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Romer Ambrus Sandor
Mihaly l-a înlocuit pe
Mihai Mohaci. Decizia a
apărut în Monitorul Oficial.
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S-a făcut scrum!
Motelul – restaurant Dreher, de pe Calea Făgăraşului,
a ars aproape complet sâmbătă seara

Trei puncte
de aur la FC Brașov
pag. 9

FC Braşov a câştigat cu 1-0
în deplasare la Timişoara şi
a acumulat trei puncte în
clasamentul Ligii I.

Conferinţă la
Colegiul Şaguna
pag. 10

Academicianul Solomon
Marcus va susţine mâine
seară o conferinţă la Sala
Festivă a Colegiului.

VALUTĂ

Euro
4,5097
USD
3,2465
Gram Aur 143,0274

METEO

Ploaie
4°C /10°C

Motelul-restaurant, construit aproape
integral din lemn, a ars ca o torţă în
doar câteva zeci de minute, în ciuda
eforturilor pompierilor care au intervenit la faţa locului cu 8 autospeciale.

Vântul care a suflat cu putere a făcut
ca flăcările să se extindă cu repeziciune. Circulaţia de pe strada pe care
se află imobilul a fost închisă, iar
benzinăriile din imediata aproapiere

evacuate. „Am reuşit să localizăm
acest incendiu, să nu se extindă şi la
staţia Peco, în acest moment nu mai
există pericol. La momentul izbucnirii incendiului, în imobil se aflau

câţiva, turişti dar şi personalul restaurantului. Cu toţii au fost evacuaţi
la timp.” a declarat colonel Stelian
Rechiţean, şef ISU Braşov.
pag. 3

Ultima oră: Vântul face prăpăd

Achiziţie necesară la Judeţean

Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă Braşov a fost alertat aseară să intervină pentru
a acorda ajutorul în urma pagubelor create de vântul puternic, anuntʼat în prealabil de
INMH – cod galben pentru
vânt puternic. Astfel, pe strada Vasile Alecsandri nr. 10,

Guvernul a semnat, de curând, un acord cu Banca
Mondială, în valoare de 250
de milioane de euro, pentru
achiziţia de aparatură de înaltă performanţă în unităţile
sanitare din România. Pe
lista de investiţii este inclus
şi un accelerator linear de

un acoperiş a fost luat pe sus
de rafale şi a fost aruncat peste două autoturisme, care au
fost avariate. Şi pe strada
Muncitorilor, la nr. 17, un
copac a fost rupt de furtună
şi a căzut peste un autoturism.
Intensificările vântului pot
chiar să depăşească 65 km/h.

particule la Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă din
Braşov, necesar pentru tratamentul bolnavilor de cancer. Vechiul aparat de
cobaltoterapie de la Secţia
de Oncologie a Judeţeanului
a fost tras pe linie moartă,
de anul trecut.
pag. 7
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Au comemorat
pașoptiștii maghiari
Aproximativ 100 de persoane, unii dintre ei având
steaguri ale Ungariei şi ale
Ţinutului Secuiesc, s-au adunat sâmbătă în Piaţa Sfatului
în jurul orei 11.00 şi au
depus coroane de flori la placa comemorativă din centrul
oraşului dedicată generalului
Józef Bem, comandantul armatei maghiare în timpul Revoluţiei de la 1848.
Participanţii la manifestările
organizate de UDMR Braşov
au intonat imnul Ungariei şi
cântece patriotice, iar preşedintele UDMR Braşov, Kovács Attila, a ţinut un discurs
despre importanţa zilei de 15
martie şi i-a îndemnat pe maghiari la solidaritate.
Acţiunea a fost supravegheată de câţiva jandarmi și
s-a desfăşurat fără incidente.
După depunerea de coroane din Piaţa Sfatului, o parte

Luni

Noul prefect al Brașovului
Romer Ambrus Sandor Mihaly (UDMR) a fost numit
de Guvern prefect al judeţului Braşov. Actualul prefect a fost și director al
Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă Braşov.
Mihai Mohaci, fostul prefect, a fost numit subprefect
în locul Anei Fleşeriu, care
a fost eliberată din această

funcţie. Deciziile au fost
luate de Guvern în şedinţa
de miercurea trecută. După
ce a intrat la guvernare alături de PSD, PC şi UNPR,
UDMR a cerut, pe lângă
două posturi de ministru,
dintre care unul de vicepremier, şi 14 de secretar de
stat şi trei posturi de
prefect. S.D.

Tokes, disperat să fie din
nou europarlamentar

Maghiarii din judeţul Braşov au organizat o serie de acţiuni comemorative şi culturale
dintre participanţi au plecat
spre Cimitirul din Budila,
unde de la ora 12.30 are loc
un ceremonial de depunere
de coroane, iar la ora 14.00
momentul s-a repetat la monumentul de la Timişul de

Jos
La ora 15.00, oficialii
UDMR au ajuns la Săcele,
unde, la statuia poetului revoluţionarilor maghiari Petofi
Sandor, a avut loc un eveniment comemorativ la care a

participat și ambasadorul Ungariei în România.
Sâmbătă, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, au avut
loc manifestări în toate judeţele din Transilvania.
Sebastian Dan

Europarlamentarul PNL,
Renate Weber, susține că
Laszlo Tokes este disperat
să obţină voturi pentru un
nou mandat de deputat european. „Cred ca Tokes depăşeşte orice limită. Cum
poţi să vorbeşti de o
politică de asimilare, de colonizare, într-o ţară în care
minoritatea maghiară se
poate reprezenta politic la
cel mai înalt nivel. Într-o
ţară în care reprezentanţii
acestei minorităţi au tot fost
la guvernare chiar dacă Tokes e disperat să obţină
nişte voturi pentru un nou
mandat de deputat euro-

pean. Eu cred că astfel de
declaraţii sunt inacceptabile”, a spus Weber. Replica
Renatei Weber vine după
ce, sâmbătă, Laszlo Tokes
a reafirmat, la Oradea, dezideratul cu privire la autonomie. „Ar fi vremea să ne
împăcăm în cazul situaţiei
maghiarilor din Transilvania
nu este o adevărată împăcare dacă trecem cu vederea realităţile. Situaţia
noastră privind starea demografică a maghiarilor se
poate compara cu situaţia
minorităţii tătarilor care sunt
periclitaţi în existenţa lor”,
a spus Laszlo Tokes.

Deputații Daniel Zamfir și Ioan Ochi
contestă deciziile Agenției de Integritate

Tinerii social-democraţi vor să planteze
un hectar de pădure în Braşov

Găsitʼi incompatibili de
Agenţia Naţională de Integritate (ANI), deputatʼii Daniel Zamfir și Ioan Ochi
declară că sunt nevinovatʼi,
iar documentele prezentate
de ANI nu sunt relevante.
Deputatul Daniel Zamfir
a spus că a fost declarat incompatibil în baza unei legi
abrogate acum trei ani.
”ANI susține că sunt incompatibil cu calitatea de deputat întrucât aș exercita în paralel activitatea de "comerciant persoană fizică în cadrul Zamfir Daniel-Cătălin
Persoană
Fizică
Autorizată". Or, această
noțiune de "comerciant persoană fizică" nu mai este
prevăzută de vreun cadru legal din România. Ea a existat în Codul Comercial abrogat în 2011, o dată cu intrarea în vigoare a noului Cod
Civil. Acesta din urmă introduce titulatura de profesionist într-un domeniu. Calitate pe care o au și
avocații și medicii și pe care
nu văd cum ar putea cineva
să o radieze, așa cum cere
ANI. Nu-ți poți radia profesia, îți poți suspenda activitatea. Deși am înștiințat în
scris ANI în legătură cu
aceste prevederi legale, inspectorii Agenției au decis

Membrii organizaţiei de
Tinere a PSD Braşov vor
continua şi în această toamnă
acţiunile demarate în primăvară, care au rol de protecţie
a mediului. Horia Stancu, şeful TSD Braşov, a precizat că,
după data de 1 aprilie, împreună cu Regia Pădurilor
Kronstadt, tinerii social-democraţi vor derula o amplă
campanie de plantare de puieţi în pădurile din municipiul
Braşov.
„Vom planta aproximativ
un hectar de pădure, respectiv
în jur de 5.000 de puieţi. Puieţii vor fi cumpăraţi din banii

să le ignore.
Dincolo de acest context
legal, țin să arăt că, imediat
ce am fost ales deputat, am
făcut toate demersurile
legale pentru a înceta activitatea PFA” a spus deputatul Daniel Zamfir. „Raportul de evaluare nu mi-a fost
comunicat. Aici cred că ANI
este într-o uşoară ilegalitate,
ca să nu spun mai mult, pentru că nu poţi să arunci în
spaţiul public fără să anunţi
în prealabil pe cei care sunt
vizaţi în mod direct (…). Am
fost chemat la ANI şi mi-au
prezentat un dosar care nu
conţinea documente relevante pentru a mă declara în
stare de incompatibilitate,
dar ni s-a spus, pentru că
am fost însoţit de un avocat,
că decizia a fost deja luată“,
a explicat deputatul PSD,
Ioan Ochi.
Sursa citată a precizat că

este acuzat de ANI că ar deţine concomitent calitatea
de deputat şi de membru al
Consiliului de Administraţie
al unei societăţi comerciale
din comuna Prejmer, în care
asociat unic este Consiliul
Local. De asemenea, Ochi
mai deţine calitatea de administrator la o societate comercială din Braşov.
El susţine că a demisionat
din ambele funcţii în momentul în care a fost ales
deputat, aşa cum prevede legea. „Le-am pus la
dispoziţie un dosar cu documente certe, fără echivoc, relevante, de care nu au ţinut
cont şi au luat această decizie pentru a mă declara incompatibil. Nu sunt şi nici
nu am fost incompatibil, dar
urmează să primesc raportul. “, a concluzionat deputatul PSD Ioan Ochi.
S.D&L.A.

organizaţiei şi
vom aloca în
acest sens 4.000
de lei. Totodată,
la acţiunea de
plantare vor participa peste 200
de membri ai organizaţiei, dar
aşteptăm şi alte
persoane care
vor să participe
la această campanie de protecţie a mediului”, a precizat
Horia.
Deocamdată, nu a fost stabilită locaţia care va fi împă-

durită, aceasta urmând să fie
aleasă împreună cu reprezentanţii Regiei Pădurilor Kronstadt.
S.D.

Avionul dispărut ar fi fost deturnat
O nouă ipoteză a fost lansată în cazul avionului de tip
Boeing 777 al companiei
Malaysia Airlines, care avea
239 de persoane la bord și
care a dispărut în urmă cu o
săptămână, la puţin timp
după ce decolase de la Kuala
Lumpur în direcţia Beijing.
Surse militare malaysiene
consideră că zborul MH370
a fost deturnat de la traiectoria sa către Oceanul Indian
de un pilot "experimentat",
ipoteza fiind bazată pe date
înregistrate de un radar militar şi care nu au fost

publicate.
Radarul
a
continuat să detecteze un
aparat de zbor timp de mai
multe ore, după ce zborul
MH370 a dispărut din ecranele radarelor civile, a spus
el. Avionul s-a îndreptat către
Oceanul Indian, în sens opus
rutei care ar fi trebuit să o urmeze pentru a ajunge de la
Kuala Lumpur la Beijing.
"Se pare că (această persoană) ştia foarte bine cum
să evite radarele civile. Se
pare că le-a studiat foarte îndeaproape", a adăugat oficialul militar în legătură cu

disparitʼia zborului MH370
din ecranele radarelor civile
după o oră de la decolare. Ultima poziţie cunoscută este
undeva la jumătatea drumului, între coastele Malaysiei
şi Vietnamului.
Dispariţia avionului companiei Malaysia Airlines, învăluită în continuare în mister. Avionul de tip Boeing
777, care avea 239 de persoane la bord, a dispărut în
urmă cu o săptămână la puţin
timp după ce decolase de la
Kuala Lumpur în direcţia
Beijing.
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Motel brașovean făcut scrum

