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Ziar Gratuit
Amenzi pentru
neplata parcărilor
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Braşovenii care vor să-şi păstreze locurile de parcare rezidenţiale mai pot face acest
lucru până în 31 martie.

Corona Braşov este
ca şi retrogradată
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În premieră
Ciprian Lolu, de la Salvamont Zărneşti, a fost singurul român care
a participat la cea mai mare competiţie de schi alpin din lume
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După eşecul de la Mediaş,
antrenorul Ionel Gane a admis că echipa nu mai poate
scăpa de retrogradare.

Când poţi ieşi
anticipat la pensie
pag. 5

Mady Brescan, directorul
CJP Braşov, a explicat care
sunt condiţiile pentru a
primi pensie anticipată.

VALUTĂ

Euro
4,4816
USD
3,2488
Gram Aur 139,7942

METEO

Parţial noros,
posibil ploaie
8°C /17°C

Ajunsă la ediţia a 29-a, manifestarea
sportivă din masivul Pierra Menta, regiunea Savoie (Franţa) a reunit peste
400 de sportivi de pe întreg mapamondul. Concursul s-a desfăşurat pe

perioada a patru zile, în echipe de câte
doi membri. De-a lungul anilor, din
România au participat trei sportivi.
Anul acesta, brașoveanul Ciprian Lolu
a fost cel de-al patrulea participant în

istoria de 29 de ani a acestei competiţii
internaţionale. Ciprian Lolu este salvator montan, ghid montan şi instructor de schi. Are 35 de ani şi lucrează
de 12 ani la Salvamontul din Zărneşti.

A reuşit să salveze de pe munte mii
de turişti. A escaladat unii dintre cei
mai înalţi munţi ai lumii şi spune că
alpinismul este pentru el un mod de
viaţă.
pag. 3

Din 2017, autostrăzi cu taxă

Un francez a câştigat la Braşov

Şoferii românii vor plăti o
taxă pe autostradă de 3 euro
pentru fiecare sută de kilometri, începând din 2017.
Anunţul a fost făcut de Dan
Şova, ministrul delegat pentru Departamentul Proiectelor de Infrastructură şi
Investiţii Străine; la emisiu-

Pilotul francez Francois Delecour a câştigat etapa de debut a Campionatului Naţional
de Raliuri Dunlop 2014. Delecour a câştigat 5 din totalul
celor 11 probe speciale, celelalte 6 fiind adjudecate de
familia Tempestini, 5 de către
Marco şi una de către junio-

nea „După 20 de ani”. Primele taxe pe care şoferii vor
trebui să le plătească vor fi
pe autostrada care va lega Piteştiul de Constanţa, precum
şi pe autostrada ComarnicBraşov. Ambele autostrăzi au
ca termen de finalizare anul
2017.
pag. 2

