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Ziar Gratuit
Principele Radu
vine la Braşov
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Principele Radu Duda îşi
va lansa astăzi, de la ora
13.00, două volume la Biblioteca Judeţeană.
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Autostrada, în aer
Ministrul Dan Şova: Instituţiile financiare internaţionale nu au stabilit
dacă şi cu cât finanţează autostrada Comarnic – Braşov

Stegarii speră
astăzi la o victorie
pag. 8

CFR Cluj – FC Braşov se
dispută astăzi, de la ora
19.30. Stegarii îşi doresc
victoria.

Săptămâna
Comediei
pag. 10

La Centrul Cultural „Reduta” începe astăzi cea de-a
doua ediţie a Festivalului
Naţional de Comedie.

VALUTĂ

Euro
4,4295
USD
3,2059
Gram Aur 132,9051

METEO

Ploaie
11°C /20°C

Banca Europeană de Investiţii, Banca
Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Mondială încă nu
şi-au dat acceptul pentru finanţarea
proiectului autostrăzii Comarnic–

Braşov. În aceste condiţii, cel mai
probabil termenul de începere a lucrărilor în această vară va fi amânat
din nou. Iniţial, lucrările ar fi trebui
să înceapă în luna aprilie. Pentru

construcţia autostrăzii Comarnic —
Braşov sunt necesari 1,5 – 1,8 miliarde de euro. „Acum ne aflăm în
faza în care instituţiile studiază contractul, îşi fac acel due-dilligence, ca

o analiză a contractului şi a riscurilor.
Ne-au promis că în luna iunie vor termina această analiză şi vor da un vot
în Comitetul Creditorilor” a precizat
ministrul Dan Şova.
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Transfăgărăşanul se modernizează

Europa şi-a serbat ziua la Braşov

Pe Transfăgărăşan vor începe
în acest an lucrări de amploare, astfel încât acest drum să
fie închis „maximum trei luni
pe an”, valoarea totală a lucrărilor fiind de 67 de milioane de lei. „Lucrările se vor
face cu restricţii de circulaţie,
Transfăgărăşanul nu va fi în-

Anul acesta, pe 9 mai, Europa şi-a sărbătorit ziua la Braşov. Aici a avut loc Festivalul
Regiunilor Europene. Organizarea şi atmosfera au fost
demne de un oraş cu adevărat
european. Au participat: Excelenţa Sa Michael Schwarzinger, ambasadorul Austriei

chis. Sunt doi ani efectiv de
lucru, dar se lucrează doar
şase luni pe an, deci, fizic, vor
fi cam patru ani. Când se termină lucrările, noi sperăm că
se va închide Transfăgărăşanul maxim trei luni pe an”,
Adriana Nicula, director
CNADNR.
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în România, profesorul Franz
Schausberger, preşedintele
Institutului Regiunilor Europene din Salzburg, care a venit cu o delegaţie formată din
oficiali şi jurnalişti. Cu această ocazie, la Centrul Cultural
Reduta au avut loc conferinţe
tematice.
pag. 5
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Poliţele RCA şi pentru locuinţe ar putea creşte. Tarifele de

primă la poliţele obligatorii de răspundere civilă auto şi
pentru locuinţe ar putea să crească în perioada următoare
întrucât, potrivit preşedintelui Autorităţii de Supraveghere
Financiară, Mişu Negriţoiu, resursele asigurătorilor sunt
insuficiente pentru acoperirea despăgubirilor. El a adăugat
că în această săptămână va fi discutat în cadrul ASF un
proiect privind poliţele RCA-CASCO. El a arătat că o problemă similară se regăseşte şi la poliţele obligatorii pentru
locuinţe, emise de PAID România, unde se aşteaptă la
o creştere a costurilor de reasigurare, cu un posibil impact
asupra tarifelor. De asemenea, ASF va intra într-un program amplu de reorganizare, pe baza raportului PwC,
care va duce la o reducere masivă a cheltuielilor cu personalul şi creşterea semnificativă a eficienţei, având ca
model organizarea BNR. Restructurarea va privi în principal funcţiile de conducere şi în special cele de middle
management.

Piaţa neagră a ţigărilor a crescut la 15,8% în martie
Piaţa neagră a ţigaretelor continuă să crească, înregistrând un nivel de 15,8% în luna martie, conform datelor
companiei de cercetare Novel. Industria tutunului este
al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României,
după sectorul petrolier. În 2013, companiile de tutun au
virat la buget peste 2,6 miliarde euro, reprezentând accize,
TVA, taxe şi contribuţii. Exporturile de produse din tutun
şi tutun brut au crescut cu 11,5%, de la 476 milioane
euro în 2012 la 531 milioane euro în 2013, reprezentând
circa 1,1% din totalul exporturilor. Importurile s-au menţinut anul trecut la acelaşi nivel din 2012, de 260 milioane
euro. „Contrabanda cu ţigarete loveşte din nou regiunile
nord-est (32,4%) şi vest (30,8%), ambele înregistrând
creşteri semnificative de 8,2 puncte procentuale, respectiv
9,7 puncte procentuale şi devenind astfel cele mai afectate de comerţul ilegal. În regiunea sud, contrabanda
creşte pentru a treia oară consecutiv, ajungând la 7,6%”,
a declarat Marian Marcu, directorul Novel Research.
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Isărescu explică de ce nu
creşte nivelul de trai
Contradicţia dintre declaraţiile guvernanţilor
cu privire la creşterea
economică şi nivelul
scăzut de trai al românilor a fost explicat de guvernatorul BNR, Mugur
Isărescu.
Guvernatorul a arătat că nu
se poate face o legătură între
cele două elemente, în condiţiile în care se plăteşte datoria
şi se ajustează semnificativ
deficitul extern. Potrivit guvernatorului, România trebuie
să evite politica de rambursare
pe care a avut-o Nicolae
Ceauşescu „Nivelul de trai este
legat de altceva şi trebuie să
înţelegeţi că a face o corelaţie
- avem creştere economică trebuie să crească şi nivelul de
trai - această corelaţie nu este
valabilă decât dacă toată creşterea economică se duce în nivelul de trai. Or, România,
uitaţi-vă tot la cifre, a redus
substanţial deficitul extern.
Când ai deficit extern ce în-

Românii sunt împovărați de plata datoriilor externe, atenționează Isărescu
seamnă? Aveam 14%. Iei mai
mult din exterior, cu 14%, păi
asta înseamnă creştere pe trei
ani de zile, decât dai în exterior. Foarte bine, pentru că
trăieşti mai bine câtă vreme
iei mai mult din exterior. Soseşte însă momentul, exact ca
un credit, creşti cu 14% mai
mult decât produci, eu simplific acum lucrurile (...) dar
când reduci de la 14 la 4%
dintr-o dată ai zece procente

cu care fie scade producţia, şi
atunci scade şi nivelul de trai,
fie scade altceva şi aşa mai
departe„ a spus Isărescu, citat
de Mediafax.
Soluţia: refinanţarea datoriei.
Şeful BNR a precizat că nu
există nici un fel de „ascunziş“
în cifrele privind inflaţia, care
evoluează pozitiv, iar creşterea
nivelului de trai se va simţi în
perioada următoare, dacă nu
se va îmbunătăţi în continuare

balanţa de plăţi.
„Dacă se îmbunătăţeşte balanţa de plăţi, de exemplu, şi
punem bani deoparte şi vrem
să rambursăm datoria externă
cum s-a făcut în anii '80, că
am văzut şi lucruri din acestea, nu o să crească nivelul de
trai. Chiar dacă o să ai creştere economică, dai banii înapoi.“, a adăugat Isărescu.
Oficialul BNR crede că cea
mai bună soluţie pentru viitor
este refinanţarea actualelor
împrumuturi. „Poziţia noastră, şi a mea personală, este
ca şi datoria publică şi datoria
externă în general, care depinde de firmele private, este
să aplatizăm lucrurile cam pe
unde sunt în prezent. S-o refinanţăm, dar este o decizie
foarte importantă, strategică“,
a spus Isărescu. Datele BNR
indică o deteriorare aproape
constantă a venitului disponibil al populaţiei mai accentuată în 2009-2010, cu o
revenire în 2011, şi apoi noi
scăderi în 2012 şi 2013.

Dumitru: Reducerea CAS, inutilă fără
transparentizarea cheltuielilor publice
Măsura reducerii contribuţiilor de asigurări sociale
(CAS) trebuie luată, dar va fi
inutilă fără transparentizarea
cheltuielilor publice, a declarat, preşedintele Consiliului
Fiscal, Ionuţ Dumitru (foto),
într-o conferinţă de specialitate. „Dacă reduci taxele şi
impozitele, aceasta fiind calea
de urmat, nu este suficient.
Trebuie să-i arăţi contribuabilului pe ce se duc banii.
Dacă oamenii vor continua să
vadă dezastrul din spitale, nu
vor plăti CAS-ul şi dacă se reduce la 10%. Ei văd că banii
le sunt furaţi”, a afirmat Ionuţ
Dumitru, citat de Agerpres.

În România, cota cumulată
de CAS plătită de angajator
este de 45%, iar colectarea se
situează undeva la 32%, din
cauza muncii la negru şi diverselor scutiri de CAS pentru
anumite categorii de persoane.
Potrivit ministrului Finanţelor Publice, Ioana Petrescu,
reducerea CAS cu 5 puncte

procentuale va fi primul subiect pe lista discuţiilor cu misiunea FMI, care va veni în
România pe 2 iunie.
Pe de altă parte, Ionuţ Dumitru a afirmat că Ministerul
Finanţelor Publice (MFP) a
subestimat foarte mult impactul bugetar al neimpozitării
profitului reinvestit, măsură
care se va aplica din a doua
jumătate a acestui an. În timp
ce MFP a estimat o scădere
a veniturilor de 500 - 600 milioane de lei, Consiliul Fiscal
prevede un impact bugetar
anual de cel puţin două miliarde de lei, respectiv 0,3 0,4% din PIB.