Un incendiu violent a izbucnit sâmbătă seară pe Calea Făgărașului la motel - restaurantul Dreher
Motelul - restaurant
Dreher, de pe Calea
Făgărașului, s-a făcut
scrum sâmbătă seara în
urma unui incendiu.
Imobilul se afla între două
benzinării, iar pericolul ca
flăcările să ajungă la una din-

tre acestea a fost unul destul
de mare, însă pompierii au
reuşit să stingă incendiul la
timp. Personalul restaurantului şi câţiva turişti cazaţi în
motel au fost evacuaţi la timp
şi nimeni nu a fost rănit.
Motelul-restaurant, construit aproape integral din

lemn, a ars ca o torţă în doar
câteva zeci de minute, în ciuda eforturilor pompierilor
care au intervenit la faţa locului cu 8 autospeciale. Vântul care a suflat cu putere a
făcut la flăcările să se
extindă cu repeziciune. Circulaţia de pe strada pe care

O rețea de hoți din locuințe, anihilată
O grupare specializată în
furturi din locuintʼe, firme şi
cabinete medicale, coordonată din penitenciar, a fost
destructurată de poliţiştii braşoveni. Suspecţii au folosit o
metodă nouă pentru a intra în
casele victimelor - cheia cu
folie din aluminiu. Prejudiciul
în acest caz depăşeşte un milion de lei.
Acţiunile membrilor grupării erau coordonate, prin
telefon, de un bărbat aflat de
câteva luni în închisoare.
Suspecţii intrau în casele
victimelor fie cu chei false,
fie pe fereastră.
Fiecare pas al suspecţilor
era dictat de un bărbat de 41

de ani aflat, tot pentru
furturi din locuinţe, în puşcărie.
Mai întâi, au fost prinși în
flagrant doi brașoveni de 31,
respectiv 44 de ani, care au
sustras dintr-o locuintʼă din
Brașov un laptop și două telefoane mobile. Apoi, au intrat în atenţia anchetatorilor
alte trei persoane. Poliţiştii
au efectuat 27 de percheziţii
la locatʼii din Braşov şi în Penitenciarul Codlea. Au fost
ridicate bunuri în valoare de
300 de mii de lei, provenite
din furturi - aparatură electronică, bijuterii, ceasuri,
aparatură medicală, dar şi
sume cash. Totodată, au fost

identificate şi instrumentele
utilizate de suspecţi la comiterea faptelor - chei false,
obiecte metalice şi clești.
Până în prezent, politʼiștii au
stabilit că persoanele
mentʼionate sunt suspectate
de comiterea a 21 de furturi
din locuintʼe și societătʼi comerciale din municipiul
Brașov, cu un prejudiciu total de 1.000.000 lei. Patru
dintre suspecţi au fost arestaţi, iar în cazul celui aflat
deja în închisoare se vor lua
măsuri preventive de către
procuror. Prezumţia de nevinovăţie fiinţează până
când judecătorii vor emite
sentinţe definitive.

S-a aruncat de la etajul 9

Tragedie în familia unei
tinere care a murit la Braşov,
după ce a căzut de la etajul
9 al unui bloc de garsoniere.
În acest caz, prima ipoteză

a anchetatorilor este sinuciderea.
Tânăra de 30 de ani s-ar
fi aruncat de la ultimul etaj
al blocului de garsoniere în

care locuia de puţin timp, iar
impactul cu solul a fost atât
de violent, încât a murit pe
loc. Incidentul a fost anunţat
vineri dimineatʼă la 112 de
un vecin, care a rămas şocat
de cele întâmplate.
Medicii sosiţi la faţa locului nu au putut face nimic
decât să constate decesul.
Femeia locuia singură şi se
mutase de curând în bloc.
Trupul ei a fost văzut pe caldarâm de un vecin, care a
sunat imediat la 112, iar prima ipoteză în acest caz este
sinuciderea.
S.D.

a se afla imobilul a fost închisă iar benzinăriile din
imediata apropiere evacuate.
„Am reuşit să localizăm
acest incendiu, să nu se extindă şi la staţia Peco. În
acest moment nu mai există
pericol. La momentul izbucnirii incendiului, în imobil se

aflau câţiva turişti dar şi personalul restaurantului. Cu toţii au fost evacuaţi la timp.”
a declarat colonel Stelian
Rechiţean şef ISU Brașov.
„Am fost printre primii
care am ajuns la locului incendiului,
am
intrat
înăuntru, am controlat camerele de sus, nu mai era nimeni, absolut nimeni, am coborât şi am scos toate actele
dinăuntru, am apucat să
scoatem actele, imprimante,
calculatoare” a declarat un
martor.
„Nu ştiu cauzele incendiului, încă aşteptăm să vedem
ce spun specialiştii, pompierii. A luat foc, dar nu ştiu
cauza, eram acasă şi m-a
anunţat personalul, am venit
la faţa locului şi am găsit ce

am găsit” a spus Demeter
Teodor, proprietar.
Un scurtcircuit a declanșat vâlvătaia? Unitatea de cazare,
care avea 25 de camere, şi
restaurantul, au ars în proporţie de 90%. Purtătorul de
cuvânt al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
Brasov, locotenentul Ciprian
Sfreja, a declarat că un scurtcircuit la reţeaua de curent
electric ar putea fi cauza izbucnirii incendiului. Acesta
s-a produs într-una din camerele situate deasupra bucătăriei localului. Valoarea
pagubelor este de aproximativ 600.000 de Euro. Proprietarul hotelului şi restaurantului avea asigurare
pentru clădire.

Nu avem victime în incendiu, s-au evacuat la timp. Am reuşit să evacuăm inclusiv o parte din maşinile care se
aflau în acel moment lângă hotel
Colonel Stelian Rechițean, șef ISU Brașov
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Flash economic
Mai pleacă bănci din România. Sistemul bancar din România

se poate restrânge și vor mai pleca bănci, a declarat, vineri,
pentru AGERPRES, Ianfred Silberstein, președintele
Asociației Consilierilor Juridici Financiar-Bancari (ACJFB).
”Multe bănci au arătat că vor să-și vândă afacerile din
România și să se îndrepte în alte părți. Sunt știute, deja,
declarațiile oficiale de la Millennium și Volksbank, care au
spus acest lucru. Activitatea de retail a fost exclusă din activitatea Citibank și Royal Bank of Scotland. Există o premisă
ca și alte bănci să facă acest lucru. Aici nu este vorba numai
de risc, este vorba de profitabilitate, în primul rând, și ținând
seama de situația existentă, acestea consideră că este mai
profitabil ca, în contextul actual, să se îndrepte în altă parte”,
a spus Silberstein, care a participat la o conferință organizată
de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și
Asociația Societăților Financiare din România.

Recomandă medierea. Centrul Național de Consiliere și

Consultanță a Consumatorilor în Domeniul Financiar-Bancar
a funcționat "așa și așa" în primul său an de activitate, dar
soluțiile de conciliere și mediere sunt de preferat în relația
dintre client și bănci, pentru că sunt mai rapide, mai puțin
costisitoare și mai eficiente, a declarat, vineri,
viceguvernatorul Băncii Naționale a României /BNR/,
Bogdan Olteanu, într-o conferință prilejuită de marcarea Zilei
Mondiale a Drepturilor Consumatorilor. „Centrul a funcționat
așa și așa. E normal să fi funcționat așa și așa, pentru că
învățăm să comunicăm între noi, învățăm fiecare dintre noi
care este soluția cea mai simplă. Este litigiul în instanță
soluția cea mai simplă ? Cum să nu, s-a dovedit - durează
câțiva ani și are o anumită șansă de rezolvare. E preferabil
să rezolvi în câteva zile sau săptămâni ? Litigiul în instanță
are anumite costuri. Dacă vei câștiga, le recuperezi, dacă
nu, nu. E preferabil să ajungem la o soluție care să nu presupună costuri ? Eu cred că da. Eu cred că soluțiile de conciliere, de mediere, mult mai puțin costisitoare, mult mai rapide, sunt mult mai eficiente și pentru bănci, pentru că nu
presupun afectarea reputației printr-un litigiu la tribunal, care
este public”, a afirmat oficialul BNR.

Dacie de 5.000 de euro. Revista germană Autobild susține
că producătorul auto Dacia, divizie a grupului Renault,
își va îmbunătăți gama de modele cu o mașină mică de
oraș bazată pe platforma Renault Twingo 2.
Deocamdată, un anunț oficial în acest sens nu a fost făcut
însă Autobild susține că noul model va avea un preț de
cost de 5.000 de euro, devenind cea mai ieftină mașină
din Europa. În prezent, cel mai mic model de la Dacia
este Sandero, iar potrivit Autobild noul model ar fi cu cel
puțin 1.900 de euro mai ieftin decât Sandero (inclusiv cu
ABS, ESP și airbaguri).
Schimbă traseul croazierei. Companiile care oferă croa-

ziere de vară în Marea Neagră au început să pună la
punct planuri de rezervă ce includ modificări semnificative
de itinerariu în situația în care criza din Ucraina va escalada, potrivit directorilor de companii prezenți la
conferința anuală Cruise Shipping Miami, informează
cotidianul USA Today.
Directorul Windstar Cruises, Hans Birkholz, a declarat
că societatea analizează porturi de pe coasta de nord a
Turciei și în alte părți din regiune ca alternative la opririle
din Ucraina pentru trei croaziere programate a avea loc
în vara acestui an în Marea Neagră.

Interesaţi de serviciul de gospodărire. Austriecii sunt foarte
implicaţi în viaţă economică românească. Potrivit statisticilor,
Austria este cel mai important investitor în Europa de sudest, iar în România reprezintă cam 18% din totalul infuziei
de capital, cu cca 11 miliarde de euro. Străinii s-au impus şi
în domeniul serviciilor de gospodărire. Acesta este şi motivul
pentru care s-a stabilit pentru perioada 24-26 martie desfăşurarea unei misiuni de sondare a pieţei pe acest sector,
pentru zonele Sibiu, Cluj-Napoca şi Braşov. În cadrul acestui
eveniment, austriecii vor să discute cu firmele locale, dar şi
cu autorităţile publice. Întrunirea va avea ca subiect principal
reabilitarea şi construcţia de noi canalizări, soluţii energetice,
evaluarea produselor pentru reţelele de apă, gaz şi sisteme
de canalizare, dar şi evaluarea metodelor de măsurare a paramentrilor din apă reziduală, potabilă şi industrială. A.L.

ECONOMIC

Luni

Bani europeni pentru
„Adaptare la schimbările
climatice“ la Primăria Brașov
Programul „Adaptare la schimbările climatice“
constă într-un proiect
predefinit,
„Calea verde spre
dezvoltare durabilă“, dezvoltat de
Agenţia pentru
Protecţia Mediului
(APM) Sibiu, în
parteneriat cu Asociaţia Municipiilor
şi Oraşelor din
Norvegia, precum
şi alături de primăriile Sibiu, Târgu
Mureş şi Braşov,
Administraţia Naţională de Meteorologie şi Universitatea „Lucian Bla- Primăria Brașov a fost inclusă în proiectul pilot
ga” din Sibiu.
Referitor la acest proiect, internaţională. (…) Datele
ambasadorul Norvegiei la ONU ne arată că activitatea
Bucureşti, Tove Bruvik, a umană elimină trei specii pe
spus că „ne confruntăm cu oră”. Tove Bruvik a adăugat
probleme globale şi, prin ur- că este foarte important ca
mare, este nevoie de soluţii toate activităţile din aceste
globale şi deci de cooperare programe să aibă în vedere

conservarea biodiversităţii
din România.
Bugetul proiectului este de
5.385.330 de euro, din care
granturile reprezintă 85 la
sută, iar contribuţia Ministerului Mediului este de 15 la

sută.
Proiectul va sprijini autorităţile publice locale în cele
trei municipalităţi
în realizarea de studii meteorologice
asupra climei regionale şi locale şi va
avea rol de pilot
pentru soluţii de
adaptare la schimbările
climatice
pentru sectoarele
t r a n sp o r t u r il o r,
energiei şi construcţiilor.
De exemplu, un
proiect pilot pentru
sectorul transport
adaptat la schimbări
climatice în Sibiu
va consta în montarea în subteran a 10.019
metri liniari de cabluri electrice şi de comunicaţie, plantarea a 30 de copaci în staţii
de autobuz şi realizarea unui
studiu de trafic.
Sebastian Dan

Stație de Inspecții Tehnice Periodice deschisă la RAT Brașov
Regia Autonomă de Transport (RAT) Braşov deschide de
astăzi, 17 martie 2014, staţia de
Inspecţii Tehnice Periodice
(ITP) destinată publicului,
preţul unei operaţiuni complete
de verificare fiind de 70 de lei
(TVA inclus). Staţia ITP este situată în curtea RAT Braşov, de
pe strada Hărmanului, nr. 49,
accesul fiind posibil din strada
Zaharia Stancu.
Directorul general al RAT
Braşov, ing. Cristian Radu, a
precizat că „începerea activităţii
în staţia ITP destinată publicului
concretizează eforturile depuse pentru
identificarea de noi surse de venit pentru
Regie, fonduri ce provin din activităţi
pentru care nu primim subvenţii de la

bugetul local. Pe de altă parte, aşa cum
am prevăzut în Planul de Management,
prin darea în folosinţă a acestei staţii
ITP exploatăm eficient infrastructura

existentă, din punct de vedere
material, financiar şi al resurselor umane”.
Noua staţie ITP este destinată
exclusiv publicului, persoane fizice sau persoane juridice proprietare de flote auto, şi se adresează deţinătorilor de vehicule
rutiere a căror masă totală maxim admisă este de până la
3.500 de kg, de producţie autohtonă sau străină. Programul
de funcţionare al staţiei ITP este
de luni până vineri, între orele
8.00 – 16.00.
RAT Braşov pune la dispoziţia clienţilor şi două numere de telefon,
la care se pot cere detalii şi se pot face
programări, respectiv 0268.335.587 sau
0786.115.336.