rul Simone. Marco Tempestini s-a înţeles foarte bine cu
maşina sa, Ford Fiesta R5,
ocupând la final locul secund. Ultimul loc pe podium
i-a revenit pilotului braşovean
Dan Gîrtofan (Skoda Fabia
S2000), care a avut un parcurs spectaculos.
pag. 8
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Ploi şi vijelii în toată ţara. Meteorologii au emis o informare
potrivit căreia instabilitatea atmosferică se va accentua
treptat în majoritatea zonelor, începând din această dupăamiază, mai întâi în jumătatea vestică, unde vor fi averse,
descărcări electrice şi intensificări ale vântului, apoi,
până mâine seara, în centrul, sudul şi estul ţării. Avertizarea meteo este valabilă de astăzi, ora 14.00, până
mâine, la ora 22.00. Vor fi averse, descărcări electrice,
intensificări de scurtă durată ale vântului şi posibil grindină. Izolat cantităţile de apă vor depăşi 20 - 25 l/mp,
spun meteorologii.
Condamnați la închisoare prinși de polițiști. În weekend au
fost organizate și desfășurate în județ acțiuni în scopul
identificării persoanelor pe numele cărora instanţele de
judecată au emis mandate de executare a pedepsei cu
închisoarea. În localitatea Vama Buzăului a fost prins un
localnic de 45 ani, condamnat la un an și cinci luni închisoare pentru săvârşirea de infracţiuni la Legea
Circulației, iar în Feldioara a fost depistat un localnic de
24 ani, condamnat la un an și patru luni închisoare pentru săvârşirea de infracţiuni la Legea Circulației. Persoanele menționate au fost reținute de polițiști și încarcerate
în Penitenciarul Codlea.
Parc nou în Brașov. Un nou parc va fi amenajat în Braşov,
în zona verde de la Fartec. O companie braşoveană
şi-a manifestat intenţia de a amenaja, cu fonduri proprii,
o zonă din oraş, în care să creeze atât locuri de petrecere a timpului liber, cât şi un spaţiu de joacă pentru
copii. În acest sens, compania a solicitat Primăriei Braşov să indice un loc din oraş unde ar putea fi făcut noul
parc, iar Municipalitatea a propus zona verde de la pasajul Fartec.
Copos ar putea scăpa de închisoare. Ioan Cazacu, avocatul
lui George Copos, susţine că acesta ar putea scăpa de
închisoare, deoarece judecătorii de la Curtea de Apel
au greşit încadrarea faptelor. „Copos ar putea scăpa de
închisoare. George Copos este condamnat după noul
Cod, deşi are infracţiuni ce pot fi sancţionate doar după
vechiul cod. În cazul în care sunt mai multe infracţiuni,
se pot da pedepse după noul Cod doar dacă faptele au
fost făcute după 1 februarie 2014, iar în cazul lui Copos
acest lucru nu este valabil”, a spus Cazacu într-o emisiune de televiziune. Omul de afaceri George Copos a
fost condamnat la 3 ani şi 8 luni de închisoare în "Dosarul
transferurilor".
„Căiţi-vă sau veţi sfârşi în iad!”. Papa Francisc a luat parte
la o întrunire a victimelor mafiei şi a lansat un atac dur
la adresa grupărilor de crimă organizată, cărora le-a
transmis „să se căiască”, sau „vor sfârşi în iad”. Papa lea cerut mafioţilor să renunţe la dorinţa exagerată de putere şi la banii pătaţi de sânge. Suveranul Pontif s-a referit
în discurul său la un atac recent, în care trei oameni, inclusiv un bebeluş, au fost împuşcaţi mortal.
„Cred că nu pot încheia fără să adresez un cuvânt celor
care sunt absenţi astăzi - bărbaţii şi femeile care fac
parte din mafie. Vă rog să vă schimbaţi vieţile. Căiţi-vă!
Nu mai faceţi rău! Schimbaţi-vă! Încă aveţi timp să nu
sfârşiţi în iad. Asta vă aşteaptă dacă veţi continua pe
această cale. Aveţi şi voi un tată şi o mamă. Gândiţi-vă
la ei. Plângeţi puţin şi căiţi-vă!”, a spus Papa Francisc.
John McCain: Vladimir Putin gândeşte precum Hitler. Senatorul
american John McCain îl compară pe preşedintele Rusiei,
Vladimir Putin, cu Adolf Hitler, avertizând că Rusia ar
putea invada estul Ucrainei şi zone din Republica Moldova. „Vladimir Putin calculează ce teritorii poate ocupa
exact cum calcula Adolf Hitler în anii 1930. Crimeea este
o naţiune captivă”, a spus McCain, conform BBC, transmite Mediafax. Potrivit acestuia, reacţia comunităţii internaţionale a fost "aer fierbinte şi foarte puţine acţiuni”.
„Nu văd nimic rău în furnizarea de către SUA a asistenţei
militare letale şi neletale Ucrainei, o ţară care tocmai a
fost invadată şi destrămată”, a spus McCain, apreciind
că Vladimir Putin minte când spune că nu este interesat
de invadarea estului Ucrainei sau a unor regiuni din Republica Moldova.
Putem călători fără viză în Emiratele Arabe! Emiratele Arabe
Unite au anunţat că au ridicat obligativitatea vizelor pentru cetăţenii a 13 ţări membre ale Uniunii Europene, printre care şi România şi Ungaria, a anunţat agenţia de
presă a Emiratelor Arabe Unite. Eliminarea obligativităţii
vizelor a intrat în vigoare începând de vinerea trecută,
22 martie.
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Din 2017 vom merge
pe autostrăzi cu taxă
Şoferii români vor plăti
o taxă pe autostradă de
3 euro pentru fiecare
sută de kilometri, începând din 2017. Anunţul
a fost făcut de Dan
Şova, ministrul delegat
pentru Departamentul
Proiectelor de Infrastructură şi Investiţii
Străine, la emisiunea
„După 20 de ani”, difuzată ProTV.
Primele taxe pe care şoferii
vor trebui să le plătească vor
fi pe autostrada care va lega
Piteştiul de Constanţa, precum şi pe autostrada Comarnic-Braşov. Ambele autostrăzi
au ca termen de finalizare
anul 2017.
„S-a făcut la acest moment
o simulare cu trei euro pe suta
de kilometri, ceea ce înseamnă
un euro şi ceva (1,74 euro),
având în vedere că autostrada
Comarnic-Braşov va avea 58
de km”, a declarat Dan Şova,
vorbind despre taxa pe care vor
trebui să o plătească şoferii.
Autostrada Comarnic-Braşov, care va fi construiă prin
concesiune, va costa în jurul
a 1,2 miliarde de euro-1,3 mi-

Pe viitoarea autostradă Brașov-Comarnic se va circula doar cu taxă
liarde de euro, „nu mai mult”,
a spus ministrul Dan Șova. În
opinia ministrului Marilor
Proiecte, la precedentele două
încercări de a realiza Comarnic-Braşov, autorităţile au făcut o „greşeală foarte mare”.
„S-a negociat contractul cu
constructorii, fără să cheme
la masă potenţialii finanţatori.
Noi am chemat la masă toate
băncile finanţatoare care şiau exprimat interesul”, a spus
Şova, care nu a dorit să precizeze finanţatorii interesaţi

de Comarnic –Braşov.
„Nu pot să spun. Sunt din
UE. Sunt inclusiv BEI, BERD,
Banca Mondială, care şi-au
manifestat interesul de a finanţa parţial autostrada, de
a face parte din creditul sindicalizat care va finanţa autostrada”, a declarat Dan Şova
la „După 20 de ani”. El a motivat astfel şi întârzierea în
anunţarea câştigătorului contractului de concesiune, fiind
la mijloc anumite rigori impuse de finanţatori.

Lucrările la Comarnic Braşov sunt programate să înceapă în această primăvară.
Întrebat cât vor dura, el a spus
că depinde de doi factori, problemele geologice şi condiţiile
meteo.
„Depinde de problemele geologice pe care le găsesc pe parcurs, pentru că sunt vreo 3
tuneluri de făcut şi nu va fi foarte uşor, şi depinde şi de vreme,
dacă îi ajută vremea, termină
până la finele 2016, dacă nu,
termină în 2017”, a spus Şova.