Prima tranşă la „taxa pe stâlp”
se plăteşte în 26 mai
Termenul de declarare a impozitului pe construcţii speciale
datorat pentru anul 2014 (n.r.,
taxa pe stâlp) este 26 mai, zi în
care va fi plătită şi prima rată
în contul acestei obligaţii fiscale,
urmând ca a doua rată să fie
scadentă în 25 septembrie 2014,
informează Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală
(ANAF).
„Calculul şi declararea impozitului pe construcţii se face
până în data de 25 mai inclusiv

a anului pentru
care se datorează
impozitul. Întrucât ziua de 25
mai 2014 este o
zi nelucrătoare,
termenul de
declarare a impozitului
pe construcţii datorat pentru
anul 2014 va fi luni, 26 mai
2014”, precizează ANAF. De
la 1 ianuarie 2014, printr-o modificare a Legii nr. 571/ 2003
privind Codul fiscal, s-a regle-

mentat obligaţia plăţii
de către persoanele juridice a
impozitului pe construcţii, care
este cheltuiala deductibilă la stabilirea profitului impozabil.
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Transfăgărăşanul ar putea fi
închis cel mult trei luni pe an
Oficiali ai CNADNR au
anunţat, vineri, că pe
Transfăgărăşan vor începe în acest an lucrări
de amploare, astfel încât acest drum să fie închis „maximum trei luni
pe an”, valoarea totală
a lucrărilor programate
pe versantul nordic fiind de 67 de milioane de
lei.
Directorul regional Braşov
al CNADNR, Adriana Nicula,
a declarat că a fost încheiat
deja un contract cu o firmă
din Portugalia care va realiza
lucrări ample pe versantul
nordic al Munţilor Făgăraş,
în judeţul Sibiu, între Bâlea
Cascadă şi Bâlea Lac.
„Pe DN 7C avem un contract de lucrări încheiat pentru
67 de milioane de lei, cu foarte
multe lucrări. Pe Transfăgă-

Transfăgărășanul este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume
răşan nu se poate lucra decât
maxim şase luni pe an, din

cauza timpului. Sunt foarte
multe lucrări, de la reparaţii

Minor din Apața, cercetat
pentru tentativă de viol și tâlhărie
La mijlocul săptămânii trecute, dispeceratul I.P.J. Brașov
a fost sesizat că, în după amiaza zilei de 7 mai, un tânăr necunoscut a pătruns prin
escaladarea gardului împrejmuitor în locuinţa unei bâtrâne de 90 de ani din comuna
Apatʼa, căreia i-a aplicat mai
multe lovituri cu palma în
zona feţei, a ameninţat-o cu
un cuţit găsit în locuintʼă și a
încercat să o violeze, după
care a sustras din locuintʼă
suma de 350 lei şi mai multe
bunuri casnice (veselă, un fier
de călcat şi scule).
În urma cercetărilor efec-

tuate de politʼiștii Serviciului
de Investigatʼii Criminale și
Sectiei 6 Politʼie Rurală Hoghiz, în data de 8.05.2014 a

fost identificat și retʼinut, la o
stână de pe raza comunei
Apatʼa, suspectul în acest caz:
un localnic de 15 ani, de la
care s-a reușit recuperarea bunurilor casnice.
Minorul a fost ulterior expertizat de Serviciul Medicină
Legală Brașov, care a constatat că avea discernământ în
momentul comiterii faptelor,
ca atare a fost retʼinut de
politʼiști sub aspectul comiterii
infractʼiunilor de tentativă de
viol și tâlhărie, iar ulterior
instantʼa de judecată a dispus
cercetarea lui în stare de libertate.

Condamnați la închisoare
prinși de polițiștii brașoveni
Politʼiștii Biroului de
Investigatʼii Criminale
Brașov au organizat și
desfășurat în ultimele zile
actʼiuni în scopul identificării persoanelor pe numele
cărora instanţele de judecată
au emis mandate de executare a pedepsei cu închisoarea. Politʼiștii au depistat un
brașovean de 46 ani, condamnat la doi ani închisoare, pentru săvârşirea infractʼiunii de
înșelăciune, conform unui
mandat emis în data de

08.04.2014 de Curtea de Apel
Braşov, un alt brașovean de
46 ani, condamnat la zece ani
închisoare, pentru săvârşirea
infractʼiunii de înșelăciune,
conform unui mandat emis în

data de 06.07.2012 de Judecătoria Brașov, precum
și un brașovean de 23 ani,
condamnat la patru ani și
șase luni închisoare, pentru
săvârşirea infractʼiunilor de
distrugere și ultraj contra
bunelor moravuri și tulburarea ordinii publice, conform unui mandat emis în data
de 05.05.2012 de Judecătoria
Brașov. Persoanele mentʼionate
au fost retʼinute de politʼiști și
încarcerate în Penitenciarul
Codlea.

de poduri, protecţie a versanţilor împotriva căderilor de

pietre, polate pentru avalanşe,
construcţii speciale care fac
ca avalanşa să treacă peste
drum. Prin aceste lucrări s-ar
putea să se menţină drumul
cât mai mult deschis şi pe perioada iernii”, a declarat
Adriana Nicula.
Potrivit acesteia, lucrările
pe Transfăgărăşan, în judeţul
Sibiu, vor începe în luna iunie
şi vor dura 24 de luni de lucru
efectiv.
„Lucrările se vor face cu
restricţii de circulaţie, Transfăgărăşanul nu va fi închis.
Sunt doi ani efectiv de lucru,
dar se lucrează doar şase luni
pe an, deci, fizic, vor fi cam
patru ani. Când se termină
lucrările, noi sperăm că se va
închide Transfăgărăşanul maxim trei luni pe an”, a precizat
Nicula.
În prezent, Transfăgărăşanul se închide începând cu

data de 1 noiembrie şi se deschide circulaţiei doar începând cu data de 1 iulie, iar în
restul anului, DN 7C rămâne
închis circulaţiei publice de la
km 104 (Piscul Negru) până
la km 130 (Cabana Bâlea
Cascadă).
Transfăgărăşanul are o lungime de 151 km şi începe de
lângă oraşul Piteşti (în direcţia Curtea de Argeş) şi se termină între Sibiu şi Braşov.
Este situat pe locul al doilea
ca altitudine în România (lângă Bâlea Lac ajunge la altitudinea de 2042 m) şi a fost
construit ca punct strategic
militar, după evenimentele
din Cehoslovacia din 1968,
din iniţiativa lui Nicolae
Ceauşescu, în perioada 19701974. Este unul dintre cele
mai spectaculoase drumuri
din lume, fiind denumit şi
„drumul din nori”.
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Finanțarea pentru autostrada
Comarnic – Braşov, incertă
Institutʼiile financiare
internatʼionale nu au decis
încă dacă și cu cât finantʼează
autostrada Comarnic Brașov, hotărâre de care depinde respectarea termenului
fixat de Guvern pentru această lucrare, a anuntʼat ministrul
Transporturilor, Dan Șova.
„În acest moment, CNADR
(Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România n.r), Guvernul
României, noi nu așteptăm
decât instituțiile financiare
internaționale (...) să stabilească dacă finanțează și cu
cât, pentru a vedea exact care
va fi ponderea instituțiilor financiare internaționale și
ponderea băncilor private.
Mai sunt unele discuții între
instituțiile
financiare
internaționale și constructori,
tot cu privire la finanțare, dar
sunt chestiuni care nu implică
vreo decizie a CNADR.
CNADR și-a terminat treaba,
deci deocamdată așteptăm”,
a spus ministrul Transporturilor.

Potrivit lui Șova, pentru
constructʼia autostrăzii Comarnic - Brașov sunt necesari 1,5 - 1,8 miliarde de
euro și va fi gata în 2016.
Ministrul Transporturilor
a spus în urmă cu două luni
că Banca Europeană de
Investitʼii (BEI), Banca Europeană de Reconstructʼie și
Dezvoltare (BERD) și Banca
Mondială (BM) vor participa
''consistent" la finantʼarea
acestui proiect.

„Pentru Comarnic Brașov, eu personal mi-am
dorit ca acel contract să se
semneze în februarie anul
acesta. Nu s-a semnat încă
și acest lucru a fost prezentat
negativ de jurnaliști, în mod
justificat la prima vedere,
dar între timp am reușit să
convingem organisme financiare internaționale ca BEI,
BERD și BM să participe în
mod consistent la finanțarea
acestui proiect, pentru că

Ultima sesiune de cereri de proiecte
organizată de GAL ATBN pentru Măsura
121- Modernizarea exploatațiilor agricole
Grupul de Actʼiune Locală
Asociatʼia Transilvană Brașov
Nord (GAL ATBN) anuntʼă
lansarea ultimei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura
121. Modernizarea exploatatʼiilor agricole, finantʼate prin
Axa IV Leader, Măsura 41
Implementarea strategiilor de
dezvoltare locală, în perioada
12 mai 2014 – 14 iulie 2014.
Beneficiarii eligibili pentru
sprijinul acordat prin Măsura
121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane
fizice sau juridice, care practică
în principal activităţi agricole
– activitate principală conform
Certificatului de Înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul
ţării, are o dimensiune egală
sau mai mare de 2 UDE, și
care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
-Persoană fizică;
-Persoană fizică autorizată
-Întreprinderi individuale;
-Întreprinderi familiale
-Societate în nume colectiv
-Societate în comandită
simplă

- Societate pe acţiuni –
- Societate în comandită pe
acţiuni
- Societate cu răspundere
limitată
- Societate comercială cu
capital privat
- Societate agricolă
-Societate cooperativă agricolă
- Grup de producători constituit conform OG nr.
37/2005, cu modificările și
completările ulterioare, doar
cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele
propriilor membri;
- Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/
2004 cu modificările și completările ulterioare), doar cu
condiţia ca investiţiile realizate
să deservească interesele propriilor membri.
Fondurile disponibile pentru
Măsura 121 sunt de 198.000 de
euro, iar valoarea maximă nerambursabilă ce poate fi acordată unui proiect este de
198.000 de euro. Valoarea maximă totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000
euro.
Depunerea proiectelor se va
face la sediul GAL ATBN din
orașul Rupea, str. Republicii
nr. 124, de luni până vineri, în

intervalul orar 10.00 – 14.00.
Termenul limită de depunere
este 14 iulie 2014, orele
14.00.
Informatʼii detaliate privind
accesarea și derularea Măsurii
121
Modernizarea
exploatatʼiilor agricole sunt cuprinse în ghidul solicitantului
și în anexele care îl însotʼesc,
disponibile pe web-site-ul
www.galatbn.ro și pe
www.apdrp.ro. Aceste documente pot fi obtʼinute și de la
sediul GAL ATBN, în variantă
electronică și/sau tipărită.
ATENTʼIE! Solicitantʼii vor
utiliza versiunea 10 a Ghidul
Solicitantului și versiunea 5.7
a Cererii de finantʼare, disponibile pe site-ul www.apdrp.ro
Informatʼii suplimentare
putetʼi afla la sediul GAL
ATBN in orașul Rupea, str.
Republicii nr. 124, de luni până
vineri, în intervalul orar 10.00
– 14.00 sau la următoarele
date de contact:
-magda.dinu@galatbn.ro
sau telefon – 0784298863;
- cristina.ciocan@galatbn.ro
sau telefon – 0784298864;
-cornel.negrea@galatbn.ro
sau telefon – 0784298865
-luciana.cristea@galatbn.ro
sau telefon – 0784298868.

este vorba despre o sumă
foarte mare. Ne-au promis
că în luna iunie vor termina
această analiză și vor da un
vot în Comitetul Creditorilor” a adăugat Șova.
Autostrada Comarnic Brașov va avea 60 de kilometri lungime, din care
53,215 kilometri de autostradă propriu-zis și încă
aproximativ șapte kilometri
legăturile (tot în regim de
autostradă) spre localitătʼile
pe lângă care trece, respectiv
Sinaia, Bușteni, Predeal și
Râșnov. Reprezentantʼii
consortʼiului Vistrada Nord,
compus din companiile
Vinci, Strabag și Aktor, au
parafat cu autoritătʼile române un Memoradum privind
finalizarea calendarului și a
restului măsurilor în ceea ce
privește atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice referitor la
proiectarea, construirea,
finantʼarea, operarea și
întretʼinerea Autostrăzii Comarnic - Brașov.