Ministrul Finanțelor: „Vrem să reducem numărul taxelor“
Autoritătʼile intentʼionează să reducă
numărul de taxe și să introducă o atmosferă de relaxare fiscală, însă trebuie mai
întâi identificat rolul și impactul bugetar
al fiecăreia, a declarat, sâmbătă,
ministrul Finantʼelor Publice, Ioana Petrescu.
Întrebată dacă intentʼionează să reducă
numărul taxelor și impozitelor, ministrul
de Finantʼe a răspuns: "Da. Avem de
gând să facem asta și chiar înainte să
știu că sunt ministrul Finantʼelor am avut

de gând să propun anumite măsuri în
acest sens, acum am o mai mare putere
de decizie".
"Acum sunt în procesul de a identifica
toate aceste taxe și chiar vreau să le identific. În prezent, mă uit exact care este
impactul bugetar al fiecăreia din aceste
taxe. Sunt 200 și ceva. Dacă le luăm și
pe cele parafiscale... Mă uit la toate, dar
trebuie identificat care este al fiecăreia
(impactul - n.r.). Este un pic complicat
de văzut, pentru că se duc mai multe într-

un singur cont și, de aceea nu pot să vă
spun acum, dar asta fac. Deci, o dată impactul bugetar și nu toate se duc la bugetul de stat. Unele contribuie la buna
funcționare a mai multor agenții și atunci
trebuie știut care este rolul lor și dacă,
într-adevăr, ele sunt necesare sau dacă
doar plătim niște costuri administrative.
Deci, sunt în procesul de identificare a
acestor taxe, pentru că ar fi o idee bună
să mai tăiem din ele, dacă se poate", a
explicat Ioana Petrescu.
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Cum se face plata
pensiilor internaționale
În conformitate cu legislaţia comunitară în vigoare, persoana care
are dreptul la pensii şi
la ajutoare de deces,
dobândite potrivit legislaţiei române, va beneficia de aceste prestaţii
chiar dacă locul său de
şedere obişnuit este
stabilit pe teritoriul
altui stat membru al
Uniunii Europene sau
spaţiului economic european decât România.
„De asemenea, pentru a
asigura egalitatea de tratament între toţi beneficiarii sistemului public de pensii şi
luând în considerare solicitările venite din partea celor
care nu au domiciliul pe teritoriul unui stat membru al
Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European şi nici
nu îşi pot desemna un mandatar cu domiciliul pe teritoriul României, a fost
prevăzută posibilitatea plăţii
drepturilor cuvenite din sistemul public de pensii şi pe teritoriul statelor extracomunitare“, a declarat directorul
executiv al Casei de Pensii

Directorul Casei de Pensii Brașov a dat detalii despre acest tip de prestație
Braşov, Mady Brescan.
Casa Judeţeană de Pensii
Braşov are în evidenţă 2.729
de pensii internaţionale în
plată, dintre care 1.926 plătite
în străinătate şi 803 plătite în
România. Anul trecut, 1.663
de cereri privind acordarea

pensiilor internaţionale au
fost înregistrate de către CJP
Braşov, dintre acestea 845 au
fost cereri de confirmare a
stagiului de cotizare realizat
în România. Cererile pentru
obţinerea pensiilor internaţionale se depun la instituţia de

la locul de reşedinţă, având
ataşate copii după paşaport,
statele de plată sau alte documente din care rezultă că sau plătit asigurările sociale şi
documentul din care să
rezulte numărul de asigurare.
Casă Naţională de Pensii
Publice a încheiat un parteneriat cu Citibank România
S.A., prin intermediul căruia
pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor sistemului public se
transferă în străinătate, întrun cont bancar deschis de
aceştia la o bancă de pe teritoriul statului de domiciliu
sau de şedere obişnuită, după
caz.
Cheltuielile aferente plăţii
prestaţiilor. Potrivit legii, cheltuielile generate de transferul
în străinătate al pensiilor, al
altor drepturi de asigurări sociale şi al indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale acordate în cadrul sistemului public de pensii, se suportă de
către beneficiari, prin diminuarea sumelor ce fac
obiectul transferului, cu excepţia situaţiilor în care prevederile instrumentelor juridice cu caracter internaţional

la care România este parte
dispun altfel.
În vederea achitării, prin
transfer bancar, a prestaţiilor
prevăzute de lege, casele teritoriale de pensii vor utiliza
informaţiile bancare confirmate
de
beneficiarii
nerezidentʼi ai sistemului public de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale.
„Declaraţia de transfer în
străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului
public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale
constituie dovadă în baza căreia plata drepturilor băneşti

se face în străinătate, ca urmare a opţiunii titularului“, a
precizat directorul executiv al
Casei de Pensii Braşov.
Declaraţia de transfer se
transmite la sediul casei teritoriale de pensii personal de
către titularul drepturilor sau
se depune prin mandatar desemnat cu procură specială,
emisă conform legii, însoţită
de o copie a actului de identitate a titularului care atestă
domiciliul actual şi de un document care confirmă
detaliile bancare.
Sebastian Dan

„Certificatul de viață“
Certificatul de viaţă constituie dovadă pe baza căreia
se continuă plata drepturilor
cuvenite beneficiarilor nerezidenţi ai sistemului public
de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale. „În situaţia
în care un beneficiar nerezident nu prezintă sau nu
transmite certificatul de viaţă în termenul indicat, casa
teritorială de pensii competenţă suspendă plata drepturilor de pensie ale aces-

tuia începând cu luna februarie a anului în curs.
Dacă beneficiarul nerezident transmite certificatul
de viaţă după expirarea termenului indicat, drepturile
cuvenite din cadrul sistemului public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale
vor fi reluate în plata de la
dată suspendării, cu respectarea
termenului
general de prescripţie”, a
precizat Mady Brescan.

Aplicația online care îți spune programul autobuzelor RAT Elevii au învăţat care le sunt
vine mai târziu sau
Doi tineri care au terdrepturile de consumator
deloc, există posibilitatea
minat Facultatea de Automatica de la Brașov au
conceput o aplicatʼie care
îtʼi spune rapid care sunt
timpii de venire al autobuzelor RAT în statʼii.
Site-ul www.urbus.ro
poate fi accesat de pe
terminalele mobile de tip
smartphone sau tablete
care au acces la internet
precum și de pe orice tip
de calculator.
„Plecând de la ideea
că vrei să știi rapid și
mai ales din timp când
va trece autobuzul "tău"
prin stația de pornire la
un moment de timp (înainte
să pleci la/de la muncă,
școală etc) în pagina principală există funcționalitatea de
căutare rapidă a stației de
care ești interesat, iar după
selecția acesteia se afișează
direct toate liniile / autobuzele
care trec prin respectiva stație
precum și câte minute mai
sunt până ajunge primul autobuz de pe fiecare linie (inclusiv și autobuzul de care ești

interesat)” a declarat George,
unul dintre creatorii aplicatʼiei.
Cum funcţionează. De exemplu tastezi "Dramatic", și
imediat pe ecran îtʼi vor fi
afișate, în timp real, orarul tuturor autobuzelor care vor trece prin această statʼie. Mai
mult, rutele pot fi sortate și
dupa timpul de venire al primului autobuz (pe principiul,
arată-mi care autobuz vine
primul) precum și după nu-

mărul rutei (de la mic la mare
sau invers), adaugă Edi, creator al aplicatʼiei.
Se poate face și o căutare
directă după rută, pentru
cazul în care vrei să consultʼi
rapid tot traseul rutei. În urma
selectʼiei unei rute se vor afișa
toate statʼiile acelei rute (dus
sau întors), cu alte cuvinte tot
traseul. Ca și functʼionalitate
suplimentară, pentru persoanele grăbite al căror autobuz

de a accesa toate numerele celor mai importantʼi
operatori de taximetrie
din Brașov și a suna,
după preferintʼă.
Datele afișate pe site
(statʼiile, rutele, trasele și
minutele acestora) sunt
sincronizate cu cele de
pe site-ul RATBV și cu
orarele afișate în statʼii,
altfel spus, orice modificare a acestor orare oficiale este actualizată și
pe www.urbus.ro. Denumirea site-ului are legătură cu două asocieri de
cuvinte: "următorul autobuz"
și "your bus", a precizat George.
Deși în prezent orarele traseelor autobuzelor sunt
afișate și pe site-ul RATBV
și în statʼii, prin această nouă
aplicatʼie utilizatorii au acces
mult mai ușor de pe telefon
în primul rând, dar și de pe
desktop-uri
la
aceste
informatʼii.
Liana Adam

Inspectorii OPC s-au întâlnit cu şaguniştii vinerea
trecută într-o activitate care a
marcat Ziua Mondială a drepturilor Consumatorilor. Tinerii
au fost consiliaţi cu privire la
problemele pe care le pot întâmpina atunci când cumpără
online diferite produse, dar au
fost şi interesaţi de cum îşi pot
înfiinţa propria afacere pe internet.
Reprezentanţii Comisariatului Regional pentru
Protecţia Consumatorilor i-au
încurajat pe tineri să îşi exercite drepturile, atunci când
consideră că le sunt încălcate,
dar şi să studieze cu atenţie ce
li se oferă momentul achiziţionării unor produse de pe
internet.
„Cred că este o latură mai
mult decât împortantă, conştientizarea şi educarea tinerilor
în vederea evitării oricăror probleme ulterioare. Este bine ca
de la cea mai fragedă vârstă
au şi drepturi, nu numai obli-

gaţii şi fiecare consumator nu
poate să fie păcălit, şi este mult
mai greu să fie păcălit de un
agent economic rău intenţionat,
dacă ştiu legile şi drepturile pe
care le au” a declarat comisar
şef Sorin Susanu, de la Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Braşov.
Un alt aspect important prezentat elevilor a fost legat de
semnarea contractelor cu instituţii de învăţământ superior,
mai ales că majoritatea dintre
ei vor fi în scurt timp studenţi.
„Mi s-a părut foarte interesantă
ora aceasta şi consider că toţi
elevii ar trebui să ştie ce înseamnă un contract de consumator şi dacă putem, sau nu,
să returnăm anumite produse.”
a spus un elev participant.
Seria de evenimente dedicate Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor a continuat cu un seminarul „Etica în
promovarea produselor” realizat în parteneriat cu Camera
de Comerţ şi Industrie Braşov.
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Hotelul Continental,

de la mărire la decădere
Braşovul era şi pe vremuri un oraş foarte căutat pentru frumuseţile sale, dar şi
pentru afacerile înfloritoare ale breslelor. În perioada interbelică, aici existau
câteva hoteluri unde trăgeau turiştii sau
negustorii. Corona sau Aro funcţionează şi azi, dar altele au fost desfiinţate
şi date uitării. În clădirea aflată la numărul 50 al străzii Castelului a funcţio-