Vor basarabenii unirea cu România?
Ministrul de Externe, Titus Corlăţean, a declarat, duminică, la emisiunea
„După 20 de ani”, referitor la posibilitatea unirii cu Republica Moldova, că
singura soluţie fezabilă în acest moment
este integrarea ţării vecine în Uniunea
Europeană.
Fiind întrebat dacă, după alegerile
din Republica Moldova, care vor avea
loc la sfârşitul anului, România i-ar putea întreba pe moldoveni dacă vor sau
nu să se unească, Titus Corlăţean a declarat că această teză lansată de preşedintele Traian Băsescu a avut anumite
ecouri în plan internaţional şi a dat
„oxigen tovarăşului Voronin şi Partidului Comuniştilor din R. Moldova”.
„Realist vorbind, singura soluţie fezabilă într-o anumită perspectivă este
calea integrării europene pentru Republica Moldova”, a completat ministrul Titus
Corlăţean.

Ministrul de Externe a mai spus că „cetăţenii din Republica Moldova în mod su-

veran pot decide ceea ce doresc să decidă”.
Fiind chestionat în continuare cum
vede propunerea preşedintelui Traian
Băsescu privind unirea Republicii Moldova cu România, Titus Corlăţean a
spus că a fost „neinspirată”.
„Suntem cu toţii români, aproape cu
toţii români şi fiecare avem sentimentele
noastre, fiecare a avut poate un unchi
în armata regală, undeva în Basarabia
după 28 iunie, când datorită ultimatumului sovietic au trebuit să se retragă
şi i-am lăsat pe ceilalţi români în partea
cealaltă. Fiecare avem istoria noastră
în familie şi simţim. Şi fiecare îşi doreşte
să trăim împreună într-o Europă unită.
Ceea ce realist astăzi este posibil e să
susţinem cât se poate ca Republica Moldova să devină membră a UE cât mai
rapid posibil”, a menţionat ministrul de Externe, Titus Corlăţean.

Bani europeni pentru campusurile de la Făgăraș și Rupea
Vicepreședintele Consiliului Judetʼean
Brașov, Mihai Popa, a precizat că, la această
oră, sunt selectate lucările ce vor fi realizate
prin Programul Operatʼional Sectorial, pentru școli și grădinitʼe din Brașov.
„La nivelul județului nostru am identificat
14 obiective, inclusiv lucrări noi, care sunt
în curs și stagnează, cum ar fi cele două
campusuri școlare de la Rupea și Făgăraș,

care au valori mari (Rupea este finalizat în
proporție de 70%, iar Făgărașul 50%). La
nivelul județului Brașov vom încerca să accesăm în jur de 8 milioane de euro, dintrun total de aproximativ 171 de milioane de
euro. S-au aprobat deja la această oră, la
Bruxelles, criteriile de punctaj și s-a aprobat
ghidul solicitantului. Discutăm parțial de
fonduri europene – circa 80%, iar restul

sunt de 20%. Vorbim despre lucrări în curs
de execuție și lucrări noi. Mai mult, sunt cazuri în care sunt lucrările executate integral
și nechitate”, a precizat Mihai Popa.
Mihai Popa a precizat că administratʼia
judetʼeană a cerut tuturor primarilor și
institutʼiilor școlare situatʼia lucrărilor. S.D.
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Un român la cea mai mare
competiţie de schi alpin
Zărneștanul Ciprian Lolu
a fost singurul român
care a participat săptămâna trecută la cea mai
mare competiţie de schi
alpinism din lume - Pierra Menta, regiunea Savoie (Franţa).
Ajunsă la ediţia a 29-a, manifestarea a reunit peste 400 de
sportivi de pe întreg mapamondul. Concursul s-a desfăşurat
pe perioada a 4 zile, în echipe
de câte doi membri. Fiecare
etapă (zi) a presupus parcurgerea unui traseu de cel puţin
20 de kilometri şi o diferenţă
de nivel cuprinsă între 2.300
şi 2.600 de metri (atât pozitivă
cât şi negativă), iar în cursul
celor patru zile diferenţa de nivel cumulată a depăşit 10.000
de metri. Fiind una dintre cele
mai dificile competiţii din

Alpinismul este un mod de viață pentru Ciprian Lolu

Termen limită pentru plata parcării!
Braşovenii care vor să-şi păstreze locurile
de parcare şi nu şi-au plătit abonamentele
mai pot face acest lucru până în 31 martie.
În caz contrar, vor pierde locurile, acestea
urmând a fi reatribuite. Dacă şi după această
procedură vor rămâne locuri libere, acestea
vor deveni parcări cu plată pentru vizitatori.
În municipiul Braşov sunt amenajate în total
42.425 de locuri de parcare de reşedinţă. În
2013 s-a achitat taxa pentru 30.267 dintre
acestea, iar anul acesta, până la data de 20
martie, au fost plătite abonamentele pentru
22.285 de locuri în parcările rezidenţiale,
cărora li se adaugă 1.767 de locuri de parcare
gratuite. Tot anul acesta, au fost achitate 460
de abonamente (în valoare de 156 de lei)
pentru parcările din centrul istoric, ceea ce
le permite deţinătorilor de autoturisme care
domiciliază aici să îşi lase maşina în orice
spaţiu amenajat din zona istorică.

500 de puieți plantați de tinerii PDL
După modelul tinerilor social democraţi, cei democrat
liberali vor planta puieţi în
oraş.