Luni

Au fost evaluate acțiunile
de la parcurile industriale
Carfil și Metrom
Consiliul
Judetʼean
Brașov a aprobat vineri rapoartele de evaluare referitoare la actʼiunile la cele
două parcuri industriale –
Carfil și Metrom – patronate de administratʼia
judetʼeană.
Astfel, pentru SC Metrom Industrial Parc SA:
-Valoarea evaluată a
societătʼii
este
de
19.853.643,00 lei
-Numărul de actʼiuni ale
societătʼii comerciale este de
100.918 actʼiuni
-Valoarea evaluată a unei
actʼiuni este de 19.853.
643/100.918 actʼiuni=196,
7403 lei/actʼiune
-Valoarea cu rotunjire,
195 de lei /actʼiune
-Valoarea evaluată a pachetului de actʼiuni detʼinut
de Judetʼul Brașov, ca persoană juridică română de
drept public, legal reprezentată de Consiliul Judetʼean
Brașov, este de: 100.918
actʼiuni X 195 lei /
actʼiune=19.679.010 lei.
Expertʼii evaluatori reco-

mandă ca pretʼ de pornire
pentru vânzarea actʼiunilor
valoarea de 195 de lei/
actʼiune.
Pentru SC Carfil Industrial
Parc SA:
-Valoarea evaluată a
societătʼii
este
de
14.088.614 lei
-Numărul de actʼiuni ale
societătʼii comerciale este de
116.490 actʼiuni
-Valoarea evaluată a unei
actʼiuni este de 14.088.614/
116.490 actʼiuni=120,
9427 lei/actʼiune
-Valoarea cu rotunjire,
120 de lei /actʼiune
-Valoarea evaluată a pachetului de actʼiuni detʼinut
de Judetʼul Brașov, ca persoană juridică română de
drept public, legal reprezentată de Consiliul Judetʼean
Brașov, este de: 116.490
actʼiuni X 120 lei /
actʼiune=13.978.800 lei.
Expertʼii evaluatori recomandă ca pretʼ de pornire
pentru vânzarea actʼiunilor
valoarea de 120 de lei/
actʼiune.

Ultima sesiune de cereri de proiecte
în cadrul Măsurii 322
Grupul de Actʼiune Locală
Asociatʼia Transilvană Brașov
Nord (GAL ATBN) anuntʼă lansarea, în perioada 12 mai 2014
– 16 iunie 2014, ultimei sesiuni
de cereri de proiecte pentru Măsura 322. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii
rurale, finantʼată prin Axa IV
Leader, Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare
locală.
Beneficiarii eligibili sunt:
- Comunele
prin
reprezentantʼii lor legali conform
legislatʼiei natʼionale în vigoare;
- Autoritătʼile locale (comune) sau Asociatʼii de Dezvoltare
Intercomunitare prin operatorii
regionali pentru investitʼiile în
infrastructura de apa/apă uzată;
- Asociatʼiile de Dezvoltare
Intercomunitare (ADI) realizate

între două sau mai multe comune înfiintʼate conform
legislatʼiei natʼionale în vigoare;
- ONG-uri, Așezăminte culturale și Institutʼii de cult definite
conform legislatʼiei natʼionale în
vigoare;
- Persoane fizice și juridice
care detʼin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de
interes local și care aplică pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local și natural
din spatʼiul rural.
Fondurile disponibile pentru Măsura 322 sunt de 374.087 euro, iar
suma maximă nerambursabilă
care poate fi acordată unui proiect este de 160.000 de euro.
Depunerea proiectelor se va
face la sediul GAL ATBN din
orașul Rupea, str. Republicii nr.
124, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de depunere este
16 iunie 2014, orele 14.00.

Informatʼii detaliate privind
accesarea și derularea Măsura
322. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor
de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale sunt
cuprinse în ghidul solicitantului
și în anexele care îl însotʼesc,
disponibile pe www.galatbn.ro
și pe www.apdrp.ro. Aceste documente pot fi obtʼinute și de la
sediul GAL ATBN, în variantă
electronică și/sau tipărită.
Informatʼii suplimentare
putetʼi afla la următoarele date
de contact:
- magda.dinu@galatbn.ro
sau telefon – 0784298863;
- cristina.ciocan@galatbn.ro
sau telefon – 0784298864;
- cornel.negrea@galatbn.ro
sau telefon – 0784298865;
- luciana.cristea@galatbn.ro
sau telefon – 0784298868.

34 de muncitori „la negru”
Conducerea Inspectoratului
Teritorial de Muncă Braşov a
publicat rezultatele controalelor
efectuate în luna trecută privind
muncă „la negru”. Au fost efectuate 477 de controale, fiind
identificate 34 de persoane pentru care 12 angajatori nu au în-

cheiat contracte de muncă la
angajare. Nouă angajatori care
utilizau muncă la negru, la care
au fost depistate 14 de persoane
fără forme legale, au fost sancţionaţi, fiind aplicate amenzi în
valoare de 140.000 lei. „Pentru
alți trei angajatori, documentele

întocmite în urma identificării
a 20 de persoane care lucrau
fără forme legale au fost predate
Poliţiei Braşov, care continuă
cercetările sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni prevăzute
de Codul Muncii”, a declarat
șeful ITM Brașov, Adrian Reit.
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„Oda Bucuriei”: Europa
şi-a serbat ziua la Braşov!
Anul acesta, de
Ziua Europei, la Braşov,
a avut loc Festivalul Regiunilor Europene.
Organizarea şi atmosfera au
fost demne de un oraş cu adevărat european. Au participat:
Excelenţa Sa Michael Schwarzinger, ambasadorul Austriei în
România, profesorul Franz
Schausberger, preşedintele Institutului Regiunilor Europene
din Salzburg, care a venit cu o

Tinerii au participat activ la serbările legate de ”Ziua Europei”
delegaţie formată din oficiali şi
jurnalişti, Arnulf Gressel din

partea Camerei de Comerţ a
Austriei, europarlamentarii Re-

nate Weber (PNL) şi Iuliu Winkler (UDMR), Aristotel Căn-

cescu, președintele Consiliului
Judetʼean Brașov, George Scripcaru, primarul municipiului Braşov, alături de alte oficialităţi locale.
La debutul manifestării, pe 8
mai, studenţii Universităţii Transilvania au avut privilegiul unei
conferinţe incitante susţinute de
profesorul doctor Franz Schausberger, cu tema „Regionalizare
și descentralizare în Europa”. A
urmat o altă conferinţă, pe 9
mai, la Centrul Cultural Reduta:
„Administraţia locală şi regională modernă”. A fost lansată
cartea Scrisoare către Europa,
scrisă de elevii de la Liceul Unirea în limbile engleză, germană,
română, maghiară, franceză şi
spaniolă. Elevii braşoveni i-au
citit scrisoarea Europei, în limbile ei.
Unul din cele mai europene
momente ale zilei de 9 mai în
Braşov, a fost „Cafe D’Europe”

la Casa Hirscher. Este un proiect
al Institutului Regiunilor Europene care are loc, în fiecare an,
într-un oraş european. Într-o atmosferă destinsă, elevii şi studenţii braşoveni au avut ocazia
să participe la o întâlnire colocvială şi să pună întrebări oficialităţilor europene prezente. S-a
vorbit despre toleranţă, regionalizare, activitatea Parlamentului
European.
De la ora 17, în Piaţa
Sfatului a răsunat Oda Bucuriei,
imnul Uniunii Europene! Elevii
de la Şcoala de Muzică din
Braşov şi de la Liceul Johannes
Honterus au realizat un Flash
Mob muzical aplaudat la... scenă deschisă.
A urmat, tot în Piaţa Sfatului,
festivalul „Tradiţii şi obiceiuri
româneşti în contextul european” cu standuri aparţinând diverselor zone ale României, dar
şi ale ţărilor Uniunii Europene.

De la 1 iunie, noi reguli pentru internare
Pachetul serviciilor
medicale de bază revizuit va intra în vigoare la 1 iunie. 300
de boli vor fi considerate spitalizări evitabile, a anunţat Gheorghe Radu Ţibichi, preşedintele
CNAS.
Tʼibichi a explicat că
va exista o listă a
diagnosticelor care se
vor face în spital, fapt care
până acum nu exista, decât la
nivel de caz: „Contractul-cadru şi normele metodologice
au fost discutate cu organizaţiile profesionale şi asociaţiile
de pacienţi şi am reuşit să
ajungem la o formă care să

răspundă necesităţilor populaţiei pentru momentul acesta.
Concret, vom muta centrul de
greutate de la serviciile spitaliceşti în ambulatoriu, încurajând asistenţa medicală primară de specialitate şi paraclinică. Astfel, cazurile care

se rezolvau până
acum în spitalizare
continuă să se poată
rezolva în ambulatoriu. În acest sens, s-a
creat spaţiul bugetar
necesar astfel încât
pacienţii să aibă posibilitatea să se investigheze în ambulatoriu
şi medicii să poată
monitoriza aceste cazuri în ambulatoriu”. El a subliniat că există un buget suficient pentru a se susţine
acest pachet de servicii, iar
dacă pe parcursul anului se
va simţi nevoia de a suplimenta unul dintre serviciile
medicale, se va face.