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
nat până în 1947 hotelul Continental, un
local elegant şi retras. Gurile rele
vorbeau că în unele încăperi aşa numitele
fete de consumaţie îşi primeau clienţii.
Pe strada Castelului, în apropierea transformatorului, se poate vedea o clădire
impunătoare, dar aflată într-o stare de
degradare, care se accentuează de la an
la an. Pe vremuri, ascundea între zidurile
sale o viaţă foarte tumultoasă, azi este o
clădire aproape părăsită, cu doar câteva
camere locuite. Construită în stil neobaroc, cu frumoase ornamente de influenţă
vieneză, casa a avut o istorie încărcată.
Clădirea a fost ridicată între anii 1871

– 1873, după planurile arhitectului şef al oraşului
Peter Bartesch, pentru Tache Stănescu, un negustor
celebru din epocă. Ulterior, aici a fost deschis un hotel
elegant şi retras, care a funcţionat până când a fost
rechiziţionat de către comunişti. Pasionaţii de legende
spun că în perioada de glorie, în hotelul Continental
era deschis şi un bordel, activitate de altfel legală în
epoca interbelică. Era doar una dintre cele 5-6 case
de toleranţă din oraş. Autorităţile instalate după 1945
au închis hotelul şi au naţionalizat clădirea, pe care
au transformat-o în loc de detenţie şi anchetă pentru
luptătorii anticomunişti, în special legionari şi ţărănişti. Fetele au fost duse la un centru de corecţie din
Budila pentru a fi transformate în cetăţene model.
Elena Cristian

„O reconfirmare a valorii artei studenţeşti braşovene”
În sala „Studio” a Institutului de teatru din
Târgu Mureş s-a desfşăurat între 8-11 martie 1979 tradiţionalul Festival naţional al
artei studenţeşti, contând ca fază zonală în
cadrul celei de-a II-a ediţii a marelui Festival
naţional „Cântarea României”, a scris pentru „DN” studentul Gh. Ridiche. Şi-au dat
aici întâlnire formaţii studenţeşti din trei
(3) centre universitare, respectiv Sibiu,
Târgu Mureş şi Braşov. „Noi braşovenii,
am plecat cu emoţii”, zicea studentul Ridiche, care continua: „Aveam, ce-i drept,

în spate, o tradiţie ce ne îndreptăţea
speranţa într-un succes pentru care, sinceri
să fim, s-a muncit. Zeci de colegi de-ai mei,
din formaţiile de dansuri, de teatru, folk,
taraf etc. şi-au împărţit timpuri, numai ei
ştiu cum, pentru a face şi repetiţii sau a susţine spectacole şi a a fi prezenţi la cursuri,
seminarii, laborator, atelier. Au mai avut
de susţinut, ca noi toţi, şi o sesiune de examene deloc uşoară. Oricum, la ultima repetiţie înainte de plecare, băieţii şi fetele
noastre mergeau strună. Nu-i mai puţin ade-

vărat însă că ne aştepta o confruntare cu
două centre universitare prestigioase pe tărâm artistic, dacă avem în vedere că
Mureşul are şi un institut de profil”. Ridiche
mai preciza că studenţii braşoveni au intrat
în concurs pe 10 martie 1979, cu Studioul
de teatru „Universitas”. Interpretarea piesei
„Inamicii”, de Dumitru Solomon, în regia
colegului lor Romulus Mihălţeanu, laureatul
primei ediţii a Festivalului şi care a smuls
aplauze „până şi juriului”. Ridiche mai
zicea că, cităm : „Ne mai vine inima la loc,

totuşi emoţiile noastre continuă din plin,
cu fiecare evoluţie. Adevărul e că ne aşteptam la multe locuri întâi după felul cum se
descurcaseră colegii noştri pe scena de concurs. Dar când ne-am dat seama că 85 la
sută din premiile competiţiei au revenit braşovenilor, am înţeles că faza zonală a fost
un nimerit prilej pentru colegii noştri artişti
amatori de a reconfirma valoarea sub semnul căreia de ani de zile se înscriu formaţiile
centrului nostru universitar”.
„DRUM NOU” – 17 martie 1979
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Veşti bune pentru
bolnavii de cancer
Neculoiu: S-a semnat acordul cu Banca Mondială
pentru achiziţia acceleratorului de particule

După mai bine de un an de
zile de când bolnavii incurabili
din Braşov şi din zonele limitrofe au fost obligaţi să-şi întrerupă procedurile medicale,
din cauza lipsei aparaturii de
radioterapie, vor putea beneficia de tratamente cu aparatură medicală nouă.
Conform senatorului liberal Marius Neculoiu (foto),
Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Braşov are mari şanse să primească în acest an un
accelerator de particule pentru
tratarea pacienţilor cu cancer.
„Din fericire, vreau să vă
spun că în urma negocierilor
avute de domnul ministru Nicolăescu cu reprezentanţii
Băncii Mondiale, s-a semnat
un protocol între Guvernul

României şi Banca Mondială,
astfel încât vor veni 250 de
milioane de euro, pentru achi-

ziţia de aparatură de înaltă
performanţă, aparatură de
care va putea beneficia şi Bra-

Astăzi începe campania de curăţenie

De astăzi,17 martie, începe
curăţenia generală în municipiul Braşov. În toate cartierele vor fi amenajate locaţii
speciale de strângere de deşeuri iar în oraş va avea loc şi
curăţarea arborilor. Municipalitatea a anunţat că se va
desfăşura şi o campanie de
plantare de puieţi şi că şi-ar
dori ca până de Paşti oraşul
să fie curat.
„Ne dorim să întâmpinăm
cum se cuvine Sărbătorile de
Paşte, mai ales că în acest an

cel catolic şi cel ortodox se
suprapun, astfel că de luni
începem luna curăţeniei de
primăvară. Invităm toate persoanele fizice şi juridice (asociaţii de proprietari, societăţi
comerciale, instituţii publice
şi de învăţământ) ca în perioada 17 martie – 18 aprilie
să contribuie la realizarea
curăţeniei în municipiu, prin
luarea de măsuri care să
ducă la curăţarea spaţiilor
verzi, aleilor, trotuarelor şi a
rigolelor stradale din peri-

metrul imobilelor de locuit şi
a celor cu altă destinaţie”, a
declarat primarul George
Scripcaru.
Deşeurile rezultate ca urmare a acestei activităţi vor
fi depozitate lângă punctele
de colectare a deşeurilor
menajere, cât mai compact,
ur mând ca acestea să fie
transportate de către operatorii de salubrizare împuterniciţi de către Primăria
Municipiului Braşov.
Trebuie menţionat că este
interzisă tăierea sau toaletarea
neautorizată a arborilor şi arbuştilor de pe domeniul public şi privat al municipiului.
Municipalitatea a anunţat
că se va desfăşura şi o campanie de plantare de puieţi
împreună cu Regia Pădurilor
Kronstadt şi cu Serviciul de
Amenajare Zone Verzi din
cadrul Primăriei.
Totodată, toţi cetăţenii care
doresc să renunţe la obiectele
casnice care nu mai prezintă
utilitate sau fac curăţenie generală şi doresc să se dispenseze de lucruri nefolositoare,
altele decât deşeuri menajere,
o pot face în locuri special
amenajate la platformele de
gunoi sau în containere de
8 m.c., de culoare portocalie,
dispuse pe domeniul public,
în fiecare cartier, conform
casetei alăturate.
L.A.

şovul, alături de alte secţii de
radioterapie oncologică din
România. Urmează ca, după
ce se face licitaţia, în septembrie să se poată face achiziţiile” a declarat Marius
Neculoiu, senator PNL.
Vechiul aparat de cobaltoterapie de la Secţia de Oncologie a Judeţeanului a fost tras
pe linia moartă, de anul trecut,
iar tratamente de specialitate
se mai pot face în prezent
doar la clinica privată de Oncologie de pe strada Carierei,
la stat putându-se efectua doar
tratamente cu citostatice.
Investiţia este estimată la
1,6 milioane de euro, bani pe
care Ministerul Sănătăţii nu
i-a avut până acum.
Anca Lăutaru
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Acţiune caritabilă pentru
copiii de la Casa Sf. Iosif
Asociaţia „Universitaria Emil
Poenaru”, Centrul Cultural şi
Economic România – Moldova „Romold”, Universitatea Transilvania, Aeroclubul
României şi Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov au
organizat vineri o nouă acţiune caritabilă, sub egida
„Uniţi sub tricolor”, pentru
sprijinirea Casei de Copii
„Sfântul Iosif” din Odorheiul
Secuiesc. Casa Sf Iosif Copiii de la Casa Sf. Iosif au nevoie permanentă de sprijinul

fiecăruia dintre noi, pentru
că nu se bucură de căldura
unei familii, iar nevoile materiale sunt asigurate doar
din donaţii. Aşezământul
„Sfântul Iosif” din Odorhei
găzduieşte peste 140 de copii cu vârste cuprinse între 3
şi 18 ani, cu religii şi etnii diferite, proveniţi din mai multe
judeţe ale ţării. 214 măicuţe
din Congregaţia „Inimi Neprihănite” fac eforturi permanente pentru a le asigura
copiilor toate cele necesare
S.D.
unui trai decent.

Dezastru la simulare
În judeţul Braşov 31,10%
dintre elevii de clasa a XII-a
au luat peste 5, iar în cinci
unităţi de învăţământ niciun
licean nu a obţinut medii de
trecere. Inspectorul general
şcolar adjunct al ISJ Braşov,
Maria Szabo, a precizat,
pentru Mediafax.ro că la
simulările examenului de bacalaureat nu a fost înregistrată nicio medie de 10, fiind
obţinute 64 de medii peste
9. În clasamentul pe licee,
cele mai bune rezultate au
fost obţinute de elevii de la

Colegiul Naţional „Andrei
Şaguna” din Braşov, unde
88,65 la sută dintre candidaţi au obţinut medii de trecere. La polul opus se află
cinci licee din judeţ, unde niciun elev de clasa XII-a nu a
obţinut media 6, fiind vorba
despre Colegiul Tehnic
„Transilvania” Braşov, Colegiul Tehnic „V. Jinga” din Săcele, Colegiul „A.Vijoli” din
Făgăraş, Grupul Şcolar Industrial „Simion Mehedinţi”
din Codlea şi Liceul Teoretic
L.A.
Zărneşti.

Locurile de amenajare a containerelor în cartiere
◾ SCHEI str. Învăţătorilor– nr.4, C-tin Lacea
(lângă Cimitir)
◾ CENTRU Str. Lucian Blaga, Petru Rareş
lângă platformele de precolectare a
deşe– urilor menajere, Şirul Livezii – nr.1,
str. Traian Vuia – platforma 176
◾ ASTRA I str. Cocorului – platformele
502,503, str. Mierlei – platforma 200, str.
Pârâului – platforma 310, str. Alex. Cel
Bun – platforma 110, Colonia Metrom –
platforma 287 Zorilor – platforma 298
◾ ASTRA II, III str. Soarelui – platforma 264,
str. Neptun – platforma 553 Aleea Minerva– platforma 542, str.Cometei/ Aleea
Constelaţiei, platforma 260, str Apollo/str.
Neptun, platforma 550, platou, str. Zizinului
(dincolo de pod) – platforma lângă terenul
de joacă, str. Baba Novac/ str. Ferencz
Szemler, platforma 238, str. Popa Şapcă,
platforma 586 Ocolitoare Saturn – Crinului
– platforma 544 bis – platforma 557
◾ NOUA str. Levănţicăi – platforma 597,
str. Brazilor – platforma 592, str. Laminoarelor – platforma 5101.1(doar în perioada 12-16.03.2012), str. Dr. Ioan
Meşotă – platforma 5104.2, str. Nucului
– platforma 591.5
◾ VALEA CETĂŢII str. Jepilor– platformele
199,190, str. Arţarului – platforma 184,
str. Someşului– platforma 507, str. Arinului
– platforma 188, str. Muresului-platforma
515
◾ CRAITER-TRIAJ Fundătura Hărmanului,
lângă terenul de rugby, str. Florilor lângă
ţevi pe zona verde, str. Ceferiştilor – lângă
parc, str. Paşcani – la şcoală, Str.Deda
– lângă platforma 128, Fd. Harmanului–
lângă platforma 351, intersecţiile str. Ciceu/ str.Ungheni, str.Deda/ str. Filiaşi