Tinerii democrat-liberali
vor să sădească peste 500 de
puieţi de tei şi paltin, în cartierul Florilor, zona străzii Cri-

nului, pe lângă șinele de cale
ferată. PDL-iștii au început
deja să planteze, acţiune la
care participă 20 de membri
de la organizaţia de tineret.
Ei fac apel la braşovenii care
ar putea să îi ajute, în ideea
extinderii spaţiilor verzi din
oraş. La rândul lor, tinerii
PSD-işti au anunţat că vor să
sădească pe o suprafaţă de
aproximativ un hectar, cam
cinci mii de puieţi. În ambele
cazuri, acţiunile de plantare
de copăcei sunt finanţe din
fondurile partidelor.
Anca Lăutaru

lume, cu un grad de dificultate
maxim, toţi competitorii care
au dorit să participe sunt nevoiţi să treacă printr-un un
„filtru” al organizatorilor, în
urma căruia sunt selectaţi pe
baza unui CV din care să reiasă experienţă în competiţiile
de acest nivel.
De-a lungul anilor, din România au participat trei sportivi. Anul acesta, Ciprian
Lolu, de la Asociaţia Club Alpin Zărneşti a concurat la
Pierra Menta fiind astfel cel
de-al patrulea participant în
istoria de 29 de ani a acestei
competiţii internaţionale.
Întrucât regulamentul concursului prevede echipe de
câte doi concurenţi, alături
de Ciprian Lolu s-a găsit și
Jean Michel Crasez, angajat
al Jandarmeriei Montane Franceze din regiunea Savoie (Ser-

viciul Salvamont Francez).
Ciprian Lolu este salvator
montan, ghid montan şi schi
instructor. A reuşit să salveze
de pe munte mii de turişti. A
escaladat unii dintre cei mai
înalţi munţi ai lumii şi spune
că alpinismul este pentru el un
mod de viaţă
“Prin prezenţa la acest eveniment sportiv am dorit să fac
cunoscut faptul că şi la noi în
ţară această disciplină sportivă
este practicată cu din ce în ce
mai mult profesionalism. De
asemenea, îmi doresc şi să stabilesc o relaţie de colaborare
cu serviciul salvamont din
Franţa (Jandarmeria Franceză), din care face parte coechipierul şi prietenul meu Jean
Michel“, a mai declarat Ciprian
Lolu. „Tot ceea ce am învăţat
de la Patrick Berhault şi Philippe Magnin este să îmi urmez

visul indiferent de toate obstacolele vieţii, iar visul meu nu
este altul decât să încerc să le
urmez paşii”, ne-a mărturisit
Ciprian Lolu.
Astfel, în anul 2005 s-a născut proiectul „82+“, sub sloganul „My dream is my life
and my life is my dream”.
Scopul acestui proiect este că,
timp de zece ani, cele 82 vârfuri din Alpi, ce depăşesc 4000
de m altitudine, plus încă câteva mai importante care nu
au aceeaşi înălţime, să fie atinse.
Pierra Menta este una din
„trilogia” celor mai reprezentative competiţii de schi-alpinism din Europa, alături de
„Patrouille des Glaciers” (Suisse) şi „Trofeo Mezzalama” –
les grandes trois de schi de
montagne.
Sebastian Dan
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Flash economic
Vacanță la țară cu doar 150 de lei. Asociația Națională de Tu-

rism Rural, Ecologic și Cultural ANTREC România a lansat o nouă ediție a programului Vacanță la țară. Ajuns
la a XXIII-a ediție, programul se desfășoară în perioada
23 martie - 13 iunie 2014 (exceptând perioada de Paste
și 1 Mai). Programul se adresează tuturor categoriilor
de turiști. Tarifele practicate de pensiuni sunt:
- pensiuni de 2 margarete 150 lei/ persoană
- pensiuni de 3 şi 4 margarete 195 lei/ persoană
- pensiuni de 5 margarete 250 lei/ persoană
În tarif sunt incluse 5 nopți cazare în cameră dublă, prima
noapte de cazare fiind aferentă zilei de duminică. Sejurul
se va încheia în ziua de vineri. Fiecare pensiune participantă în acest program va oferi din partea casei micul
dejun. Rezervările se pot face direct la pensiune, prin
agențiile ANAT, prin filialele ANTREC Argeș, Alba,
Brașov, Covasna, Maramureș, Mehedinți și Neamț.
Bursă lunară neimpozabilă pentru medici rezidenţi. Acordarea
unei burse lunare neimpozabile de 670 de lei pentru medicii şi farmaciştii rezidenţi a fost inclusă în Ordonanţa
privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, care a
fost publicată în Monitorul Oficial. Începând cu 1 ianuarie
2014, medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi și farmaciştii rezidenţi din unităţile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut/soldă brută lunară mai mic/mică de 3.000
de lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale
în afara normei legale de muncă şi a programului normal
de lucru de la funcţia de bază, beneficiază de o bursă
de rezidenţiat în cuantum lunar de 670 de lei. "Bursa de
rezidenţiat (...) nu face parte din salariul brut/solda brută,
nu este supusă impozitului pe venit şi nu constituie bază
de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat,
asigurări pentru şomaj, asigurări sociale de sănătate sau
pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
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Carfil Industrial Parc –
10 ani de experiență
Conform statisticilor, 99% din industria europeană este
susținută și realizată
de IMM-uri. Astfel,
necesitatea creării
unor condiții favorabile dezvoltării
activității acestora
devine din ce în ce
mai pregnantă.
Parcurile industriale
au menirea de a facilita
inovarea, contribuind la
integrarea locală și regională și la reducerea
decalajelor tehnologice Parcul Industrial Carfil oferă facilități firmelor care funcționeză aici
dintre regiuni și state.
Un alt rol este acela de a facilita competitivitătʼii României și im- spatʼiile de birouri din incinta
Carfil Industrial Parc beneficiainteractʼiunea dintre știintʼă, teh- plicit, a judetʼului Brașov.
Carfil Industrial Parc are o ză de toate utilitătʼile și în monologie, educatʼie și dezvoltare
economică și de a crea sinergii suprafatʼă de 18.700 mp, din mentul actual, aproximativ 95%
prin cooperarea dintre aceste care 11.000 mp reprezintă spatʼii din totalul acestora sunt închide productʼie și birouri. În mo- riate. „Vizăm atingerea converorganizatʼii.
Existentʼa unor infrastructuri mentul de fatʼă, 49 de agentʼi genței cu parcurile industriale
de afaceri capabile să concureze economici desfășoară activitătʼi europene, prin valorificarea
pe pietʼele natʼionale și de productʼie sau servicii, gene- potențialului uman, creșterea
internatʼionale, reprezintă un fac- rând astfel circa 400 de locuri productivității și înlăturarea obtor vital pentru creșterea de muncă. Halele industriale și stacolelor ridicate de infrastruc-