MAI şi-a prezentat oferta educaţională
Tinerii braşoveni care
îşi doresc o carieră militară sunt aşteptaţi săşi depună dosarele, pentru a ocupa unul dintre
cele peste 1.000 de locuri scoase la concurs
de instituţiile de învăţământ ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor. Astfel, Academia
de Poliţie „Al. I. Cuza” din
Bucureşti va şcolariza 255 de
studenţi care optează pentru
specializarea ordine şi siguranţă publică, forma de învăţământ de zi, şi 40 pentru

„Drept”. Şcoala de Agenţi de
Poliţie „Vasile Lascăr” din
Câmpina are disponibile 500
de locuri, iar cea de la ClujNapoca, sub patronajul spiritual al lui Septimiu Mureşan,

125 de locuri. Institutul
Medico-Militar, specialitatea medicină generală, pune la dispoziţie 15
locuri. Înscrierile au început în 14 aprilie şi se
vor încheia pe 2 iunie,
pentru academie, şcolile
pentru agenţi având
„deschis” până în 14 august. Înscrierile şi depunerea dosarelor se fac la
sediul IJP Braşov, Serviciul
Resurse Umane, de luni până
joi, între orele 9.00 şi 15.00,
şi vineri, între orele 9.00 12.00.

C
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Povestea unei străzi:
Strada Nicolae Iorga (II)

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu
Primăria atribuie după anul 1924, 12 loturi de teren,
în vederea construcţiei de case pe Şirul Cetăţuii, prin
vânzare condiţionată căte intelectuali români, cetăţeni
de frunte ai municipiului, care s-au evidenţiat în războiul de reîntregire; loturile aveau în jur de 600 mp
preţul fiind de 80 lei/mp. (salariul mediu al unui
funcţionar era aproximativ 12.000 lei/lună).
Prin decizia Consiliului orăşenesc din 19 aug. 1928,
Şirul Cetăţuii va purta numele savantului Nicolae
Iorga (în viaţă la acea dată). „O stradă nouă la Braşov... este era de reînviere a oraşului” scria în anul
1928 ziarul „Carpaţii”. Casele se construiesc între
anii 1925-1944.
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Consiliul Judeţean
scoate la vânzare încă
o unitate sanitară
Este vorba
despre unul
dintre pavilioanele Spitalului de
Neurologie
de la Timişul
de Sus.
Motivul este legat de costurile
prea mari pentru
reparaţia capitală,
absolut necesară,
în condiţiile în
care vechea clădire, care a fost
construită în anul
1958, este degradată atât în interior, cât şi în
exterior.
Experţii imobiliari au avaluat atât clădirea unităţii sanitare, cât şi terenul aferent,

la suma de 190 de mii de
euro, sumă care, dacă va fi
obţinută prin tranzacţie, va
fi reinvestită tot în sistemul
sanitar.

În Pavilionul de la Timişul
de Sus sunt îngrijiţi 25 de pacienţi. Aceştia vor fi transferaţi
la unităţi sanitare similare din
Braşov, Zărneşti sau Vulcan.

245 de participanţi la Maratonul
de înot organizat la Bazinul Olimpic

Szasz Szilard, în vârstă
de 20 de ani, din Braşov,
este câştigătorul celei de a
20-a ediţii a Maratonului
celor 24 de ore de înot
care s-a desfăşurat sâmbătă
şi duminică la Bazinul
Olimpic de Înot.
Cel mai tânăr înotător a
fost Eric Gabriel Negru, în

vârstă de cinci ani şi jumătate, iar cel mai în vârstă,
Anca Mitrofan, de 69 de
ani. Cea mai bună înotătoare a fost Roxana Samoilă, care a înotat 7,8 km.
La Maratonul de înot au
participat 245 de înotători
din Braşov, Bucureşti, TgMureş şi Sf. Gheorghe.

Printre participanţi s-au aflat şi
şapte înotători
care se deplasează
în cărucior cu rotile şi un înotător
cu tetrapareză
spastică.
Competiţia este
înscrisă în calendarul Federaţiei
Române Sportul
pentru Toţi, iar
din anul 1993 s-a organizat
fără întrerupere.
Competiţia este organizată de Outdoor School
Braşov, cu sprijinul Direcţiei
de Tineret şi Sport din Primăria Braşov şi la ea poate
participa orice persoană
care ştie să înoate, fără restricţii de vârstă şi sex.

Nu ai plătit impozitul, rămâi fără bani!
Începând din această săptămână, autorităţile vor tăia
ajutoarele sociale celor care
nu şi-au plătit taxele şi impozitele locale în anul 2013.
Este vorba despre persoanele care primesc un venit
minim garantat, alocaţie de
susţinere a familiei sau indemnizaţie pentru creşterea
copilului. „Primăriile au
avut un termen limită până

la sfârşitul lunii aprilie ca
să trimită listele cu rău-platnici către Ministerul Muncii.
Suspendarea din drepturi
va începe de săptămâna
viitoare”, a declarat Adrian
Toader, directorul Agenţiei
naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
Cei care reuşesc să-şi
achite taxele şi impozitele
restante în termen de

5 luni vor fi repuşi în drepturi. Mai mult, aceştia vor
primi inclusiv suma cuvenită acestei perioade. Dacă
nu ajung însă cu datoriile
la zi, vor rămâne definitiv
fără ajutorul de la stat.
Autorităţile fac excepţie
doar în cazul persoanelor
singure, care au în întreţinere unul sau mai mulţi
copii.

„A fost propunerea venită de la spital, pentru că ei nu
pot să susţină acel
pavilion şi nu prea
îşi mai justifică menirea şi acesta este
motivul pentru care
vom face ce am făcut şi la Dermato”,
declară Aristotel
Căncescu – preşedintele Consiliului
Judeţean Braşov
În 2012, Spitalul
de Dermatologie a
fost vândut contra
sumei de peste 8
milioane de lei. Clădirea ar urma să fie demolată
iar în locul ei să se construiască un hotel de către noii
proprietari.
Sebastian Dan
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Principele Radu Duda
vine azi la Brașov
Alteţa Sa Regală, Principele Radu Duda, îşi va lansa
astăzi, două volume atât la
Brașov, cât și Făgăraş.
Lucrările se numesc „3 poduri peste lume” şi „Portretul Principesei Margareta”.
La Brașov lansarea va
avea loc de la ora 13.00,
la Biblioteca Județeană
„George Barițiu”. Ulterior
Principele Radu Duda va
merge la Făgăraș. „În
urma vizitei pe cam am făcut-o, împreună cu domnul
primar, în luna februarie, la

Castelul Peleş, Casa Regală a României prin Principele Radu Duda va fi
prezentă la Făgăraş. În prezenţa sa va avea loc o întâlnire festivă a Consiliului
Local în Cetate, urmând
apoi ca Principele Radu săşi lanseze cele două volume”, a declarat Cristian Urs,
preşedintele Alianţei pentru
Restaurarea Monarhiei. Alteţa Sa Regală, Principele
Duda nu va fi însoţit de Principesa Margareta, în timpul
celor două evenimente.

Festivalul de Film Istoric
La a XXIII-a ediţie a Jocurilor
Olimpice, desfăşurată în
1984 la Los Angeles (SUA),
România a reuşit să obţină
cea mai bună clasare din istorie, respectiv locul al II-lea.
Această performanţă, a declarat directorul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov,
istoricul Nicolae Pepene, care
este şi coordonator cultural
la Primăria Râşnov, va fi marcată în cadrul Festivalului Internaţional de Film Istoric
(FIFIR), care se va desfăşura
în perioada 1–10 august.

„La Râşnov vor veni sportivi
care au participat la olimpiadă, vor fi proiectate filme, iar
în Grădina Cetăţii va fi o expoziţie foto spectaculoasă.
Acest moment reprezintă o
componentă a uneia dintre
temele principale ale Festivalului, respectiv căderea
comunismului, al cărui declin a început în anii ’80”, a
declarat Pepene. O altă
temă a FIFIR va fi primul
Război Mondial, în 2014 împlinindu-se 100 de ani de la
de la începerea lui.
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Constanţa, marş forţat spre titlu!
Campioana României a câștigat
și al doilea meci
din faza finală a
campionatului naţional de handbal
masculin, 33-31,
la Turda, în fața
celor de la Potaissa Turda. HCM
Constanța a dominat partida de la
un capăt la celălalt
și este din ce în ce
mai aproape de un
nou titlu de campioană. Pentru HCM Constanța, partida cu Potaissa
Turda era ultima înaintea Final Four-ului Cupei EHF din
weekend-ul următor. Campionii au câștigat meciul de la
Turda într-o manieră clară, fiind la conducere pe tabela
de joc încă din primul minut. Popescu, Csepreghi și Toma
au arătat o formă bună de joc, lucru îmbucurător în perspectiva partidei cu Montpellier. La pauză, HCM avea
un avantaj de patru lungimi, iar cu un sfert de oră înainte
de final diferența se majora la șapte goluri (27-20). Potaissa Turda s-a apropiat pe tabelă la două goluri, de
două ori, însă răspunsul oaspeților a venit prompt de fiecare dată. În final, 33-31 pentru HCM Constanța, care
merge cu moralul ridicat la Berlin, unde sperăm să se
scrie o nouă pagina de istorie.

Şahtior, încă un titlu!
Mircea Lucescu a câştigat un nou titlu în Ucraina, în urma
succesului de pe terenul lui Zorya Luhansk, scor 2-1.Cu
o etapă rămasă de disputat din campionat, „minerii” au
un avans de nouă puncte faţă de următoarea clasată,
Dnepr (formaţia lui Juande Ramos mai are de disputat
două partide). Este cel de-al nouălea titlu din istoria grupării din Doneţk, după succesele din sezoanele 2001–
02, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2010–11,
2011–12, 2012–13, al optulea cucerit cu românul de 68
de ani la timonă. În ciuda faptului că în 2013 a pierdut
poate cei mai importanţi fotbalişti ai echipei - Willian (plecat la Chelsea) şi Fernandinho (transferat la City) - Mircea
Lucescu a găsit înlocuitorii perfecţi. Nou transferaţi, Taison
şi Bernard s-au integrat perfect în mecanismul gândit de
român, aceştia fiind, alături de Alex Teixeira şi Douglas
Costa printre artizanii cuceririi titlului. Dar cel mai important fotbalist a fost, fără doar şi poate, brazilianul Luiz
Adriano, care, cu 18 reuşite, a câştigat şi titlul de golgheter
al Ucrainei.

