşinat se văzu silit
să scoată carnea din buzunarul de la spate şi i-o azvârli băiatului. Hoţul plecă
mai departe, dar nu-i venea
totuşi la socoteală să meargă acasă fără carne. O luă
spre măcelăria lui Nicolae
Furnică şi aici făcu întocmai, doar că fură o bucată
mai mare de carne. Abia ce

ieşi din măcelărie şi calfa
de măcelar îl înhăţă de spate şi-l dezbrăcă de haină.
Hoţul trăgea la înjurături
ungureşti, dar românul l-a
prins bine şi hai cu el la poliţie. Ce va fi se va vedea.
Hoţul se numeşte Bartha
Abel şi se afirmă că de mai
mult timp se îndeletniceşte
cu această meserie.
Gazeta de Transilvania,
nr. 100, 5 mai 1900
Mihaela Lupu

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

9. Magazinele
◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp
10. Chioşcurile
◾ Rodipet
◾ Z-KIOSK
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Îndrăgostit de zbor (II)
mai aprig ca altele, mândria
că a aşezat cândva, împreună
cu prietenul Silimon, piatra
de temelie la ceea ce avea să
devină ICA. Întreprinderea de
construcţii aeronautice de la
Braşov – Ghimbav!
Având un spirit practic
înăscut, Verdeş rezolva uşor
sarcinile tehnice primite. A
devenit în timp un apropiat al
familiei lui Şilimon. După
desfiinţarea URMV, în 1960,
Şilimon şi o parte din oamenii
lui au lucrat în halele industriei locale, dar erau tot mai
dornici să înfiinţeze o uzină
de aviaţie la Braşov.
Deoarece nu era de acord
cu acţiunile regimului, în martie 1989, Mănescu a fost unul
din semnatarii „Scrisorii celor
şase”, citite la BBC şi Europa
liberă, în care foşti lideri co-

Continuăm în numărul
de astăzi povestea de
viaţă a unuia dintre cei
mai mari ingineri de
aviaţie pe care i-a avut
România, braşoveanul
Iosif Şilimon.
Se umplu de mândrie ochii
celor care l-au cunoscut şi care
au lucrat cu Iosif Şilimon
atunci când povestesc despre
cel care le-a fost mentor. Un
om care a marcat, la intersecţii de destin, oameni care la
rândul lor porneau spre viaţă
şi spre lume pentru a construi
lucruri ce aveau să dureze.
Ioan Goia şi Iosif Şilimon. Tânăr inginer, la început de
drum în profesie, Ioan Goia,
profesorul de rezistenţa materialelor de la Braşov, de pe
al cărui manual învaţă azi şi
studenţii americani, îşi aminteşte cu drag de întâlnirea cu
Iosif Șilimon. Studenţii profesorului Goia de altădată sunt
astăzi ingineri renumiţi, risipiţi
în toată lumea, şi fac nume
frumos şcolii braşovene de pe
Colina Universităţii.
Profesorul universitar de
rezistenţa materialelor Ion
Goia a colaborat mai mulţi
ani cu Iosif Şilimon. După
terminarea Institutului Politehnic Braşov, în 1957, a dat
concurs la Uzina de reparat
material volant. Din cei 6
candidaţi, Şilimon l-a ales pe
tânărul inginer Goia. După o
vreme, când s-au mai apropiat, l-a întrebat de ce a optat
pentru el. Pentru a fi trecut
de la biroul de proiectări la
cel de calcul, Ioan Goia a primit un test de la Şilimon. Inginerul Goia a făcut calcule
de rezistenţă pentru 11 planoare proiectate de Iosif Şilimon. Pe care, trecându-l,
profesorul Goia nu l-a mai
uitat niciodată. În 60, când
s-a desfiinţat URMV, inginerul Goia nu l-a părăsit pe Şilimon.
Pavel Verdeş şi Iosif Şilimon.
După 1960, echipa lui Şilimon a început iar căutările.
Un om care a lucrat îndea-

Pentru braşoveni, mai tineri ori mai bătrâni, deopotrivă, numele
lui Iosif Șilimon are rezonanţă de zbor înalt. Chiar dacă, asemeni altor destine româneşti strălucitoare, amintirea lui pare
acoperită azi de pulberi de uitare ori lipsă de recunoaştere, nu
sunt puţini cei care i-au călcat urmele. Care au învăţat de la
el şi de-ale meseriei, şi de-ale omeniei. Care îi poartă învăţăturile
prin viaţă şi prin profesie şi amintirea caldă în suflet şi în
faptă. Câţiva dintre ei ne-au ajutat să vorbim în acest reportaj
despre cel care a dat Braşovului şi lumii aripi româneşti.
Onelia Pescaru
proape cu Iosif Şilimon este
Pavel Verdeş. S-au cunoscut
pe când acesta lucra la flotila
de aviaţie, în hangarele căreia
era şi secţia lui Şilimon.
Comandorul Pavel Verdeş
ar fi vrut să aibă o carieră lungă în aviaţie, armă pe care a
servit-o cu toată dăruirea sa
tot războiul şi după terminarea
acestuia. A fost trecut, însă,
devreme în rezervă, deoarece
originea sa basarabeană nu a
plăcut mai marilor din armată
de la acea vreme. Îşi găseşte
de lucru, ca sudor, la URMV.
Într-una din zile vine în vizită de lucru ministrul adjunct
al Apărării, Corneliu Mănescu. Acesta îl ştia pe Verdeş
de când era în armată. Când
venea la Braşov îl lua ca