tură. Ne-am conturat
foarte clar misiunea și
ne-am stabilit obiectivele,
mizând astfel pe creșterea atractivității regiunii
pentru investitorii români
sau străini. În contextul
actual al pieței, venim în
întâmpinarea clienților
actuali și a celor potențiali cu o varietate de servicii și cu prețuri foarte
accesibile, tocmai pentru
eficientizarea comunicării
și stabilirea unor relații
cât mai bune cu aceștia.
Pe lângă serviciile de
bază, oferim consiliere în
domeniul legislației muncii, managementului resurselor
umane, servicii de marketing și
publicitate și consultanță în accesarea fondurilor structurale.
De asemenea, urmărim expansiunea capacității de închiriere
prin construirea de imobile noi
și extinderea celor existente”, a
declarat directorul general al
SC Carfil Industrial Parc SA,
Răzvan Iosif. Sebastian Dan

Listarea la bursă a Hidroelectrica, imposibilă
Listarea la bursă a companiei
Hidroelectrica în acest an este
imposibilă, în condiţiile în care
compania a reintrat în insolvenţă, a declarat ministrul delegat
pentru Energie, Răzvan Nicolescu. „Hidroelectrica rămâne
o companie foarte importantă
pentru sistemul energetic românesc şi-mi voi aloca foarte mult
timp pentru a scoate Hidroelectrica din situaţia actuală”, a
spus Nicolescu, la Antena 3.
Potrivit calendarului convenit
de Guvern cu FMI, listarea a

15% din acţiunile Hidroelectrica urma să aibă loc în luna
iunie a.c.
Hidroelectrica a reintrat în
insolvenţă în urmă cu aproximativ o lună, după ce mai mulţi
traderi de energie (n.r. - aşa-zişii
„băieţi deştepţi”) au câştigat la
Curtea de Apel Bucureşti recursurile formulate împotriva
deciziei fostului administrator
judiciar al companiei de a nu
le recunoaşte creanţele, reprezentând daune pentru denunţarea contractelor cu furnizorul

de energie.
Compania s-a mai aflat în
insolvenţă în perioada iunie
2012-iunie 2013, după ce a denunţat contractele cu „băieţii
deştepţi”.
PotrivitEuro Insol, administratorul special al Hidroelectrica
în prima etapă, aceste contracte
au generat pierderi de 1,2 miliarde de euro în perioada
2006-2012 pentru companie,
din cauza preţurilor mici la care
beneficiarii au cumpărat electricitatea.

Blue Air lansează serviciul de transfer din
Brașov
Operatorul aerian Blue Air
a lansat serviciul de transfer
cu autocarul din Braşov către
Aeroportul Internaţional Henri
Coandă – Otopeni şi retur, serviciu asigurat în urmă parteneriatului cu Direct Aeroport.
Compania oferă serviciul de
transfer la aeroport şi din Constanţa.
Împreună cu biletul de avion
Blue Air, pasagerii pot cumpără şi transferul cu autocarul.
Comparativ cu alte transferuri
terestre deja existente, serviciul
dezvoltat de Blue Air va asigura rerutarea gratuită a pasagerului pe un alt zbor al
companiei, în cazul în care
transferul cu autocarul va avea

întârziere, iar pasagerul pierde
zborul pentru care şi-a achitionat biletul de avion.
Blue Air zboară de pe Aeroportul Internaţional Henri
Coandă – Otopeni către 17
oraşe europene.
Destinaţii operate de Blue
Air: din Bucureşti către Bar-

celona, Bologna, Bruxelles,
Catania, Dublin, Koln, Larnaca, Londra, Madrid, Malaga,
Milano, Napoli, Nisa, Paris,
Roma, Stuttgart, Valencia; din
Bacău către Bologna, Bruxelles, Dublin, Londra, Milano,
Paris, Roma, Torino; din Sibiu
către Stuttgart.
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Cum și când beneficiezi de pensia anticipată
Pensia pentru limită de
vârstă se acordă persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data
pensionării, condițiile
privind vârsta standard
de pensionare și stagiul
minim de cotizare.
La această oră, vârsta
standard de pensionare este
de 65 de ani pentru bărbatʼi
si 63 de ani pentru femei, în
conditʼiile în care stagiul minim de cotizare este de 15
ani, atât pentru femei cât și
pentru bărbatʼi. Atingerea
vârstei standard de pensionare și a stagiului minim de
cotizare se face eșalonat,
potrivit anexei nr. 5 din Legea nr. 263/ 2010 privind
sistemul unitar de pensii publice.
Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât
pentru femei cât și pentru
bărbatʼi.
Pensia anticipată se acordă
persoanelor care au depășit
cu 8 ani stagiul complet de