◾ SCRIITORILOR str. Ştefan cel Mare / cu
str. Ion Slavici; Brânduşelor lângă platforma 207 ; Str. Ion Creangă / str. Ovidiu
◾ FLORILOR str. Crinului, lângă zona verde
(în dreptul str. Socului şi str. Grâului), str.
Mărgăritarelor, lângă platforma ,str. Parcul
Mic (punctul termic), Aleea Magnoliei /
Aleea Mimozei Str. Toporaşului / str. Rozelor
◾ TRACTORUL str. Bronzului/ str. Aluminiului, Str. Ciocanului/ str. Octavian Goga,
Aleea Constructorilor, platforma 28 str.
General Dumitrache/str. Bronzului, str.
Gloriei/ 1 Decembrie, str. I. Barac/ str. Argintului, str. I. Socec/ str. Decembrie 1918
◾ BARTOLOMEU str. Ghe. Doja – zona
verde, str. Lanurilor/ str. Gospodarilor str.
Dimitrie Anghel / str. Heliade Rădulescu,
str. Lucernei/ str.Bobului, str. Lânii / str.
Fuiorului
◾ GĂRII str. Griviţei nr.59 în spate la Cinema Modern, str. Griviţei nr.65-73 (în spate
la Onix) str. Griviţei nr.60-62 (în parcarea
de la blocurile cu stâlp) str. Mircea cel
Bătrân / str. Griviţei nr.53-57 în curtea interioară, intersectia str. Iancu Jianu/ str.
Emil Racoviţă/ str. Armoniei str. 9 Mai/str.
Transilvaniei – lângă regulatorul de gaz,
str. Crişana/str. Basarabiei lângă spălătoria auto Aleea Petuniei nr.6 în parcare,
Aleea Sânzienelor /Aleea Lăcrămioarelor
lângă Şc. Gen.nr.19, Codrul Cosminului
– lângă boxa 59
◾ BRAŞOVUL VECHI Sitei/Al. Davila,
M. Viteazul 3, Avram Iancu/Morii, Crişan/
Memorandului, Ion Raţiu, Carierei/Cărămidăriei.
◾STUPINI Intersecţie str. Albinelor/ str. Bârsei (la Biserică).
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Corona joacă fotbal
Lanterna roşie a primei
ligi de fotbal, Corona
Braşov, a jucat de la egal
la egal cu vedetele de la
CFR Cluj şi a obţinut o remiză, scor 2-2, deşi a jucat mai bine de jumătate
de oră în inferioritate numerică, după eliminarea
lui Sergiu Buş.
Chiar dacă mai au şanse
doar matematice de a se salva
de la retrogradare, jucătorii de
la Corona Braşov practică un
fotbal bun pe finalul acestui
campionat. După ce au pierdut
la limită în Groapă cu Dinamo,
Buş şi compania au primit
vizita celor de la CFR Cluj.
Chiar dacă la prima vedere părea un duel dezechilibrat, braşovenii s-au agăţat de fiecare
minge şi în final au obţinut un
punct. Clujenii au început în
forţă meciul şi Negruţ a făcut
dubla în doar trei minute. În
minutul 18, vârful clujenilor a
trimis mingea în poartă de la
zece metri, după ce Marc a respins o centrare a lui Maftei.
Trei minute mai târziu, puştiul
minune al celor de la CFR Cluj
l-a învins pe goalkeeperul braşovean cu un şut la vinclu. Meciul părea să se îndrepte spre o
victorie categorică a ceferiştilor,
însă Marc a reuşit să apere lovitura de la 11 metri executată
de Cadu în finalul primei reprize. După pauză, clujenii nu
au mai arătat nimic şi nu au
reuşit în 45 de minute nici măcar să tragă la poarta apărată
de Marc. Neacşa a redus din
diferenţă cu un şut la vinclu din
lovitură liberă şi a reaprins speranţele în tabăra Coronei. Imediat după gol, centralul Cătălin
Popa l-a eliminat uşor pe Buş
şi braşovenii au rămas în zece.
Chiar şi aşa, Corona a continuat
să atace şi Coman a adus egalarea cu cinci minute înainte de
finalul jocului, după o fază excelent lucrată în banda dreaptă

Ioan Coman a adus un punct Coronei in meciul cu CFR Cluj
de Neacşa şi Burlacu. S-a încheiat 2-2 şi Corona nu a fost
cu nimic mai prejos decât echipa care se luptă pentru poziţia
a patra a clasamentului Ligii I.
Mulţumit de joc, nemulţumit de
arbitraj. La finalul partidei, tehnicianul Coronei, Jerry Gane
era mulţumit de modul în care
echipa sa a jucat, însă a fost dezamăgit de prestaţia centralului
Cătălin Popa. „Un joc bun al
echipei mele. Am controlat meciul, dar pe momentele noastre
bune am primit două goluri pe
greşeli individuale. Le-am spus
la pauză că trebuie să credem
în şansa noastră şi cred că am
egalat meritat. Nu e foarte mult
un punct dar sper ca etapa viitoare să aducem şi prima victorie. Nu mi-a plăcut maniera
de arbitraj, nu vreau ca acest
arbitru să ne mai arbitreze”, a
spus la finalul meciului, tehnicianul braşovenilor Ionel Gane.
În sfârşit, Neacşa. De la mijlocaşul braşovenilor, Alexandru

Neacşa, se aştepta foarte mult
la începutul acestui sezon.
Chiar dacă el a dezamăgit până
acum, la acest meci a reuşit să

iasă la rampă şi a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe
teren. „Mă bucur pentru acest
egal, am rămas la fel de motivaţi şi după pauză şi am luat
un punct. Sunt bucuros şi pentru
primul meu gol în acest sezon.
Vreau să-mi felicit şi colegii
pentru cum s-au dăruit astăzi,
am meritat acest punct. Tot timpul încerc să dau tot ce am mai
bun, astăzi mi-a ieşit mai bine
şi vreau să continui aşa”, a spus
Alexandru Neacşa.
Plăcerea de a juca fotbal. Deşi
la începutul sezonului a fost îndepărtat de la echipă, Jerry
Gane a avut încredere în el, la readus la prima echipă a Coronei şi Ioan Coman a reuşit în
meciul cu CFR să aducă un
punct pentru Corona. „Golul
lui Neacşa ne-a dat aripi. Au
înscris două goluri repede şi cu
ajutorul arbitrului. Puteam şi
să câştigăm, dacă marcam în
prima repriză. CFR e o echipă
bunicică, noi i-am dominat în
zece oameni. Ce ne motivează?
Plăcerea de a juca fotbal”, a
spus Ioan Coman la finalul partidei.

Corona Braşov - CFR Cluj 2-2 (0-2)
Au marcat: Neacşa min. 60 şi Coman min. 85 / Negruţ
min. 18, 21
Corona Braşov: Marc - Burlacu, Poverlovici, Damian,
Munteanu - Fl. Pîrvu (Balint 81’), Dâlbea (cpt.), Miranda,
Neacşa (Forika 87’) - Coman (Mendizov 90’+1), Buş.
Antrenor: Ionel Gane
CFR Cluj: Felgueiras - Maftei, Cadu (cpt.), Piccolo, Rada
- Monroy, Djokovici (Lopes 55’) - Gabionetta (Păun 63’),
Batin, Negruţ (Tade 73’) - Ogbu.
Antrenor: Vasile Miriuţă
Cartonaşe galbene: Dâlbea, Buş 2, Munteanu, Poverlovici / Piccolo, Batin
Cartonaş roşu: Buş 61’
Arbitru: Cătălin Popa (Piteşti)
Asistenţi: Bogdan Velicu (Bucureşti) şi Daniel Ciocănea
(Sibiu)
Asistenţi suplimentari: Ionuţ Coza (Ilfov) şi Ovidiu
Oprea (Ploieşti)
Rezervă: Romică Bîrdeş (Piteşti)
Observator: Dan Petrescu (Bucureşti)

Egal cu codaşa
În runda cu numărul 20 a
seriei I din liga a doua, formaţia Unirea Tărlungeni a
remizat, scor 1-1, în deplasarea de la Galaţi cu Dunărea. Deşi a a jucat împotriva
codaşei seriei, Unirea Tărlungeni s-a văzut condusă
din minutul 22 când mingea
respinsă de Dărăbănţ s-a lovit de fundaşul Ionuţ Şerban
şi a intrat în poartă. Trupa
lui Laszlo Balint a revenit în
joc în repriza secundă, când
Robert Elek a transformat o
lovitură de la 11 metri acor-

dată pentru un henţ în
careu. În minutul 80, echipa
braşoveană a rămas în inferioritate numerică după ce
Sorin Marin a văzut al
doilea cartonaş galben şi a
fost eliminat. Egalitatea numerică s-a restabilit cu două
minute înainte de finalul jocului, când Panait a fost eliminat direct pentru un fault
în postură de ultim apărător.
Formaţia condusă de
Laszlo Balint este pe locul
opt al clasamentului, cu 17
puncte.

Doar remiză la debut
Cosmin Contra a avut
parte de un meci
nebun la debutul
pe banca lui Getafe. Noua echipă a tehnicianului
român a condus
de trei ori, dar nu a
reuşit să obţină decât o remiză pe teren propriu, scor
3-3, cu Granada. Marica a
făcut cel mai bun meci al
său de când a ajuns în Spania, a marcat primul gol şi a
creat faza golului trei. Cosmin Contra a apreciat

evoluția echipei sale
din meciul cu Granada, dar este îngrijorat de starea
de nervozitate a
elevilor săi. „Mi-ar
fi plăcut ca elevii
mei să aibă mai mult
control după golurile marcate. Au fost nervoşi în multe
momente şi este păcat, mai
ales că avem un lot de calitate”, a spus Contra la conferinţa de presă ce a urmat
meciului de pe „Coliseum
Alfonso Perez”.

Victorie clară pentru „olimpice”
Echipa de baschet feminin
Olimpia CSU Braşov a
câştigat fără probleme partida
cu CS Nova Vita Târgu Mureş
din penultima etapă a sezonului regulat al primei ligi de baschet. „Olimpicele” lui Dan Calancea s-au impus cu scorul
81-40 (25-10, 16-13, 14-8,
26-9). Tehnicianul fetelor de
la Olimpia a rulat tot lotul de
jucătoare şi le-a dat şansa baschetbalistelor care au evoluat
mai puţin în acest sezon să
aibă minute în teren. Pentru
Kovacevic şi compania au
punctat Andra Haas 17
puncte, Zdenka Kovacevic 14,
Carla Bartee 10, Sonia Ursu
Kim 8, Gabriela Irimia 7, Ana
Ferariu şi Anda Bolţaşu câte

6 puncte fiecare, Vladinka
Erak şi Simina Avram câte 5
puncte şi Mădălina Cioroiu 3
puncte. „A fost un meci la discreţia noastră. Le-am dat şansa jucătoarelor care au jucat
mai puţin în acest sezon să
evolueze şi în mare măsură au
dat satisfacţie. Sunt mulţumit
că toate cele zece jucătoare pe
care astăzi le-am înscris pe
foaia de joc au reuşit să marcheze. Mai avem un meci la
Craiova, după care ne pregătim de play-off. Chiar dacă plecăm cu şansa a doua în
disputa cu Târgovişte vom face
totul pentru a produce o surpriză”, a declarat la finalul jocului tehnicianul „olimpicelor”
Dan Calancea.

Victorie la final Obligaţi să învingă în Slovacia
În ultimul meci al sezonului
regulat, echipa de handbal feminin, Corona Braşov, a învins
fără probleme formaţia HC
Zalău cu scorul de 28-23 (1412). Într-o partidă de vacanţă,
fetele antrenate de Bogdan
Burcea şi Vasile Curiţeanu au
dominat jocul şi s-au impus
clar la final în faţa trupei conduse de Gheorghe Tadici, care
a odihnit mai multe jucătoare
importante. Pentru braşovence
au punctat Brădeanu şi Hotea
de câte cinci ori, Tudor şi Burghel de câte patru ori, Ţăcălie

de trei ori, Cârstea şi Briscan
de câte două ori, Pricopi, Apetrei şi Manda câte un gol fiecare. În urma acestui rezultat
Corona Braşov a încheiat sezonul regulat pe poziţia a doua
a clasamentului şi în primul tur
din play-off va juca împotriva
formaţiei Universitatea Jolidon
Cluj.