aghiotant în plimbările prin
oraş. După întâlnirea cu Corneliu Mănescu, Pavel Verdeş
va ajunge în subordinea directă a lui Şilimon.
Fostul comandor şi sclipitorul inginer îndrăgostit de
zbor se găseau unul pe celălalt
uniţi de aceeaşi pasiune întru
înalt. Întru acelaşi spirit neliniştit. Întru revoltă împotriva
unui cotidian cenuşiu, lipsit
de strălucire. Întru dorinţa de
a construi, de a lăsa prin viaţă
urme. Au devenit prieteni.
Piata de temelie a ICA Ghimbav.
Trecut de pragul a nouă decenii, Pavel Verdeş priveşte
astăzi viaţa cu seninul celui
care le-a văzut şi le-a trăit pe
toate. Dar undeva, în inima
lui încercată, vibrează parcă

munişti îl criticau pe Nicolae
Ceauşescu. Dar, atunci, în
1968, când grupul de la Braşov a mers la el în audienţă,
Corneliu Mănescu, ministru
de Externe la vremea aceea,
a avut un cuvânt greu pe lângă
Ceauşescu.
După aprobarea guvernamentală, în octombrie 1968
se înfiinţează ICA Ghimbav.
Director general era Nicolaie
Costin, iar inginer şef Iosif Şilimon. La început, construcţia
de planoare a fost componenta de bază a producţiei. Şi aerocluburile din România mai
folosesc acum planoare construite de Iosif Şilimon. Motoplanoarele făcute la
Ghimbav au fost, de asemenea, bine vândute.

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
Uzina de la Ghimbav îşi
trăia din plin anii de glorie.
Anii aceia în care produsele
made în România şedeau alături de produsele ţărilor puternice ale lumii. Mândria
românilor, a lui Nicolae Ceauşescu, adesea popositor la
Ghimbav, dar mai ales a celor
de la ICA. Proiecte îndrăzneţe
prindeau viaţă şi branduri de
glorie ale mapamondului.
Alouette. Puma. Avioane de
antrenament şi utilitare. Şi
5.000 de angajaţi înainte de
Revoluţia din 89.
Alţi ucenici ai maestrului. Şi
tânărul inginer stagiar Cornel
Răhăianu i-a câştigat încrederea lui Şilimon. Şilimon a fost
încântat de raportul tânărului
inginer Răhăianu, care i-a devenit un tovarăş de nădejde.
Ca să ocolească hăţişurile legilor comuniste, lucrau piesele
de schimb în mare secret, dar
pentru asta avea nevoie de oameni de mare încredere. Iosif
Şilimon a reuşit să-şi mulţumească partenerii şi în acelaşi
timp să nu intre în conflict cu
regimul, în ciuda faptului că
nu a fost membru de partid.

Un alt inginer pe care Şilimon
l-a apreciat şi îndrăgit a fost
Pavel Liszka. Atunci când era
de terminat o lucrare, stăteau
zile în şir în fabrică.
Iosif Şilimon-proiectant de
avioane. Iosif Şilimon nu a conceput doar planoare şi motoplanoare. A proiectat şi două
avioane. Uzina de la Ghimbav
avea un mare prestigiu câştigat
de complexitatea produselor
şi de aceea era considerată de
protocol. Şilimon s-a implicat
şi în celelalte proiecte îndrăzneţe ale uzinei – avioane de
antrenament şi utilitare, elicopterele Alouette şi Puma.
Producţia a crescut de la an la
an şi numărul de salariaţi la
fel. Nu doar îşi proiecta planoarele, ci le şi încerca. A fost
ajutat şi de piloţi de încercare
experimentaţi ca ing. Mircea
Finescu, Emil Iliescu, Titi
Goşman, Petre Cristescu, Titi
Enachescu, ing. Romeo Vlădescu sau ing. Nicolae Conţu.
Spiritul de la ICA avea acel
ceva, atât de special, caracteristic aviatorilor. Pentru că,
nu-i aşa, „aviaţia dă senzaţia”!
Elena Cristian

Aristotel Căncescu despre Iosif Şilimon
Aristotel Căncescu, astăzi preşedinte de Consiliu Judeţean
şi de partid politic, nu uită că demult, într-un trecător ceas
de tinereţe, un om mare, un om frumos, un om cu suflet,
i-a întins o mână şi l-a ajutat să crească. Vrea ca aeroportul
de la Braşov, proiectul lui politic de căpătâi, să poarte numele braşoveanului de legendă. „Când s-a pus problema
să dezvoltăm aviaţia în zona Braşovului, singurul colectiv
cu care s-ar fi putut începe această activitate era colectivul
condus de Iosif Şilimon, care construia planoare” povesteşte
inginerul Aristotel Căncescu, fost şef atelier de proiectare.
„Nu era uşor să rezişti într-o fabrică militarizată. Un om
care nu era nici militar, nici membru de partid. Deci, dacă

a reuşit să reziste director tehnic, a reuşit acest lucru doar
datorită competenţei sale. El nu a avut niciun suport politic
din partea asta, din contră. Cred că faptul că nu era membru
de partid reprezenta un element negativ. Dar pe Iosif Şilimon nu l-au interesat aceste activităţi politice, se ferea
de ele”, a adăugat Aristotel Căncescu. „Datorită lui Iosif
Şilimon şi a altor ingineri care au lucrat aici am avut la IAR
Ghimbav a patra fabrică de avioane din lume. Aici lucrau
5.000 de oameni. În anii de glorie ai fabricii aici se fabricau
circa 12–14 elicoptere Puma, 20 de elicoptere Alouette.
Se făceau de asemenea multe avione, planoare şi moto
planoare”, a adăugat Căncescu.