cotizare – prin urmare
se reduce vârsta de
pensionare cu 5 ani din
vârsta standard de pensionare.
Pensia anticipată
partʼială se cuvine, cu
cel mult 5 ani înaintea
vârstei standard de pensionare, persoanelor
care au realizat stagiul
complet de cotizare,
precum și celor care au
depășit stagiul complet
de cotizare cu până la
8 ani. Cuantumul pensiei anticipate parţiale
se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar
fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu
0,75% pentru fiecare
lună de anticipare, până
la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea
pensiei pentru limită de
vârstă.
„Este foarte important ca persoana care La sediul Casei de Pensii Brașov, puteți obține toate informațiile necesare
depune dosarul de pen-

sie la Casa Județeană de
Pensii Brașov să asculte
cu atenție îndrumările
funcționarului care preia
documentele de înscriere
la pensie și să solicite tipul de pensie pentru care
îndeplinește condițiile legale de pensionare. De
exemplu, în cazul în care
persoana solicită pensie
pentru limita de vârstă,
dar nu îndeplinește condițiile pentru acest tip de
pensie, va primi decizie
de respingere a dosarului
de pensie chiar dacă ar
fi îndeplinit condițiile
pentru înscrierea la pensie anticipată”, a precizat
Mady Brescan, directorul CJP Brașov.
Toate informatʼiile privind categoriile de pensie
și conditʼiile în care pot fi
acordate pot fi obtʼinute la
sediul Casei Judetʼene de
Pensii Brașov, Str. 13 Decembrie, nr. 43 A.
Sebastian Dan

A.J.O.F.M. BRAŞOV

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE
Informaţii suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Brașov din Str. Lungă nr. 1A
camera 8, sau la telefon 0268/416.879
Brașov
agent contractări și achizitʼii (broker mărfuri)
agent de interventʼie pază și ordine
agent de securitate
agent de securitate
agent de vânzări
agent de vânzări
agent servicii client
agent servicii client
ajutor ospătar
ambalator manual
ambalator manual
ambalator manual
analist credite
analist servicii client
asistent comercial
asistent medical generalist
asistent medical generalist
barman
barman
bucătar
bucătar
bufetier
cameristă hotel
cameristă hotel
cameristă hotel
casier
casier
chimist
conducător activitate de transport rutier
confectʼioner tâmplărie din aluminiu și mase plastice
confectʼioner tâmplărie din aluminiu și mase plastice
confectʼioner-asamblor articole din textile
consilier financiar-bancar
consilier juridic
consilier/expert/inspector/referent/
economist în comertʼ și marketing
consilier/expert/inspector/referent/
economist în management
consultant în management
contabil
controlor calitate
croitor
cusător piese din piele și înlocuitori
dispecer centru de alarmă
disponent în filaturi
dulgher restaurator
electrician de întretʼinere și reparatii
electrician de întretʼinere și reparatʼii
electrician de întretʼinere și reparatʼii
electrician de întretʼinere și reparatʼii
electrician în constructʼii

1
1
1
1
3
1
2
1
2
2
5
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
3
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
7
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
1
2

faiantʼar
1
femeie de serviciu
2
femeie de serviciu
1
formator
1
frezor la mașini rotʼi dintʼate
1
frezor universal
1
frezor universal
1
functʼionar administrativ
1
functʼionar în activitătʼi comerciale,
administrative și pretʼuri
2
functʼionar informatʼii clientʼi
5
gestionar depozit
2
grădinar
2
încărcător-descărcător
1
infirmier/infirmieră
3
inginer automatist
1
inginer de cercetare în horticultură
1
inginer mecanic
1
inginer mecanic
2
inginer productʼie
2
inginer productʼie
1
inginer tricotaje, confectʼii
1
inginer zootehnist
1
inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice
1
ingrijitoare la unitătʼi de ocrotire socială și sanitară
1
ingrijitoare la unitătʼi de ocrotire socială și sanitară
1
ingrijitor animale
5
ingrijitor câini in adăposturi
2
ingrijitor spatʼii hoteliere
1
inspector de specialitate în administratʼia publică
1
inspector în domeniul securitătʼii și sănătătʼii în muncă 1
inspector/referent resurse umane
1
instalator încălzire centrala și gaze
1
kinetoterapeut
1
lăcătuș mecanic
5
lăcătuș mecanic
2
lăcătuș mecanic de întretʼinere și reparatʼii universale
1
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
1
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
2
lucrător comercial
1
lucrător comercial
4
lucrător comercial
5
lucrător comercial
2
lucrător comercial
1
lucrător comercial
3
lucrător comercial
6
lucrător comercial
2
lucrător gestionar
1
lucrător gestionar
1
lucrător sortator deseuri reciclabile
1
manager proiect
1
manipulant mărfuri
5
manipulant mărfuri
1