Hamilton, cel mai rapid!
Pilotul britanic Lewis
Hamilton (Mercedes)
a câştigat, duminică,
Marele Premiu al
Spaniei, a cincea etapă a Campionatului
Mondial de Formula
1, în timp ce coechipierul său, germanul
Nico Rosberg, a fost
al doilea, iar australianul Daniel Ricciardo
(Red Bull) a trecut linia de sosire al treilea.
Hamilton a reuşit a
patra victorie consecutică şi tot de patru
ori la rând Rosberg a fost al doilea. Germanul Sebastian
Vettel (Red Bull) a terminat al patrulea, urmat de finlandezul
Valtteri Bottas (Williams) şi de piloţii Ferrari, spaniolul Fernando
Alonso şi finlandezul Kimi Raikkonen. Pe locurile 8-10 s-au
clasat în ordine francezul Romain Grosjean (Lotus-Renault),
mexicanul Sergio Perez şi Nico Hulkenberg (ambii Force India). Următoarea etapă a CM de Formula 1, Marele Premiu
al Principatului Monaco, va avea loc la 25 mai.

SPORT
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Cu optimism, spre Gruia
Stegarii îşi doresc un rezultat bun pe terenul CFR-ului
FC Braşov respiră un aer
ceva mai bun, după victoria
de pe teren propriu cu Corona.
Lupta din subsolul clasamentului este însă extrem de disputată, iar orice punct câştigat
poate fi cel al supravieţuirii.
Galben-negrii au atins cota 36,
dar pentru a fi siguri de prezenţa în prima ligă şi în sezonul viitor, mai au nevoie de
cel puţin trei puncte. Primul
hop pentru oamenii lui Ţălnar,
în această seară în Gruia, contra CFR-ului! CFR Cluj-FC
Braşov, partidă care contează
pentru etapa a 32-a a primei
ligi de fotbal, se dispută astăzi
de la ora 19.30.
„Vrem să facem un meci bun”.
CFR Cluj nu mai este echipa
de acum câţiva ani, care făcea
legea în întrecerea internă şi
reprezenta cu cinste România
în grupele Champions League.
Problemele financiare apasă
din ce în ce mai tare gruparea
de pe Someş, jucătorii au acumulat restanţe la salarii, iar
acest lucru se resimte nu nu
numai în buzunarul lor, ci şi
în modul de exprimare pe teren. „Până acum am jucat
toate meciurile cu sabia deasupra capului. Mergem la
Cluj şi încercăm să scoatem
maximum posibil. Nu mai este
CFR-ul care a fost odată, putem scoate un rezultat bun acolo! Ne intereseză să acumulăm
puncte, mai puţin spectacolul
şi să ne îndeplinim obiectivul.
Sperăm să terminăm cu fruntea sus acest campionat!” nea declarat fundaşul stegarilor,
Alexandru Vagner.
„I-am spus lui Mario că vreau săl bat!” Omul care a adus victoria stegarilor în jocul cu

Foto: www.steagu.ro

Portughezul Madeira vrea să repete jocul bun cu Corona şi în Gruia!
Corona, Bruno Madeira, spune
că un punct obţinut de braşoveni în jocul din Gruia, ar fi
foarte bun. „Nu contează că
am înscris eu cu Corona, important este că am câştigat acel
joc. Mergem să câştigăm şi la
CFR, dar ar fi bun şi un punct!
CFR-ul este în formă, dar şi
noi suntem la fel ! Sunt prieten
bun cu fostul meu coleg, Mario
Felgueiras, am vorbit chiar la
telefon cu el şi i-am spus că vin
la Cluj să-l bat!” a punctat portughezul Madeira.

Nu ajung 39 de puncte? Cota
de 36 de puncte atinsă de stegari nu-l linişteşte pe Cornel
Ţălnar. Tehnicianul spune că
echipa mai are nevoie chiar
de patru puncte pentru a se
salva! „Jocurile sunt foarte
încurcate în subsolul de clasament. Mai sunt nouă puncte
la bătaie, toate echipele de jos
ar putea face 38-39 de puncte! Nu ştiu dacă ne-ar ajunge
doar trei puncte ca să ne salvăm. Vom avea un meci greu
la CFR. Sunt probleme acolo,

Avem bronz pe tatami!
Daniel Natea a obtʼinut medalia
de bronz în Grand Slamul de judo
de la Baku! Sportivul român l-a
învins prin ippon în meciul pentru
locul 3 pe azerul Ushangi Kokauri, aceasta fiind prima medalie
câștigată de tânărul judoka de 22
de ani într-un concurs de mare
anvergură la seniori. Odată cu
această medalie, Natea a primit
şi 200 puncte care îl vor ajuta să
urce aproape 10 pozitʼii în clasamentul mondial al categoriei
+100 kg. Finala a fost câștigată
de tunisianul Faicel Jaballah, numărul 4 mondial, care l-a învins
înainte de limită pe rusul Anton
Krivobokov. În con fruntarea
campionilor mondiali din finala
de la 100 kg. a avut câştig de cau-

ză kazahul Maxim Rakov, campionul din 2009, care a trecut în
prelungiri de azerul Elkhan Mammadov, deţinătorul titlului mondial de anul trecut de la Rio. La
categoria 90 de kilograme am
avut parte de o finală eminamente
olandeză, care a fost câștigată de
campionul mondial din urmă cu
nouă ani, veteranul Guillaume Elmont, în fatʼa mai tânărului Noel
Van’T End.
În întrecerea feminină, Madeleine Malonga (Frantʼa) a trecut
în ultimul act al categoriei 78 kg.
de Assunta Galeone din Italia, în
timp ce Eunkyong Kim din Correa de Sud a învins-o pe tunisianca Nihel Cheikh Rouhou în finala
categoriei +78 kg.
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ca de altfel peste tot în România, dar nu cred că ei vor
vedea altfel fotbalul din
această cauză. Au o echipă
puternică, au jucători foarte
buni. Personal, cred că Mediaşul s-ar putea să aibă
mari dificultăţi. Au cu Dinamo, cu Astra şi în ultima etapă cu noi. Vă daţi seama,
dacă nu acumulează puncte,
în ultima etapă va fi războiul
Maldivelor cu noi!” a spus
„Ţânţarul” înainte de plecarea
spre Cluj.

Campion nou la WBC!
Boxerul canadian
de origine haitiană
Bermane Stiverne
este noul campion
mondial la categoria
grea, versiunea
WBC, după victoria
obtʼinută sâmbătă, la
Los Angeles, în fatʼa
americanului Chris
Arreola. Locul lăsat
vacant de campionul
ucrainean Vladimir Kliciko a fost cucerit de
Bermane Stiverne (35 de
ani), prin victoria
obtʼinută după ce meciul
a fost oprit de arbitru, în
repriza a șasea. Canadianul a dominat copios lup-

ta și a reușit să își expedieze adversarul american la podea în repriza
cu numărul șase. A fost
victoria cu numărul 24,
dintre care 21 înainte de
limită, din palmaresul
său care are o singură înfrângere și un meci nul.
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Corona e în Final 3

Braşovencele se vor bate pentru titlu
Handbalistele de la Corona
şi-au atins obiectivul propus
pentru această perioadă: au
trecut în play-off de Universitatea Jolidon Cluj, cu consum minim de energie!
Braşovencele au făcut vineri
seara un joc perfect şi au închis tabela la 34-26 (16-12).
Cum şi în jocul de la Cluj tot
fetele antrenate de Bogdan
Burcea şi Vasile Curiţeanu
au avut câştig de cauză (2928), Corona merge în turneul
final de 3! Pentru titlul de
campioană, handbalistele
Braşovului se vor duela cu
HC Dunărea Brăila (care a
eliminat-o în mod surprinzător pe HCM Roman) şi cu
HCM Baia Mare. Miercuri
de la ora 18.45, Corona Braşov va susţine primul joc din
Final 3, în sala sporturilor
Dumitru Popescu Colibaşi,
cu HCM Baia Mare.
„Nu ne mulţumim cu locul 2
sau 3!” În faţa propriilor suporteri, Corona a demonstrat
că repriza secundă de la Cluj
a fost doar un accident! După
un început de joc echilibrat,
Braşovul a preluat iniţiativa
şi a avut în permanenţă
avantaj pe tabelă. Victoria a
venit în mod logic, iar calificarea s-a încadrat în graficul propus: minim de meciuri
jucate. „Ne-am îndeplinit
obiectivul şi am intrat în primele trei echipe! Ne vom bate
la titlu, nu ne vom mulţumi
cu locul doi sau trei! Va fi

Cristina Zamfir a dat gol după gol în poarta Clujului!
foarte greu, dar nu imposibil”
a spus după joc, interul Coronei, Adriana Ţăcălie.
Miercuri, primul test! Seria
jocurilor din turneul de 3 va

fi deschisă marţi, când la
Braşov va veni HCM Baia
Mare! Un meci care poate
fi decisiv în stabilirea viitoarei campioane naţionale! „Ne

dorim să facem un joc foarte
bun, să ne apărăm agresiv,
să ne mobilizăm şi să câştigăm! Este primul meci din
Final 3 şi este cel mai important. Trebuie să câştigăm
la o diferenţă cât mai mare,
dacă se poate de 3, 4 sau
chiar 5 goluri! O să ne luptăm pentru asta!” a mai spus
Ţăcălie. ”Sunt foarte fericit
că am reuşit să urcăm pe podium. Am trecut de primul
pas, dar acum urmeză cel
mai important. Ne dorim
foarte mult să terminăm pe
locul1. Va fi foarte greu, dar
noi vom face tot ce este
omeneşte posibil să ajungem
acolo! Baia Mare are o echipă foarte bună, dar nu ne
este frică de acest joc. Dacă
trecem de Baia Mare, şansele
noastre să câştigăm titlul vor
fi foarte mari!” a declarat şi
secundul Coronei, Vasile Curiţeanu.
„Nu sunt de acord cu acest sistem!” Curiţeanu a vorbit şi
despre sistemul inedit, după
care este desemnată campioana în România. „Eu nu
sunt de acord ca titlul să se
joace în trei! Sper să nu se
ajungă la manevre în acest
turneu. Din punctul meu de
vedere, titlul trebuia să se joace tur-retur, de două echipe!
Sau un singur meci, pe teren
neutru. Noi am găsit o altă
variantă. De fiecare dată, noi
suntem mai catolici decât
Papa!” a încheiat Curiţeanu.