Echipa de hochei pe gheaţă, Corona
Wolves Braşov, a pierdut meciul patru
al finalei Ligii Mol cu scorul de 6-5 (31, 1-2, 2-2), în faţa slovacilor de la Nove
Zamky şi este obligată să câştige în Slovacia pentru a mai spera la cucerirea
trofeului. Într-un patinoar arhiplin, în
care fanii „lupilor” aşteptau o nouă victorie a favoriţilor, băieţii lui Rauhanen
şi Lindqvist au început cu stângul
partida a patra din finala Ligii Mol.
După doar două minute, slovacii conduceau cu 2-0 după reuşitele lui Polcik
şi Stefanka. Oaspeţii au continuat să atace şi şi-au mărit avantajul la 3-0 după
golul înscris de Siska. „Lupii” au reintrat

în joc după ce Zsolt Molnar a deviat în
poartă un şut de la linia albastră a lui
Pisarenko şi s-a intrat la odihnă cu slovacii în avantaj de două goluri. Din păcate, debutul reprizei secunde a adus un
nou gol în poarta lui Polc. Kowalczyc
l-a executat pe goalkeeperul braşovean
şi Nove Zamky avea un avantaj confortabil. Braşovenii au punctat apoi de două
ori prin Levente Zsok şi Ivan Dornic şi
speranţele s-au reaprins în patinoarul
din Braşov. Gliga a rata o ocazie imensă
de a egala situaţia pe tabela de marcaj
cu câteva secunde înainte de finalul reprizei secunde. Debutul ultimei reprize
a fost din nou de coşmar, Polcik

înscriind pentru slovaci. După doar un
minut Zsolt Molnar a profitat de o superioritate şi a readus Braşovul la doar
un gol în spatele slovacilor. Polcik a fost
însă de neoprit şi a marcat pentru 6-4
când mai erau doar patru minute de joc.
Cu 26 de secunde înainte de final
Robert Peter a înscris pentru 6-5, însă
„lupii” nu au mai avut timp pentru încă
un gol care să trimită meciul în prelungiri. În urma acestui rezultat, Nove Zamky conduce cu 3-1 la general şi mai are
nevoie de o singură victorie din trei meciuri pentru a-şi adjudeca trofeul. Următorul meci se va disputa în această
seară în Slovacia.
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Trei puncte imense
FC Braşov a câştigat cu
1-0 în deplasare la Timişoara şi a acumulat trei
puncte de aur în clasamentul Ligii I. Andrei
Cristea a înscris unicul
gol al partidei şi a adus
astfel şase puncte din
duelurile cu ACS Poli Timişoara, după ce în tur
tot el a fost cel care a înscris în prelungirile partidei.
Stegarii aveau nevoie de
puncte ca de aer. Trupa condusă de Cornel Ţălnar şi Florentin Petre a început bine jocul de la Timişoara şi a dominat întâlnirea. Bănăţenii sau închis bine şi au încercat
să dea lovitura pe contraatac
prin Mansour sau Szekely.
După o primă repriză încheiată la egalitate, galben-negrii
au punctat prin Grigorie în
minutul 59, dar reuşita mijlocaşului braşovean a fost
anulată eronat pe motiv de
off-side. Şi timişorenii au
avut un gol anulat, de această
dată corect, pentru un offside la Mera. Când meciul
curgea către o remiză ce nu
convenea nici uneia dintre
echipe, Grigorie a văzut direct cartonaşul roşu după o
presupusă lovitură asupra
portarului Nuno Claro şi astfel braşovenii erau obligaţi să
joace în zece pentru ultimele
zece minute ale partidei. Timişorenii s-au năpustit
asupra careului braşovean în
încercarea de a câştiga toate
punctele. Cu două minute înainte de finalul jocului, Machado a recuperat excelent o
minge la mijlocul terenului,
a avansat spre poarta timişoreană şi l-a servit ideal pe
Andrei Cristea, care a marcat
cu un şut plasat la colţul lung
al porţii timişorene. S-a încheiat 1-0 pentru stegari care
astfel au acumulat 20 de

Andrei Cristea (foto dreapta) „a adus” toate cele trei puncte la Brașov
puncte în clasamentul Ligii I
şi speră în continuare la salvarea de la retrogradare.
Rezerva Cristea i-a salvat pe
stegari. Andrei Cristea a adus
prima victorie pentru stegari
după o lungă pauză, ultimul
succes galben-negru datând
din 11 noiembrie 2013. Vârful stegarilor este de părere
că victoria de la Timişoara
nu are nici o valoare dacă FC
Braşov nu va reuşi să învingă
Ceahlăul în etapa următoare.
„Au fost trei puncte vitale, am
muncit mult. Aveam nevoie,
era ultima şansă pentru a rămâne în Liga 1. M-aş bucura
să fie dublate de o victorie
acasă cu Ceahlăul. Este o
luptă în 6-7 echipe pentru
evitarea retrogradării. O
echipă ca FC Braşov nu merita să fie aici. Trebuie neapărat să legăm victorii pentru a scăpa din această situaţie dificilă”, a spus Andrei
Cristea, care este convins că
deşi a marcat nu va fi titular
în etapa următoare. „Sunt si-

gur că nu voi fi titular în meciul următor”, a mai spus atacantul. „Cristea a făcut probabil o glumă când a spus
asta. Sunt 23 de jucători, fiecare trebuie să joace şi cei

care dau randamentul pe
care îl aştept, vor fi titulari”,
a spus antrenorul Cornel Ţălnar, în timp ce preşedintele
stegarilor, Constantin Zotta a
declarat: „Nu există niciun
conflict în cadrul echipei.
Cristea este arma noastră secretă. El va fi rezervă cu
Ceahlăul, va intra pe teren,
va marca, va aduce trei puncte echipei şi va încasa primă
dublă”.
Fericit după prima victorie.
Cornel Ţălnar a reuşit la Timişoara prima victorie într-un
meci oficial de când se află la
conducerea stegarilor. Tehnicianul galben-negrilor era fericit pentru succesul la limită
obţinut la Timişoara. „Mă bucur pentru jocul făcut de
echipa mea în seara asta. Am
înţeles că am avut şi un gol regulamentar neacordat. Sper ca
după acest succes să ne descătuşăm. Lucrurile se complicau
serios dacă nu câştigam. Mai
sunt 11 etape, ne vom bate
pentru fiecare meci. Cu 38-40
de puncte eu zic că ne putem
salva”, a spus Ţălnar.

Poli Timişoara - FC Braşov 0-1 (0-0)
A marcat: Cristea min. 88
Poli Timişoara: Nuno Claro – Mera (Himcinschi 84’),
Scutaru, Şeroni, Morariu – Boldea, Ovidiu Petre (cpt.)
(Poparadu 76’), Trandu, Ahmetovic (Bărbuţ 57’) – Mansour, S. Szekely.
Antrenor: Aurel Şunda
FC Braşov: Iacob – Străuţ, Machado, Leko, Cristi
Ionescu (cpt.) – Madeira, Aganovic – Mateiu, Grigorie,
J. Szekely (Vagner 45’, Diogo Santos 90’+5) – Buga (A.
Cristea 56’)
Antrenor: Cornel Ţălnar
Cartonaşe galbene: Machado, A. Cristea
Cartonaş roşu: Grigorie 80’
Arbitru: Cristi Balaj (Baia Mare)
Asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti) şi Ovidiu Artene
(Vaslui)
Asistenţi suplimentari: Adrian Illyeş (Ploieşti) şi Mihai
Amorăriţei (Câmpina)
Rezervă: Szabo Gero (Cluj)
Observator: Nicolae Marodin (Bucureşti)

S-a oprit în semifinale
Jucătoarea de tenis Simona
Halep, locul 7 WTA şi cap de
serie numărul 6, a fost învinsă
cu scorul de 6-3, 6-4 de poloneza Agnieszka Radwanska,
locul 3 WTA şi a doua favorită,
în semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de
la Indian Wells, dotat cu premii
totale de aproape şase milioane
de dolari. Partida a durat aproape o oră şi 25 de minute. „Sunt
foarte mulţumită pentru că am
învins în două seturi o

jucătoare care de săptămâna
viitoare se va afla pe locul cinci
în lume. Am jucat foarte bine,
iar tenisul meu a fost unul inspirat", a spus Radwanska la final. Calificarea în penultimul
act al turneului de la Indian
Wells, i-a adus Simonei Halep
225.000 de dolari şi 390 de
puncte WTA. Românca nu este
dezamăgită din pricina eliminării şi spune că turneul de la
Indian Wells a fost o experienţă
plăcută din care a avut de în-

văţat. „Radwanska a jucat foarte bine, a meritat victoria. Întotdeauna mi-a fost greu să joc
împotriva ei. Eu am început
meciul un pic prea relaxată şi
a trebuit să alerg după fiecare
minge. Sunt sigură că Radwanska va face o figură frumoasă
în finala de duminică. Acest turneu a fost unul foarte bun pentru mine. Am jucat câteva meciuri bune aici şi sunt foarte fericită că am ajuns până în semifinale. Şi să nu uităm că vin

după o accidentare, una
minoră, dar totuşi o
accidentare. Nu mi-a fost uşor.
Vreau să mă bucur de rezultatele mele şi de locul 5 obţinut.
Nu sunt tristă că am pierdut
aici, se întâmplă. Aşa e în tenis,
nu poţi câştiga toate meciurile”,
a declarat Simona Halep. În
urma acestui rezultat, Halep va
ocupa începând de luni locul 5
WTA, care reprezintă cea mai
bună clasare din istorie a unei
jucătoare din România.
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Oli, aproape de demitere
Cosmin Olăroiu a fost condamnat la trei luni de închisoare cu suspendare de Tribunalul din Abu Dhabi, în
procesul intentat de fostul
său club, Al Ain. Românul a
primit inclusiv o amendă de
4.000 de euro pentru declaraţiile făcute împotriva fostului său club.
Antrenorul român a plecat
vara trecută de la Al Ain la
Al-Ahli, marea rivală din
campionatul Emiratelor Arabe Unite. Deşi Olăroiu a susţinut că el nu semnase prelungirea cu Al Ain, fostul său
club a depus plângere penală împotriva sa, după ce

Olăroiu a avut câteva declaraţii acide la adresa fostului
său club. Decizia Tribunalului din Abu Dhabi a venit pe
17 februarie, iar Olăroiu a
fost condamnat la trei luni închisoare cu suspendare, potrivit site-ului super.ae.
Totuşi, românul nu a fost expulzat din Emirate, pedeapsa maximă pe care o riscă
în urma procesului intentat
de fostul său club. În acest
context, cei de la Al Ahli se
gândesc să-l demită pe Olăroiu. În cărţi pentru postul pe
care l-ar putea lăsa vacant
Olăroiu se află un alt român:
Ion Marin.

A început Marele Circ
Nico Rosberg (foto), de la
Mercedes, a câştigat Marele Premiu al Australiei, prima etapă a Campionatului
Mondial de Formula 1, în
timp ce colegul său britanic
Lewis Hamilton şi campionul mondial Sebastian Vettel au abandonat după doar
patru, respectiv cinci tururi.
Pe locul doi s-a situat australianul Daniel Ricciardo
(Red Bull), iar danezul debutant Kevin Magnussen
(McLaren-Mercedes) a fost
al treilea. Al patrulea a trecut linia de sosire Jenson
Button (McLaren-Merce-

des), urmat în ordine de
Fernando Alonso (Ferrari)
şi de Valtteri Bottas (Williams). Pe locurile 7-10 sau clasat germanul Nico
Hulkenberg (Force India),
finlandezul Kimi Raikkonen
(Ferrari), francezul JeanEric Vergne (Toro Rosso) şi
rusul debutant Danil Kviat
(Toro Rosso).