mașinist la alte mașini fixe de transport
pe orizontală și verticală
mecanic utilaj
medic specialist
medic veterinar
menajeră
menajeră
mercantizor
metrolog verificator
montator peretʼi și plafoane din ghips-carton
montator subansamble
muncitor necalificat în industria confectʼiilor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
muncitor necalificat la spargerea și
tăierea materialelor de constructʼii
muncitor necalificat la spargerea și
tăierea materialelor de constructʼii
muncitor plantatʼii și amenajare zona verde
muncitor plantatʼii și amenajare zona verde
operator bobinator-dublator
operator în domeniul proiectării asistate pe calculator
operator introducere, validare și prelucrare date
operator la mașini-unelte cu comandă numerică
operator la mașini-unelte cu comandă numerică
operator la mașini-unelte cu comandă numerică
operator la mașini-unelte cu comandă numerică
operator la mașini-unelte cu comandă numerică
operator la mașini-unelte cu comandă numerică
operator la mașini-unelte semiautomate și automate
operator la mașini-unelte semiautomate și automate
operator la mașini-unelte semiautomate și automate
operator montaj linii automate
operator vânzări prin telefon
operator vânzări prin telefon
ospătar (chelner)
ospăptar (chelner)
ospătar (chelner)
paznic
paznic
peisagist-floricultor
planificator
pregătitor articole marochinărie
primitor-distribuitor materiale și scule
programator
programator ajutor
programator productʼie
reprezentant comercial
sculer-matritʼer

1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
2
5
1
3
3
1
2
2
1
2
3
1
1
3
2
3
2
1
4
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
3
1
5
1
1
1
2

sculer-matritʼer
șef atelier
șef formatʼie pază și ordine
șlef linie fabricatʼie
șef schimb
șef serviciu comertʼ cu ridicata și cu amănuntul
șofer autocamion/mașină de mare tonaj
șofer autocamion/mașină de mare tonaj
șofer autocamion/mașină de mare tonaj
șofer autocamion/mașină de mare tonaj
șofer autocamion/mașină de mare tonaj
șofer autocamion/mașină de mare tonaj
șofer autocamion/mașină de mare tonaj
șofer autocamion/mașină de mare tonaj
șofer de autoturisme și camionete
șofer de autoturisme și camionete
șofer de autoturisme și camionete
specialist în domeniul calitătʼii
specialist în domeniul calitătʼii
specialist proprietate intelectuală
specialist resurse umane
stivuitorist
strungar la mașini de prelucrat în coordonate
strungar la mașini de prelucrat în coordonate
sudor cu arc electric cu electrod fuzibil
în mediu de gaz protector
sudor manual cu arc electric
sudor manual cu flacără de gaze
tehnician dentar
tehnician în industria confectʼiilor și tricotajelor
tehnician retʼele de telecomunicatʼii
teleoperator financiar-bancar
turnător metale și neferoase
turnător modelier
vânzător
vânzător
vânzător
vânzător de bilete
vopsitor

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5
3
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
5
1
4
1
1
4
1

Săcele
confectʼioner-asamblor articole din textile
lucrător comercial
muncitor necalificat în industria confectʼiilor
paznic

5
1
2
5

Făgăraș
inginer topograf
lăcătuș mecanic
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
presator metale la rece

1
1
1
1
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Ceasul Bisericii
Sfântul Bartolomeu
merge de două veacuri

Foto: colecţia personală Aristotel Căncescu
Biserica Evanghelică Sfântul Bartolomeu este cea mai veche clădire a oraşului, datând din mijlocul secolului al
XIII-lea. Este cunoscută şi sub numele
de Biserica celor trei orfane, care potrivit
unei legende, şi-au lăsat tot ce aveau bisericii au şi fost înmormântate sub altar.

A rezistat invaziilor şi cutremurelor

Edificiul cu trei nave, cu zidurile masive cu
contraforţi, înconjurat cu zid de apărare, a rezistat invaziilor turceşti, puternicului incendiu
din 1689, cât şi a asaltului trupelor lui Vlad
Ţepeş (1458) şi ale lui Gabriel Bathori (1611).

Turnul bisericii a fost reconstruit în 1842, după
ce s-a prăbuşit la cutremurul din 1822.

tipic săsească cu ţesături, mobilier, port săsesc,
unelte de tâmplărie, de brutărie şi de câmp.

Cimitirul saşilor din Bartolomeu

Un ceas plin de istorie

În interiorul zidului de apărare se află cimitirul
enoriaşilor saşi din Bartolomeu. De cinci secole,
în ultima duminică de dinaintea zilei de 24 august
(ziua Sfântului Bartolomeu), aici are loc un pelerinaj, unde se întâlnesc saşii din Ţara Bârsei.

Muzeu etnografic

Acum câţiva ani, în incinta bisericii s-a deschis
un muzeu etnografic cu peste 1500 de obiecte,
donate de emigranţi, care prezintă o gospodărie

Cei care trec pe lângă acest monument pot afla
cât este ceasul privind turnul care se observă
de la mare distanţă. Saşii care locuiau în Braşovul Vechi au hotărât în 1806 să înlocuiască
vechiul ceas, instalat la 1741. Orologiul este fabricat de un producător german şi este încă în
stare bună de funcţionare. El este tras de către
îngrijitorul bisericii în dimineaţa fiecărei zile
de luni.
Elena Cristian
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Un brașovean a câştigat
70.000 de € la păcănele
Un asistent veterinar în
vârstă de 36 de ani din
Braşov a câştigat lunea
trecută un Mega Jackpot în valoare de peste
0,3 milioane de lei, echivalentul a circa 70.000
de euro.
Fericitul câştigător şi-a primit banii joia trecută de la
campionul mondial la skandenberg, Ion Oncescu, ambasadorul Mega Jackpot.
Bărbatul vrea să investească
banii într-o casă la marginea
Braşovului.

Premiul a fost câştigat în jurul orei 17.00
la o agenţie din Braşov.
Norocosul braşovean, Cosmin Bârseanu, spune că iniţial
a vrut să se aşeze la alt
aparat, dar şi că a jucat
doar 15 minute înainte
să câştige banii.