Șarapova trece de Halep la Madrid!
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Surprize la Madrid. La dublu!
Dublul format din jucătorii Daniel Nestor (Canada) și
Nenad Zimonjic (Serbia), capi de serie nr. 6, s-a impus
în mod suprinzător duminică în fața principalilor favoriți,
frații americani Bob și Mike Bryan, în finala turneului
de tenis ATP de la Madrid, în două seturi, 6-4, 6-2. Daniel Nestor (42 de ani) și Nenad Zimonjic (37 de ani)
nu au fost impresionați de palmaresul adversarilor și
au câștigat împotriva celor care i-au eliminat pe românul
Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, în faza optimilor de finală. Învingătorii au primit un cec de 216.380
euro și 1000 puncte ATP. Sara Errani și Roberta Vinci
au câștigat proba de dublu din cadrul turneului WTA
de la Madrid. În finală, Sara Errani și Roberta Vinci sau impus sâmbătă în două seturi, scor 6-4, 6-3, în fața
dublului spaniol Garbine Muguruza/Carla Suarez. Partida a durat o oră și 16 minute. Învingătoarele au primit
un cec de 216.380 euro și 1000 puncte WTA.

Viitor nesigur pentru Nicoliţă!
După împrumutul la FC Nantes, care expiră la finalul
acestui sezon, Bănel Nicoliță (29 de ani) nu va reveni
la Saint-Etienne, deși mai are contract încă un an cu
formația de pe "Stade Geoffroy-Guichard". Antrenorul
verzilor, Christophe Galtier, a exclus posibilitatea întoarcerii mijlocașului român la Saint-Etienne, precizând
că acesta are alte planuri, din această vară. "Bănel are
alte opțiuni. Acum e la Nantes, dar mai sunt și altele",
a spus Christophe Galtier, la conferința de presă dinaintea meciului Nantes - Saint-Etienne, câștigat de
oaspeți cu 3-1. Un gol a marcat Nicoliță în acest sezon
de Ligue 1, în Valenciennes - Nantes 2-6. 700.000 de
euro a încasat Steaua în 2011 pentru transferul lui Bănel
Nicoliță la Saint-Etienne. Verzii l-au împrumutat pentru
un sezon la Nantes, pentru o jumătate din această sumă.

Mureşan, pe cai mari. Putere!
Performanţă excelentă pentru singurul pilot român cu
rezultate în competiţiile de motociclism viteză la nivel
european. Robert Mureşan a terminat pe locul 8 cursa
de la Imola, a treia etapă din Campionatul Mondial de
Superbike, clasa Superstock 1000, şi a acumulat 8
puncte în clasamentul general al competiţiei. Călare pe
un BMW S1000RR, pilotul care concurează pentru echipa H-Moto Team a plecat de pe poziţia a 11-a a grilei
de start şi a avut un început greu de cursă. Arădeanul
de 23 de ani şi-a păstrat calmul şi a avut imediat de
profitat de pe urma căzăturilor suferite de mai mulţi
piloţi din top 15. Cu 11 tururi înainte de final urca pe
12, moment din care timpii lui pe tur au fost din ce în
ce mai buni. Robert a reuşit o depăşire spectaculoasă
spre finalul cursei, moment în care British Eurosport 2
a mutat transmisia de pe lider pe pilotul român, şi şi-a
asigurat locul 8. Performanţa excelentă a românului îi
asigură primele 8 puncte din clasament în acest sezon
după primele trei etape.

Tari ca Oţelul!

Jucătoarea română de tenis
Simona Halep a fost învinsă de
rusoaica Maria Șarapova cu 16, 6-2, 6-3, duminică, în finala
turneului WTA de la Madrid,
dotat cu premii totale de
3.671.405 euro, după o oră și 57
de minute de joc. Halep a început
excelent cea mai importantă finală din cariera sa (Mutua Ma-

drid Open — turneu de categoria
WTA Premier Mandatory), cu
un break, iar apoi scorul a devenit
4-0 pentru Simona. Șarapova a
reușit să câștige primul său ghem
la acest scor (4-1), dar
constăntʼeanca a încheiat conturile la scurt timp, cu 6-1. Situatʼia
a stat invers în setul al doilea,
când Șarapova s-a arătat mai de-

cisă, a început cu break, iar apoi
Halep a avut două mingi de rebreak, nefructificate, rusoaica sa desprins la 2-0, iar la 4-2 a mai
reușit un break și a închis setul
cu 6-2. În decisiv, Șarapova (27
ani, numărul 9 mondial) a reușit
să câștige pe serviciul Simonei
la scorul de 1-1, iar apoi a mai
reușit un break pentru 4-1. Si-

mona a lăsat iluzia unei posibile
reveniri, a făcut un break pentru
2-4, iar apoi s-a apropiat la 3-4,
dar Maria Șarapova și-a demonstrat valoarea și a încheiat cu 63. Halep va primi un cec de
342.600 euro și 650 de puncte
WTA, în timp ce Șarapova va
fi recompensată cu 698.720 euro
și 1.000 puncte WTA.
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Galaţiul a profitat din plin de situaţia grea a Vasluiului
şi a câştigat fără emoţii pe terenul fostei echipe a lui
Porumboiu. Năvodariul a făcut scor acasă cu Chiajna,
iar Mediaşul a terminat nedecis pe teren propriu cu Dinamo. La Timişoara s-au acordat trei cartonaşe roşii,
în jocul ACS Poli-Ceahlăul (Iordache 82 /Golubovic 62,
Ţepeş72), dar tabela a rămas blocată la 1 de fiecare
parte!
Liga 1, etapa 32
Săgeata Năvodari – Concordia Chiajna 4-0
Cr.Munteanu 4,26, Achim 52, Vezan 62
Gaz Metan Mediaş – Dinamo 1-1
Bawab 90+5/Matei 16
ACS Poli Timişoara – Ceahlăul Piatra Neamţ 1-1
Szekely, penalty 74/Golubovic, penalty 54
Partidele FC Botoşani-Astra Giurgiu şi Viitorul Constanţa
–Petrolul Ploieşti s-au terminat după închiderea ediţiei.
Etapa a 32-a va fi încheiată astăzi cu jocurile:
Corona Braşov-Universitatea Cluj (18.30, Digi Sport),
CFR Cluj – FC Braşov (19.30, Dolce Sport), Steaua –
Pandurii Târgu Jiu (21.00, Digi Sport).

DIVERTISMENT

Săptămâna Comediei
la Braşov
La Centrul Cultural „Reduta” începe astăzi cea
de-a doua ediţie a Săptămânii Comediei. Cele
mai cunoscute trupe de teatru din ţară şi unii
dintre cei mai renumiţi actori vor juca în faţa
braşovenilor.
„Este cel mai important
eveniment cultural din oraş
din această perioadă, o sărbătoare a comunităţii, dar şi
a artei dramatice. Am ales
pentru această a doua ediţie
a festivalului cele mai bune
spectacole de comedie care se
joacă în această stagiune în
ţară”, a declarat Marius Cisar,
directorul Centrului Cultural
„Reduta”.
Festivalul e organizat de
Asociaţia Culturală „Fanzin”,
Centrul Cultural „Reduta”,
Primăria Braşov şi Consiliul
Judeţean Braşov.
Luni, 12 mai, de la ora 18.00,
TEATRUL MIC: „Pensiune completă”. Regia: Gelu
Colceag
Distribuţia: Cristian Iacob,
Ana Bart, Ruxandra Enescu,

VIOLETTA ÎN CONCERT -PREMIERĂ(AG), 100 minute, Muzical
Ora: 16:15,
SELFIE -PREMIERĂ(AP-12), 123 minute, Comedie
Orele: 16:30, 21:15,
CEALALTĂ FEMEIE -PREMIERĂ(AP-12), 123 minute, Comedie
Ora: 18:45
GIGOLO DE OCAZIE
(AP-12), 98 minute, Comedie
Ora: 16:00, 20:00
UIMITORUL OM-PĂIANJEN 2 -3D(AP-12), 142 minute, Acţiune, Aventuri, Fantastic
Ora: 13:15, 18:15, 21:00

RIO 2 -3D(AG), 101 minute, Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, dublat
Ora: 13:30
Seara filmului maghiar
Mansarda Casei Baiulescu, la ora 17.00 – Seara
filmului maghiar: A zöld sárkány gyermekei/
Copiii Dragonului Verde (2010). Regia: Bence
Miklauzic. Distribuţia: Zoltán Rátóti, Yu Debin, Eszter
Bánfalvy.
Dramă, 89 minute. Maté, un agent imobiliar divorţat,
este însărcinat de şeful lui să vândă un spaţiu de
depozitare dintr-un cartier mărginaş. Acel depozit
este folosit ilegal de comercianţii chinezi pentru
mărfurile lor şi este păzit de Wu, care locuieşte chiar
în depozit. Între cei doi bărbaţi singuri se naşte o
prietenie ciudată.

ZONA DE PERICOL
(N-15), 90 minute, Acţiune, Crimă
Orele: 18:00, 22:00

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.

TRANSCENDENCE:
VIAŢĂ DUPĂ MOARTE

◾ Expoziţia Maeştri ai picturii româneşti.
Colecţia Lucian Pop la Muzeul de Artă Braşov, din

Taur. Încearcă să nu te laşi tentat/ă astăzi de nimic, nici de
vorbe şi nici de lucruri inutile. Moderaţia este cuvântul zilei
şi te poţi răsfaţă suficient dacă ştii unde să te opreşti.
Gemeni. Inteligenţa ta va transforma astăzi lucrurile complexe
într-unele simple. Când alţii privesc doar superficial, tu analizezi şi scoţi doar ce e mai bun din orice situaţie.

Fecioară. Portofelul este cel mai mare duşman al tău astăzi,
aşa că încearcă să nu cheltui prea mult. Evită cumpărăturile
inutile şi nu te lăsa tentat/ă de nimicuri.
Cu: Ada Milea, Dorina
Chiriac, Radu Bânzaru
Sâmbătă, 17 mai, de la ora 19.00
TEATRUL DE COMEDIE
BUCUREŞTI: „Bani din cer”
Regia: Horaţiu Mălăele
Distribuţia: Mihai Bendeac,
Mihaela Teleoacă, Dragoş
Huluba, Delia Nartea, Şerban
Georgevici, Marius Drogeanu.
Duminică, 18 mai, de la ora 19:00
TEATRUL CREART BUCUREŞTI: „Quartet”. Regia:
Dan Tudor
Distribuţia: Costel Constantin, Adela Mărculescu, Damian Crâşmaru şi Florina
Cercel.
Biletele sunt disponibile la
Centrul Cultural Reduta şi pe
www.biletebrasov.ro

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

Berbec. Tot ce trebuie să faci astăzi este să asculţi, măcar o
persoană dintre toate va avea ceva important de spus. Nu
este deloc greu, şi nu va dura mult, iar la final va fi bine.