Piovaccari pleacă la vară
Steaua şi-a consolidat poziţia de lider, după ce a trecut de Gaz Metan Mediaş
cu 3-0 pe teren propriu. Keşeru, Piovaccari şi Vâlceanu au marcat cele trei
goluri prin care roş-albaştrii
se îndreaptă către titlul cu
numărul 25. A fost golul cu
numărul opt în Liga 1 pentru italianul Piovaccari, care
este aproape de a părăsi
formaţia din Ghencea. Reghe nu crede că italianul va
putea fi păstrat în Ghencea
din cauza salariului mare.
Piovaccari este împrumutat

la Steaua până în vară, iar
campioana României are
prima opţiune de transfer.
Conducerea grupării din
Ghencea n-a activat-o însă,
deoarece nu-i poate acoperi pretenţiile financiare
ale italianului. „Nu ştiu, nu
cred că Piovaccari va rămâne la Steaua. El are un
salariu foarte mare, mai are
contract cu Sampdoria. Ne
bucurăm de reuşitele lui,
dacă va rămâne va fi foarte
bine, dar vom vedea”, a
spus Reghecampf
la
finalul meciului.

Liga demiterilor de antrenori
Eşecul de pe teren propriu
cu FC Braşov i-a fost fatal
lui Aurel Şunda. Antrenorul
lui ACS Poli va fi schimbat
din funcţie, locul său urmând a fi luat de către Dan
Alexa. Acesta şi-a reziliat
contractul cu Anorthosis
Famagusta. Alexa se apropie de împlinirea vârstei de
35 de ani, iar marţi va conduce primul antrenament.
Fost jucător la Timişoara,
Alexa ar fi dorit să aibă dublă funcţie la ACS, antrenor-jucător, dar se pare că
cererea nu i-a fost îndepli-

nită. Noul antrenor îşi va
aduce un staff nou, astfel
că bănăţenii se vor despărţi
şi de Velcea. Printre numele vehiculate se află Ioan
Timofte. Alexa, fost jucător
la Poli în 2001 şi între
2006-2011, este cel de-al
treilea antrenor al echipei
în acest sezon, după Valentin Velcea şi Aurel Şunda.
Şunda este al doilea antrenor demis în acest retur,
după Ionuţ Chirilă de la
Chiajna. Până acum, 24 de
antrenori au fost schimbaţi
în Liga 1 în acest sezon.

DIVERTISMENT

10

Conferinţă la Colegiul
„Andrei Şaguna”
Invitat este academicianul Solomon Marcus
Mâine seară, de la ora
18.00, la sala festivă
a Colegiului Naţional
Andrei Şaguna va avea
loc conferinţa cu tema
„Într-o lume fascinantă. Complici şi victime
deopotrivă”.
Invitatul conferinţei organizate de Librăria Okian, în
parteneriat cu Colegiul Andrei Şaguna este academicianul Solomon Marcus.
Evenimentul este deschis
publicului, accesul fiind liber.
„Trăim într-o lume traumatică, violentă, semianalfabetă,
aflată sub focurile unor mesaje
dintre cele mai contradictorii.
În faţa acestei provocări, educaţia, învăţarea, exercitarea
profesiilor, creaţia de toate felurile greu fac faţă unor situaţii tot mai imprevizibile. Acest
scenariu ne include pe fiecare
dintre noi, nimeni nu se poate
plasa în afara sa. Ne propunem să identificăm câteva
puncte-cheie ale acestei lumi
explozive, de la care pornind,
putem încerca un diagnostic
şi o terapie corespunzătoare”,
mărturiseşte academicianul
Solomon Marcus.
Un reputat matematician.
Solomon Marcus s-a născut

Berbec

Cineva are nevoie de tine astăzi, un
prieten, un membru al familiei, un coleg sau oricine altcineva. Oferă tot ce
poţi şi încearcă să renunţi la egoism!

Taur

Sentimentele tale nu se schimbă, dar ai
grijă ca ele să nu îţi dicteze viaţa! Este
un bun moment pentru a te relaxa şi pentru a-ţi distrage atenţia de la probleme.

Gemeni

Rac

Chiar dacă nu termini lucrurile de care
te-ai apucat, ai face bine să faci curăţenie în urma ta. Energia ta e slabă,
lasă ce e important pe mai târziu!

Leu

Banii şi problemele cauzate de lipsa
acestora îţi pot aduce mult stres astăzi.
Poţi găsi imediat răspunsul dacă împingi puţin lucrurile de la spate.

Fecioară

la data de 1 martie 1925 în
oraşul Bacău. Părinţii săi au
fost croitori.
După absolvirea studiilor
liceale în oraşul natal, a urmat cursurile Facultăţii de
Matematică din cadrul Universităţii Bucureşti. A obţinut ulterior titlurile ştiinţifice
de doctor în matematică şi
doctor docent.
După absolvirea facultăţii,
a predat ca profesor la Fa-

cultatea de Matematică din
cadrul Universităţii Bucureşti. Profesorul Solomon
Marcus este autor a numeroase studii interdisciplinare,
de cărţi ce privesc utilizarea
matematicii în lingvistică, în
analiza teatrală, în ştiinţele
naturale şi sociale s.a.
Cărţile sale au fost traduse în
multe ţări ale lumii. A publicat
peste 50 de volume în România şi care au fost traduse

DRAGOSTEA E CHIMIE, NU MAGIE
(BETTER LIVING THROUGH CHEMISTRY)
(N-15) digital premieră
Regie: Geoff Moore, David Posamentier
91 minute, Comedie, Dramă
ora: 15:30, 19:45

în mai multe limbi din Europa şi nu numai şi aproximativ 400 de articole în reviste ştiinţifice sau de specialitate. Opera sa a fost citată de peste 1.000 de autori.
Din 1993 devine membru
corespondent al Academiei
Române. În anul 2001, matematicianul Solomon Marcus a fost ales ca membru titular al Academiei Române.
Liana Adam

DALLAS BUYERS CLUB
(N-15) digital
Regie: Jean-Marc Vallée
117 minute, Dramă, Biografic
ora: 21:45
CLOSER TO THE MOON
(AP-12) digital
Regie: Nae Caranfil
117 minute, Comedie, Dramă
ora: 17:30

NEBRASKA
(AP-12) digital
premieră
Regie: Alexander Payne
115 minute, Aventuri, Dramă
ora: 21:30

DL. PEABODY ŞI SHERMAN
(MR. PEABODY & SHERMAN)
(AG) 3D premieră
Regie: Rob Minkoff

Horoscopul zilei

Este greu să ştergi definitiv un capitol
din viaţa ta, să scoţi o persoană din ea.
Cel mai important este să vrei să mergi
mai departe şi să cunoşti pe altcineva.

Filmele zilei la Cityplex Braşov

NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI
(NEED FOR SPEED)
(AG) 3D premieră
Regie: Scott Waugh
131 minute, Actiune, Thriller
ora: 15:45, 22:15

Luni

92 minute, Animaţie, SF
ora: 13:30 (dublat), 18:15 (subtitrat)
300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU
(300: RISE OF AN EMPIRE)
(N-15) 3D
Regie: Noam Murro
102 minute, Acţiune, Razboi
ora: 13:15, 20:15

Cityplex Braşov se află pe Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

PARADISUL SPULBERAT
(BROKEN CIRCLE BREAKDOWN)
(N-15) digital
Regie: Felix Van Groeningen
111 minute, Dramă, Muzical, Romantic
ora: 16:45
NON-STOP
(AP-12) digital
Regie: Jaume Collet-Serra
106 minute, Acţiune, Thriller
ora: 14:00, 19:00

Ajută pe oricine vezi căzut în calea ta.
Este momentul pentru a oferi şi altora
puţin din energia şi optimismul tău.
Un sfat poate fi tot ce au nevoie.

Balanţă

Te simţi ciudat astăzi, şi asta din cauza
acelei voci care îţi spune să alegi o
nouă direcţie. Nu o iei razna, este acea
conştiinţă care vrea să se facă auzită.

Scorpion

Un bun prieten are nevoie de ajutorul
tău, şi ai energia necesară pentru a face
ce trebuie. Este o zi perfectă pentru
fapte bune şi pentru recunoştinţă!

Săgetător

Chiar dacă faci greşeli, nu trebuie să
îţi pui cenuşă în cap. Nu trebuie să fii
nici indiferent, ci să înveţi din ele şi să
încerci să nu le mai repeţi.

Capricorn

Detaliile sunt cele mai importante în
acest moment, dar poţi să le faci faţă.
Cineva important va fi impresionat de
tine, ceea ce înseamnă o schimbare.

Vărsător

Trebuie să ieşi în oraş şi să încerci să
cunoşti lume nouă. Lucrurile merg
bine pentru tine, aşa că nu va fi greu
să obţii şi mai mult.

Peşti

Nu este o zi bună pentru descoperiri
sau pentru a căuta să afli încotro se
îndreaptă lucrurile. Este mai greu ca
oricând să înţelegi informaţiile de bază.
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Unde găsiţi ziarul nostru

S-a întâmplat pe 17 martie

1. Casa Judeţeană de Pensii
10. Magazinele
2. Consiliul Judeţean Braşov
– Elit – Rost Com
3. AJOFM Braşov
– Rapid
4. Spitalul Judeţean Braşov
– Prodlacta
5. Direcţia Finanţelor Publice Braşov
– Vel Pitar
6. Casa de Asigurari de Sănătate
– Carmolimp
7. Spitalul Judeţean Braşov
11. Chioşcurile
8. Maternitatea Braşov
– Rodipet
9. Spitalul CFR
– Z-KIOSK

Cvartetul „Gaudeamus” susţine un recital la Sala Patria
Mâine seară, 18 martie 2014, de la
ora 19.00, sunteţi invitaţi la un recital
cameral la Sala Patria.
Protagonistul evenimentului muzical este Cvartetul „Gaudeamus”.
Veţi asculta lucrări de
mare popularitate.
Cvartetul de coarde
„Gaudeamus” a luat
fiinţă în anul 1987 sub
îndrumarea maestrului
Dan Prelipcean, membru al renumitului
cvartet „Voces”. Cvartetul „Gaudeamus” a
apărut pentru prima dată la Braşov, în
cadrul Festivalului muzicii de cameră,
unde a obţinut Premiul I, ulterior toţi

membrii rămânând angajaţi ai Filarmonicii din acelaşi oraş.

Cu un repertoriu impresionant, peste
150 de lucrări din creaţiile marilor compozitori ai lumii, Cvartetul a efectuat ne-

numărate turnee în ţară şi în străinătate.
Palmaresul său include Premiul I la toate
competiţiile de muzică
de cameră din ţară, realizând înregistrări audio
(pe cd), precum şi TV
la TVR, RAI, Tv Rusia
şi la Tv Moldova.
Preţul biletelor este de
20 lei, redus 50% pentru
elevi, studenţi şi pensionari, respectiv 10 lei.
Programul agenţiei
de bilete de la sala „Patria”:
– luni, miercuri 12-15;
– marţi, joi 16-18;
– cu o oră înainte de concert.
Liana Adam

Bancuri

tine. La birou trebuie să fii atent cu cheile cînd vii şi pleci.
5. La puşcărie poţi să te uiţi la televizor. La birou te-ai
Diferenţele între birou şi puşcărie:
ars dacă te prinde şeful făcînd asta.
1. La puşcărie stai mai tot timpul într-o cameră 8x10. 6. La puşcărie îţi acordă vizite pentru familie şi prieteni.
La birou stai mai tot timpul într-o cameră 6x8.
La birou nu apuci să suni familia şi prietenii.
2. La puşcărie ai trei mese pe zi. La birou ai o gustare pe
care o mai şi plăteşti.
Un nebun îşi atenţiona un frate de-al său în curtea unui
3. La puşcărie ai timp să meditezi la viaţa ta. La birou azil:
nu ai timp cînd lucrezi de chestii atît de profunde.
– Vezi că ai o gaură în umbrelă!
4. La puşcărie un gardian deschide şi închide uşile după – Ştiu. Eu am făcut-o ca să văd cînd se opreşte ploaia.
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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

Sudoku
6

11

45 î.Hr.: În ultima sa victorie, Iulius Caesar învinge
forţele lui Pompei, conduse
de Titus Labienus şi Pompei cel Tânăr, în bătălia de
la Munda.
180: Marcus Aurelius moare lăsându-l pe Commodus
împărat al Imperiului Roman.
455: Petronius Maximus
devine, cu sprijinul Senatului roman, împărat al Imperiul Roman de Apus.
1756: La New York este
celebrată pentru prima
dată Ziua Sfântului Patriciu
(St. Patrick's Day).
1861: Italia: Statele peninsulei şi Cele două Sicilii au
fost unite de regele Victor
Emmanuel II.
1866: A început să funcţioneze Banca României,
creată prin transformarea
Băncii Imperiului Otoman
sub numele de „Bank of
Roumania”. Primul preşedinte al Consiliului de administraţie a fost Ion Ghica.
1901: Cele 71 de tablouri
ale pictorului olandez Vincent van Gogh expuse la
galeria Bernheim-Jeune din

Luni, ora 20.00 în Deane’s

Paris la 11 ani de la moartea sa, au creat senzaţie.
1939: Al Doilea Război
Chino-Japonez: Începe Bătălia de la Nanchang între
Kuomintang şi japonezi.
1948: A fost semnat, la Bruxelles, actul de naştere al
Uniunea Europei Occidentale – de către Belgia, Franţa, Luxemburg, Olanda şi
Marea Britanie. UEO, singura organizaţie europeană
cu componenţă de apărare
înfiinţată în perioada războiului rece, şi care în prezent
este formată din 28 de ţări.
1957: Preşedintele Filipinelor, Ramon Magsaysay,
şi alţi 24 mor într-un accident de avion la Cebu, Filipine.
1959: Tenzin Gyatso, al
14-lea Dalai Lama, liderul
spiritual al Tibetului, fuge
din ţară, autoexilându-se în
India, după o răscoală armată nereuşită a populaţiei
tibetane.
1969: Golda Meir devine
prima femeie prim-ministru
al Israel.
1990: A fost inaugurată
noua operă pariziană,
Opéra Bastille.