Leu. Latura ta romantică iese la iveală astăzi, aşa că fă-i
iubitei/ iubitului cât mai multe surprize plăcute. Dacă eşti
singur/ă, invită pe cineva în oraş.

Luni, 12 mai, de la ora
22:00
Florina Cercel şi Costel Constantin în „Quartet”
TEATRUL BULANDRA: „Mecanica Ini- na Mazanitis, Alexandru Pamii” – Premieră. Regia: Chris padopol, Paula Niculiţă / AliSimion
na Berzunţeanu, Marius
Cu: Marian Ralea, Maia Damian, Ioan Batinaş.
Morgenstern, Marius Manole,
Medeea Marinescu.
Joi, 15 mai, de la ora 20:00
TEATRUL NAŢIONAL
Marţi, 13 mai, de la ora 19:00
IAŞI: „Tanti Chanel” – PRETEATRUL
ODEON: MIERĂ. Regia: Ion Spadaru
„CFR – Cometa, copilul şi căCu: Silvia Băleanu Popa,
ţelul”. Regia: Alexandru Da- Annemarie Chertic, Irina Răbija
duţu–Codreanu, Andreea BoDistribuţia: Dorina Lazăr, boc, Alina Mîndru, Andreea
Rodica Mandache, Oana Şte- Spătaru,Daniel Busuioc.
fănescu, Paula Niculiţă, Nicoleta Lefter, Constantin Joi, 15 mai, de la 17:00
Cojocaru/Marius Damian, IoSPECTACOL LECTURĂ
nel Mihăilescu, Pavel Bartoş. ELISE WILK: „S-a întâmplat
într-o joi” de Elise Wilk
Miercuri, 14 mai, de la – ora 19:00
INTRAREA LIBERĂ
TEATRUL ODEON: „Linişte! Sărut. Acţiune!”
Vineri, 16 mai, de la ora 19:00
Distribuţia: Pavel Bartoş,
CONCERT: „APOLOElvira Deatcu, Gelu Niţu, Iri- DOR” de Gellu Naum

(AP-12), 119 minute, Acţiune, Mister, SF
Ora: 14:15

Horoscopul zilei

Rac. Încearcă să fii mult mai grijuliu/e astăzi, mai ales dacă
apare ceva legat de profesie. Ceva mărunt se poate transforma
într-o piedică în atingerea obiectivelor tale.

Sergiu Fleşner, Claudia
Prec, Vitalie Bantaş,
Liliana Pană, Bogdan
Talaşman, Andreea
Grămoşteanu, Claudiu
Istodor, Cuzin Toma.

Cinema
Cityplex Braşov

Luni

Balanţă. E posibil să nu apreciezi veştile pe care le primeşti
astăzi, dar te poţi bucura de micile plăceri care vin odată
cu ele. Asigură-te să îţi împărtăşeşti opiniile cu ceilalţi.
Scorpion. Trebuie să le arăţi altora că ceea ce ştii le poate fi
de folos, şi poate fi vorba atât de ceva pe plan personal, cât
şi profesional. E posibil să te simţi ciudat.
Săgetător. O problemă legală legată de viaţa ta profesională
se va ivi în curând, aşa că acum e momentul să începi să
te pregăteşti. Nu te panica, vei vedea că nu e mare lucru.
Capricorn. Acum este momentul să îţi planifici unele afaceri,
chiar dacă nu vei face primul pas acum. Concentrează-te
pe carieră, altfel vei uita ideile strălucite pe care le ai.
Vărsător. Eşti capabil/ă să obţii o conexiune benefică astăzi,
cu cineva pe care l-ai ignorat până acum. Poate fi ceva romantic, sau poate avea legătură cu locul tău de muncă.
Peşti. Va trebui să faci o alegere importantă astăzi. Este evident că trebuie să faci un compromis pentru a putea trece
de această etapă, aşa că nu refuza să realizezi acest lucru.

Bancuri

B-dul. Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol). Expoziţia
reuneşte capodopere semnate de reprezentanţi de
seamă ai picturii româneşti din secolele XIX-XX.
◾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 organizare al asociaţiilor
şcolare din cele două înstituţii de învăţământ,
cât şi contribuţia lor la dezvoltarea com portamentelor 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.
◾ 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.

◾ El: – Când te ţin aşa de strâns în
braţe, am impresia că sunt în para◾ O pisică a fost călcată de o ma- dis! Dar tu?
şină. După câteva secunde, pisica Ea: – Eu am impresia că sunt în
s-a dezlipit de pe asfalt, s-a scuturat tramvai la ora prânzului.
de praf, a respirat adânc şi a zis: ◾ Pierdut portofel cu salariul în el.
Îl rog pe găsitor să nu râdă.
„Altă viaţă!

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

12 mai 2014

„Inteligenţa tehnică braşoveană
în acţiune: Made in... I.A.Bv.”
I. Obeadă poposise pe
la începutul lui mai
1978 în compartimentul de metrologie de la
Întreprinderea de Autocamioane Braşov.
Motivul? Aici au fost
finalizate, în ultima vreme, câteva creaţii tehnice de „real interes”.
Astfel, metrologul şef tov.
ing. Dan Gereanu declara că
rezultatele muncii lor erau
consecinţa faptului că îşi raportau permament munca la
„exigenţele noii calităţi”. Stegarii nu se mulţumeau doar
cu „îndeplinirea riguroasă a
atribuţiunilor de serviciu – şi
ele foarte importante”. S-a
trecut dincolo, adică în planul
creaţiei, ceea ce punea în evidenţă o „anumită combustie
interioară în fiecare dintre
membrii colectivului” de la
metrologia I.A. Bv.
În rândurile de faţă, I.
Obeadă nu se putea referi decât la una din numeroasele
realizări ale oamenilor de aici:
aparatul Brinell de măsurat
duritatea. Deşi aceste aparate
au fost asimilate în România,
ele nu erau îndestulătoare şi
nici nu puteau fi utilizate cu
cele mai bune rezultate în turnătorii, datorită condiţiilor
speciale de lucru, cerinţelor
de măsurare a durităţii – care

la unele repere se efectuau în
proporţie de 100 la sută. În
lipsa unor asemenea aparate,
un colectiv condus de tov. ing.
D. Gereanu, format din tov.
maistru Traian Popescu şi
muncitorii de înaltă calificare
Kovács Béla, Kovács Tiberiu

şi Neculai Dobre şi-a asumat
răspunderea construirii unui
aparat nou, care să aibă ca
principale caracteristici „fiabilitate şi o productivitate a
muncii ridicată”.
Primul aparat a fost finalizat prin 1977, realizând per-

Ştiri mărunte despre Braşov şi împrejurimi
Asistenţă publică
la examenele şcolare
În şcoala românească
[Şcoala românească din cetatea Braşovului, fondată de
negustorii români braşoveni
la 1834] se va ţinea Examen
la 7 şi 8 februarie anul curent.
Doritorii de a cunoaşte sporiul
tinerimii în cele patru clasuri
sunt poftiţi a se arăta în numitele zile, de la 8 -12 ore înainte şi de la 2-5 după prânz.

Semnat
Eforia şcolilor
Gazeta de
Transilvania,
nr. 6,
4 februarie
1840
Înştiinţare
Iscălitul are
voie a-şi vinde
sau a da în arendă stupina
după Ghimbăşel nr. 23, după

formanţe şi caracteristici cu
totul deosebite. Între timp,
turnătoriile IA Bv. au fost dotate cu alte asemenea instrumente de măsură, urmând ca
în final numărul lor să ajungă
la aproape 20. Faptul că aparatul cu pricina a fost deja testat şi autorizat de cele mai
înalte foruri de specialitate
din România, că aducea o
„importantă economie valutară”, punea cu putere în evidenţă
disponibilităţile
inepuizabile ale creaţiei tehnice la Întreprinderea de Autocamioane din Braşov.
„Drum Nou” – Mai 1978
Iulian Cătălui

şovului, precum şi 5 holde de
fân din fâneaţa cea mare. Poftitorii să poftească a se
înţelege cu vânzătoriul.
Iscălit,
Damian Datco,
Crăiescul controlor [Cu
sensul de controlor, inspector sau funcţionar regal] la vama Branului
Gazeta de
Transilvania, nr. 6,
4 februarie 1840

cum şi 13 holde de semănătură ce are în câmpurile Bra-
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Din presa maghiară
3500 de pacienţi operaţi care s-au ridicat în picioare
chiar în ziua operaţiei. Metoda Câmpeanu prezentată
într-o lucrare de diplomă (II)
Doctorul Liviu Câmpeanu a dezvoltat şi a pus la punct
procedeul de aplicare pentru metoda ridicării în picioare
a persoanei operate imediat după finalizarea operaţiei.
Doctorul Câmpeanu a cercetat 6 ani această metodă şi
continuă să caute soluţii pentru operarea fără risc a bolnavilor folosind doar anestezia locală şi reducând la minim
recuperarea postoperatorie.
După un scurt istoric legat de această metodă, cartea prezintă principiile „modelului Câmpeanu” şi argumentele
care ar indică necesitatea rămânerii la pat o perioadă mai
lungă. Doctorul Câmpeanu consideră că după ce trece
efectul anesteziei şi bolnavul îşi recapătă simţurile, doar
frica de durere şi de eventuale complicaţii îi determină să
nu se scoale din pat, cu toate că dacă se respectă anumite
cerinţe preliminare riscul de complicaţii poate fi acelaşi şi
în prima şi în a opta zi de la operaţie. În cazul în care pacientul reuşeşte să-şi învingă frica, sutura este bine făcută
şi folosind analgezice (dilaudid sau dilaudid-scopolamin),
ridicarea precoce aduce numai avantaje în recuperarea
bolnavului. Timp de trei ani, doctorul Câmpeanu a aplicat
metoda după 3551 de operaţii, pe pacienţi cu vârste şi
afecţiuni diferite, fără să se întâmple complicaţii.
Sunt interesante de studiat şi convingătoare în acelaşi
timp, fişele medicale a 19 pacienţi, între care întâlnim şi
medici, cu rezultate rapide după aplicarea acestei metode.
Mai ales în cazul operaţiilor de apendice şi hernii, indiferent de vârsta pacientului, dar şi în cazul altor operaţii,
pacienţii se îmbrăcau, se spălau şi se deplasau singuri
în salon, urmând la scurt timp să facă şi exerciţii fizice
recomandate.
Doctorul Arnăuţescu formulează în 9 puncte avantajele
metodei Câmpeanu:
1. pacientul îşi recapătă încrederea în sine
2. se reglează respiraţia şi circulaţia
3. digestia şi funcţionarea rinichilor se intensifică
4. starea generală a pacientului se îmbunătăţeşte
5. perioada de recuperare se scurtează
6. metoda uşurează îngrijirea pacientului, alimentaţia şi
igiena
7. previne apariţia pneumoniei
8. se scurtează perioada de spitalizare
9. se scurtează perioada de recuperare, persoana putând
relua activităţile zilnice mai repede
Cartea se adresează în principal personalului medical,
dar şi oamenii de rând se pot lămuri de beneficiile oferite
de acest procedeu.
Reuşita muncii de cercetare a doctorului Liviu Câmpeanu
este recunoscută în această lucrare de diplomă, numele lui
rămânând mereu în istoria dezvoltării medicinei moderne.
(sfârşit)
Három és félezer operált beteg, aki a mütét napján
minden baj nélkül állt lábra. În: Brassói Lapok, nr. 94,
24 aprilie 1938
Dinu Eva