Rezervări: 0722.917.532
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D’Artagnan de România
Braşoveanului Mihai Covaliu i se spune „regele sabiei” pentru că nu a ratat niciun titlu, fie el olimpic,
mondial sau european. La care se adaugă salba de
medalii de argint şi bronz. Este cel mai premiat sabrer
român din toate timpurile.
Mihai Covaliu, alături de
alţi câţiva sportivi români, au
fost incluşi de Federaţia Internaţională de Scrimă în topul celor mai buni 100 de
scrimeri ai tuturor timpurilor.
La început a fost atras de fotbal.
La 7 ani a intrat în trupa de
pitici de FC Braşov, dar de la
9 ani, când a intrat pentru prima oară într-o sală de scrimă,
nu a mai părăsit planşa. Era
în clasa a treia la Şcoala generală 19, când a avut loc o
selecţie pentru clubul Tractorul. La selecţie s-a umplut curtea de copii să fie cavaleri şi
să se dueleze pentru onoare
A dat norme de control şi a
început joaca.
A primit sabia după 6 luni,
până atunci alerga, juca fotbal,
etc. A rezistat pentru că avea
câteva calităţi care îl calificau
pentru acest sport. Era agil,
avea viteză şi era flexibil şi a
fost trecut la sabie. Cei foarte
înalţi au trecut la spadă, iar la
floretă, fetele.
Perseverenţa dă roade. Nu a
câştigat la primul concurs, dar
s-a ambiţionat şi a continuat.
Scrima te învaţă să nu abandonezi, să continui şi după ce
ai căzut. În clasa a III-a copilul
nu-şi realizează nici talentul
şi nici potenţialul. Doar ochiul
ager al antrenorului intuieşte
în puştiul neastâmpărat, cu
ochi limpezi, campionul pitit
în destin şi în gene. El ştie să-l
atragă prin joc şi, pe nesimţite,
aproape, să transforme joaca
în muncă şi pasiunea în dăruire şi distracţia în sacrificiu.
Micuţul intră în carusel şi începe a se învârti... Trec anii
şi... nu te mai poţi întoarce
din drum. Poate copilul ori
junele mai au clipe de slăbiciune. Sunt acele momente în
care îi vezi pe cei de vârsta ta
cum bat mingea, fără de griji,
în timp ce tu, înghesuit între
orele de antrenament şi cele
de şcoală, îţi înghiţi lacrimile
de furie pentru că nici măcar
nu ai câştigat la ultimul concurs. La ce bun să laşi mereu
la o parte bucuriile unor vremuri care, zice toată lumea,
nu se mai întorc niciodată?
Cine îţi poate garanta că tu
eşti unul dintre cei mulţi chemaţi care vor fi şi... aleşi ? Nimeni ! Şi nimic! Şi totuşi...
Sprijin major în familie. Familia i-a fost alături permanent şi nu l-a lăsat să
abandoneze atunci când credea că nu mai poate continua
cu scrima. Părinţii l-au susţi-

nut, mai ales mama îi spunea
când îi era mai greu – nu
abandona, ai început ceva,
continuă. Acum părinţii sunt
foarte fericiţi şi mândri de el
– e un om împlinit, cu carieră
şi cu copiii. La fel e şi fratele
lui. De altfel, şi Alin, cu un
an şi două luni mai mic decât
Mihai, a făcut scrimă. De câteva ori au fost şi adversari în
concursuri. Dar au evoluat
şi în aceeaşi echipă. Alin
Covaliu a evoluat ca sportiv
profesionist până în 2002.
Antrenamentele la scrimă nu
sunt foarte dure şi nici prea

A fost odată ca... niciodată! Că, de n-ar fi, nu s-ar povesti!
A fost ca un braşovean de 22 de ani să arate jurnaliştilor
străini prezenţi la Sidney, la olimpiada din îndepărtata Australie, oraşul lui natal pe harta lumii. Sigur, unii aveau dificultăţi să localizeze chiar România... Tânărul campion olimpic
zâmbea însă cu mulţumire. De unde a apărut, se întreba lumea? În 2005, la Leipzig, nimeni nu mai întreba de unde răsărise campionul mondial. An de an şi medalie după medalie,
tânărul d’Artagnan de Braşov îşi şlefuise drumul spre glorie
şi de acum, spre nemurire! În fapt, aici, la poalele Tâmpei,
mai crescuseră campioni ai sabiei care aveau a ne face numele
vestit în lume! Şi aveau să mai crească. Copii frumoşi şi dârji,
copii harnici şi serioşi care transformau visul în legendă!”.
Onelia Pescaru
lungi. De aceea, Mihai a reuşit
să termine cu bine liceul şi
apoi facultatea de educaţie fizică şi sport. Totul se face în
joacă, la început. Aşa face şi
el acum şi la lotul naţional.
Niciodată nu trebuie să uiţi să
fii copil. Când era o competiţie importată, însă, trebuia
muncit intens.
Mihai Covaliu vrea să fie
foarte bun în tot ceea ce face,
de aceea, doreşte să-şi desăvârşească studiile printr-un
doctorat, la care lucrează
acum. E nevoie să înveţi mereu ca să evoluezi. Şi de la
antrenorii săi a învăţat tot ce
a crezut că i se potriveşte. Îşi
aduce aminte de antrenorii
lui şi de la fiecare a luat ce-i
mai bun. A încercat ca atitudinile care nu-i plăceau ale
unor antrenori să nu fie preluate şi de el. Odată a vrut să
renunţe din cauza unei metode care nu-i plăcea. A văzut
afară că nu se ţipă la copil,
trebuie să-l respecte.
Campionul-antrenor. Ajuns
antrenor la o vârstă la care
puţini îi creditau cu şanse
nouă provocare, Mihai Covaliu nu a uitat nimic din ceea
ce lăsase în urmă.

Ştie că un copil rămâne copil chiar dacă munceşte aprig
pentru performanţă. Ştie că
antrenorul şlefuieşte trup şi
măiestrie, dar că dacă nu şlefuieşte şi suflet, totul se poate
nărui peste noapte. Că, deseori, între doi sportivi, la fel
de talentaţi şi la fel de antrenaţi, diferenţa o face tăria psihicului la ora H. Ora la care
săbiile scânteiază, aşa cum o
făceau cu secole în urmă,
încrucişându-se
întru onoare, întru
dreptate, întru apărare, întru victorie!
Iar rănile înfrângerii, chiar dacă nu
mai sângerează ca
pe vremea bătrânului
romantic d’Artagnan, pot
sfâşia o viaţă clădită pe
muncă şi speranţă. În timp
ce victoriile sunt pilonii solizi
ce susţin izbânzile viitorului!
Victoriile lui Mihai îi bucură
privirile şi sufletul iar amintirea lor îi mângâie ceasurile
grele!
Rezultatele pe planşă au venit
rând pe rând. Campion olimpic
în 2000 la Sydney, aur la
Campionatele mondiale şi eu-

ropene, argint şi bronz la alte
competiţii internaţionale.
Toate trofeele îi sunt la fel de
dragi.
Preţuieşte toate medaliile, fie
ele de aur, argint sau bronz. Rezultatele ca antrenor au continuat şi după 2009 – sportivii
antrenaţi de el au urcat pe podium la marile competiţii.
Anul trecut, a fost ales şi preşedintele Federaţiei Române
de scrimă. Numele său devenind
un brand, i s-a
propus la un
moment dat
să facă politică. Şi-a
dat

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
seama, însă, că nu se regăsea
în acel rol şi a refuzat.
Mihai Covaliu este căsătorit, din 2001, cu Irina, fostă
componentă a lotului naţional
de spadă, şi are doi copii: un
băiat, Vlad Gabriel, şi o fetiţă,
Amalia Elena. Cei mici fac şi
ei sport. Vlad a intrat deja în
sala de scrimă, dar îi place şi
înotul şi fotbalul. El nu o să
insiste pentru scrimă, ce o să
vrea copilul.
Şi Amalia Elena este un copil activ. Când ajunge acasă,
se joacă mult cu cei mici, datorită cărora uită de toate grijile de la Federaţie sau lot.
Vlad Gabriel. Amalia Elena. Trofeele cele mai strălucitoare. Cele mai frumoase.
Şi cele mai dragi. Vlad s-a
născut cu o zi înainte ca tatăl
să ajungă campion mondial!
Iar la Beijing, purta scris pe
palme numele celor doi.
Împlinit, Mihai Covaliu merge
înainte. Dar... când ai ajuns,
atât de tânăr, atât de sus, ce
ar putea să urmeze? Titlul
mondial cu echipa. Preşedinte al Federaţiei Române
de scrimă. Politicii i-a spus,
deocamdată, cel puţin, NU.
O viaţă în altă parte?
La mare, la soare,
într-un loc frumos? A încercat-o şi
pe asta, ca
sportiv!
Şi... tot
a casă
s -a
în-

tors! Acasă, unde creşte mereu
alte talente. Acasă unde însă
vocile care cântă deja prohodul marilor performanţe româneşti sunt tot mai multe. Şi
tot mai ascuţite! Acasă, unde,
oricât de optimist ai fi, nu poţi
să nu observi cum zestrea de
medalii strălucitoare a României devine de la un an la altul
mai subţire!
Şi totuşi... acasă! Acasă, unde
se nasc mereu copii talentaţi
care-şi aşteaptă antrenorii să
le netezească drumul, să le
avânte zborul. La Braşov
chiar, în oraşul copilăriei, fostul său coleg şi învăţăcel, Rareş Dumitrescu, alt campion
strălucit al urbei de sub Tâmpa, deja a pornit la drum. Şi
caută, printre micii şi inimoşii
spadasini sportivi, un alt d’Artagnan pentru care să se cânte,
în auzul unei lumi întregi,
„Deşteaptă-te, române!”
Alături de atleta Gabriela
Szabo este implicat în mişcarea „Sport pentru viaţă”, prin
care vor să transmită părinţilor ideea de a-şi trimite copiii
să facă mişcare. Crede că
sportul înseamnă, pe lângă sănătate, şi educaţie.
Şi pentru Braşov are proiecte importante. Vrea să reînfiinţeze o secţie olimpică
pentru fete. La clubul Dinamo, fostul elev al lui Covaliu,
campionul Rareş Dumitrescu,
a început deja pregătirile cu
micuţii care vor să ajungă
scrimeri de elită. Patriotismul
nu este un cuvânt gol pentru
Mihai Covaliu. Spune că prin
tot ce a făcut a învăţat să-şi
iubească ţara şi nu regretă că
a rămas în România.
Elena Cristian