Ruxandra Nazare

Unde găsiţi ziarul nostru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Casa Judeţeană de Pensii
Consiliul Judeţean Braşov
AJOFM Braşov
Spitalul Judeţean Braşov
Direcţia Finanţelor Publice Braşov
Casa de Asigurări de Sănătate
Maternitatea Braşov
Spitalul CFR
Magazinele
◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp
10. Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Iubirea mea, teatrul
Viorica Geantă Chelbea!
O bucureşteancă ce a
dat Capitala pe oraşul
din inima României.
Oraşul pe care l-a aşezat, pentru oamenii lui,
la inima ei! Şi care a aşezat-o, recunoscător, alături de braşovenii de
ispravă, care au ştiut a
da, Braşovului şi lumii,
VALOARE şi ONOARE!
Viorica Geantă Chelbea a
ştiut de mică să aşeze trăire
frumoasă în vers de poet.
„Colţ cu flori, minune mare/
nu-s eu fată ca oricare!” –
nu-i aşa? Să dea gest şi cuvânt, aşa cum puţin o fac pe
lume, unor trăiri de care nimeni nu scapă. Şi a ales teatrul! Profesie jinduită îndelung
de fetele tinere, îmbătate de
chemarea la strălucire şi niciodată poate suficient preţuită de cei care vor, pentru
fetele lor, slujbe serioase, departe de ceea ce socotesc a fi
prea efemer şi prea frivol.
Profesia care ascunde, sub
zâmbet şi fard, şi tristeţe şi
oboseală şi boală şi dezamăgire
şi dor de ducă. Şi care aduce
zâmbet. Şi măcar câteva clipe
de uitare pentru... tristeţe şi
oboseală şi dezamăgire şi dor
de ducă! Iar anii au prins a trece cu zecile, adunând în cununa lor roluri cu zecile. Cu
chipurile lor, cu poveştile lor,
cu vârste şi vieţi, în care pui
câte puţin din chipul tău, din
anii tăi, din flacăra care te încălzeşte şi te face să străluceşti!
A jucat și în filme. După terminarea Institutului de Teatru
la Târgu Mureş a fost actriţă
5 ani la Baia Mare, după care
a venit la Braşov, oraş din care
nu a mai lipsit decât 8 luni, când
a lucrat la Teatrul Odeon din
Bucureşti. Pe scena teatrului
braşovean a avut zeci de roluri
de mare forţă, a fost remarcată
de regizori de film care au distribuit-o în producţiile lor – „A
unsprezecea porunca”, „Senatorul melcilor”, „Italiencele”,
”Sunt o babă comunistă” sau
”Nuntă în Basarabia”.

„«Nu mi-a fost teamă niciodată să o iau mereu de la capăt!
Aş avea curaj să dau concurs şi la 70 de ani.» O spune semeţ
Viorica Geantă Chelbea, cu splendoare de armăsar sălbatic
în preerie, o actriţă pe care Braşovul a adoptat-o cu atâta dragoste cu decenii în urmă, încât nu i-a mai dat drumul din
braţe! I-a întors dragostea şi l-a iubit cu patimă şi cu statornicia
unor apuse vremuri, ce doar pe scenă mai prind viaţă. A muncit
ca un rob şi nu e mândrie mai mare decât să se recunoască
sclav pe viaţă la Maiestatea Sa, Actoria! Pentru asta şi-a încasat
loviturile, şi-a şters lacrimile şi şi-a învăţat, odată cu rolurile
şi lecţiile de viaţă. «Poate eram prea vulcanică şi a trebuit să
învăţ ce înseamnă cumpătarea. Azi ştiu să fiu umilă în faţa
profesiei!» Aşa îşi povesteşte viaţa şi drumul şi suişul şi triumful
braşoveanca de poveste pe care am păstrat-o în firidele memoriei
noastre afective în felurite chipuri şi vârste şi roluri. Între ele,
odată, demult, era fata Moromeţilor lui Preda, la vremea când
timpul avea cu oamenii infinită răbdare...”
Onelia Pescaru
Cetățean de onoare al orașului.
Şi pentru că la Braşov se
simte ca acasă, deşi este
bucureşteancă la origine, nu
oboseşte să mulţumească braşovenilor pentru dragostea pe
care i-au arătat-o în toţi aceşti
ani. Iubirea s-a concretizat şi
prin oferirea de către municipalitate a distincţiei de cetăţean de onoare. Acest gest
s-a dorit a fi un semn de preţuire pentru anii dedicaţi tea-

trului, spectatorilor şi, mai
ales, pentru munca specială:
aceea de modelator de suflete.
Moment de răscruce. Un proiect pe care l-a iubit mult şi
care a durat câţiva ani a fost
teatrul underground. „La
Dumnezeu în chirie”, scris
de Cornel Udrea, este un
spectacol montat chiar de ea
şi în care joacă singură. A
avut un moment de cumpănă
în viaţa ei, în care a fost la un

pas să renunţe la teatru. Din
fericire, nu s-a întâmplat asta.
Salariile foarte mici îi pun pe
actorii români în situaţii umilitoare, unii fiind nevoiţi să
recurgă la tot felul de subterfugii pentru a mai câştiga nişte bănuţi.
Lumea toată e o scenă! Şi toţi
oamenii actori! O realitate recunoscută de când lumea şi
pământul. Şi totuşi, asemeni
oricărui pisc înalt, mulţi sunt

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
chemaţii, puţini sunt aleşii...
care ajung acolo sus! Teatrul... Dragoste pe veci. Pasiune şi ardere. Suflet şi
simţire. Flacăra şi strălucire.
Fericire. Substantive înecate
în trăiri fără seamăn. Pe care
le încerci în complicitate cu
cei croiţi din acelaşi aluat ca
şi tine. Sortiţi aceluiaşi destin.
Trupa de la Braşov s-a aşezat
pe veci la inima fostei bucureştence! „într-un veac cu
noapte mare/ noi aprindem
felinare/ ca să nu fiţi trişti” –
scris-a poetul într-o superbă
odă, închinată acestor splendizi şi bieţi lampagii romantici
ce luminează suflete. Şi îi e
dor nebun Vioricăi, uneori,
de unii dintre cei cu care a
aprins la Braşov felinare! O
privesc azi doar din fotografii
Dan Săndulescu, ori Andrei
Ralea, ori... cum trudeşte, alături de cei rămaşi în urmă şi
de cei mai tineri care s-au alăturat, să păstreze visul!
Premiată. Cei care consideră că a juca teatru este sinonim cu a te distra sunt invitaţi
la repetiţiile actorilor. Viorica
Geantă Chelbea mărturiseşte

că şi-a construit cariera nu
doar prin talentul şi munca
sa, ci şi cu sprijinul colegilor
de teatru. Şi datorită lor a reuşit să dea viaţă unor personaje
care au impresionat juriile
festivalurilor de dramaturgie
ce i-au oferit premiul pentru
cea mai bună actriţă în rol secundar şi cel pentru cea bună
actriţă.
De ce să iubim teatrul. Unii
dintre greii scenei braşovene
pe care Viorica i-a iubit s-au
retras, alţii au ales o altă lume.
Vorbeşte cu emoţie de Dan
Săndulescu, Andrei Ralea,
care s-au dus. Este fericită că
are în continuare colegi buni,
pe care îi apreciază mult. Roluri dramatice, roluri de comedie, dacă sunt profunde,
toate o atrag. O doare foarte
tare când artişti ajunşi la bătrâneţe sunt arătaţi la televizor
pentru a cere ajutor. Crede că
pot fi sprijiniţi, fără să-i pui
în situaţii delicate. ”Veniţi la
teatru, nu pentru noi, actorii,
ci pentru a vă bucura sufletul
şi mintea” – este îndemnul
Vioricăi Geantă Chelbea.
Elena Cristian

Fata Moromeţilor lui Preda
Mulţi dintre dumneavoastră au văzut cel puţin o dată celebrul film ”Moromeţii”, regizat de Stere Gulea după romanul omonim al lui Marin Preda, dar nu au recunoscut-o,
poate, în fiica cea mare a lui Moromete, Tita, pe actriţa cu
care Braşovul se mândreşte – Viorica Geantă Chelbea. Pelicula ”Moromeţii ”a fost, cu siguranţă, una dintre cele mai
iubite ecranizări din cinematografia noastră. A fost primul
ei film, dar Preda a ajutat-o şi când a dat admitere la facultate. „Nu mi-a fost teamă niciodată să o iau mereu de
la capăt! Aş avea curaj să dau concurs şi la 70 de ani”. O
spune, fără ezitare, actriţa pe care Braşovul a adoptat-o
cu atâta dragoste cu un sfert de deceniu în urmă, încât nu

i-a mai dat drumul din braţe! I-a întors dragostea şi l-a
iubit cu patimă şi cu statornicia unor apuse vremuri, ce
doar pe scenă mai prind viaţă. A muncit că un rob şi nu e
mândrie mai mare decât să se recunoască sclav pe viaţă la
Maiestatea Sa, Actoria! Pentru asta şi a încasat loviturile,
şi-a şters lacrimile şi şi-a învăţat, odată cu rolurile, şi lecţiile
de viaţă.
„O, biet actor! / o, biet artist/ Rolurile mor/ Viaţa e un teatru
trist!„ Şi totuşi, şi viaţa şi teatrul merg mereu înainte! Un
rol nou se naşte deîndată ce unul s-a terminat. Un reflector
se aprinde în fiecare secundă în care altul s-a stins. Pentru
că visul nu moare niciodată.