„Agenţia este norocoasă
pentru a doua oară. Pe 26 octombrie 2011 în acelaşi loc
s-au câştigat nu mai puţin de
515.000 lei”, se arată în comunicatul transmis de compania de jocuri de noroc.
Totalul premiilor acordate
până acum se ridică la circa
11,8 milioane de lei.
Sebastian Dan

Olimpiada internaţională de limba
şi creaţie literară rromani va avea loc la Braşov
Ministerul Educaţiei Naţionale din România organizează a
II-a ediţie a Olimpiadei internaţionale de
limba şi creaţia literară rromani, care
se va desfăşura în
România, la Braşov
(4 zile, în intervalul
10-14 iunie 2014), cu
participarea a 20-25
elevi rromi şi a însoţitorilor acestora.
Cheltuielile de cazare şi de
masă pentru elevi şi însoţitori sunt
suportate de Ministerul Educaţiei
Naţionale din România, iar cele
de transport internaţional/ intern
cad în seama participanţilor/ instituţiilor trimiţătoare.

Elevii concurenţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1. să fie elevi din clasele a VIIa - a XII-a (vârste între 12-18/19
ani);
2. să vorbească limba rromani
(obligatoriu);

3. să scrie în grafia
latină a limbii rromani.
Examenul conţine două
probe:
I. Proba scrisă va
consta dintr-o relatare
în limba rromani, pe o
întindere de 2 1/2 - 3
pagini, pe o temă dată
(ce poate privi familia
rromă, comunitatea
rromă, armonia interetnică, aspiraţiile copiilor şi tinerilor,
experienţe de viaţă etc.), fiind
punctate atât aspectele ce ţin de
creaţia literară, cât şi cele de corectitudine gramaticală şi redacţională.
II. Proba orală (pe aceeaşi tematică).
S.B.

La europarlamentare pot vota şi străinii
La alegerile europarlamentare
pot să voteze atât cetăţenii români,
cât şi cetăţenii oricărui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, care au domiciliul
sau reşedinţa în România.
Pentru a-şi putea exercita acest
drept, până cel târziu în data de
26 martie 2014, cetăţenii cu drept
de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliul sau
reşedinţa în România, pot depune
o cerere de înscriere în listele elec-

torale speciale. Aceste cereri (formular tip) se depun la primarul
localităţii de domiciliu sau de reşedinţă, însoţite de o copie a unui
document de identitate valabil.
Prin document de identitate valabil
al alegătorului comunitar se înţelege orice document eliberat de
statul membru al cărui cetăţean
este titularul, altul decât România,
şi care este considerat act de
identitate în statul emitent.
In termen de 10 zile de la
data înregistrării cererii, dar

nu mai târziu de 4 aprilie, primarul are obligaţia de a comunica
solicitantului răspunsul la cererea
de înscriere în listele speciale, potrivit unui comunicat de presă
transmis de Prefectura Brașov.
L.A.
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Nu ardeţi miriştile
fără acordul autorităţilor!
Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov aduce la cunoştinţa proprietarilor şi
deţinătorilor de terenuri (cu
titlu sau fără titlu) că arderea
miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase,
fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului (APM Braşov) şi fără
informarea, în prealabil, a
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă,
dispoziţie prevăzută în
O.U.G. nr. 195/2005 privind
protecţia mediului, completată şi modificată este strict
interzisă.
Nerespectarea acestor
prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională al cărei
cuantum este cuprins între
3.000-6.000 lei pentru
persoane fizice şi respectiv între 25.000-50.000 lei
pentru persoane juridice.
Arderea miriştilor, stufului,
tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile naturale protejate şi de pe terenurile
supuse refacerii ecologice
constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la un an sau

cu amendă penală de la
30.000 la 60.000 lei, dacă
sunt de natură să pună în
pericol viaţa ori sănătatea
umană, animală sau vegetală.
Autoritatea de mediu (APM
Braşov) îşi va da acceptul în
cazul în care arderea miriştilor şi a resturilor vegetale
se impune ca o măsură de
carantină fitosanitară, pentru
prevenirea răspândirii unor
boli sau dăunători specifici,
în baza următoarelor acte:
◾ act doveditor privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor pe terenul care face
obiectul solicitării, emis de
Direcția Fitosanitară;
◾ notificare către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă din care să reiasă
asumarea conformării cu
prevederile Ordinului MAI
nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale
de apărare împotriva incendiilor;
◾ notificare către Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Braşov;
◾ acceptul primăriei din localitatea pe care se află
situat terenul.
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Micii hocheişti, la treabă! Patinoarul Olimpic din Parcul
Tractorul a găzduit în weekend un turneu de hochei rezervat copiilor. La competiţie au participat 15 formaţii
din toată ţara, printre care şi echipele clubului organizator,
Corona Braşov. Meciurile s-au disputat pe trei categorii
de vârstă: U 8, U 9 şi U 10. „În fiecare an, echipele din
ţară organizează astfel de turnee, iar acum a venit rândul
Braşovului să fie gazdă. Cel puţin pentru noi aceste
jocuri sunt foarte importante, copiii cresc de la an la an.
În urmă cu 2-3 ani, când participam la astfel de turnee,
luam bătaie la diferenţe chiar şi de peste 20 de goluri!
Acum stăm foarte bine la grupele de copii şi acest lucru
se vede în rezultate. Puştii pe care i-aţi văzut la lucru
reprezintă viitorul hocheiului braşovean!” ne-a declarat
preşedintele secţiei de hochei de la Corona Braşov, Zoltan Olti Paşca.
„Marinarii” aproape de sferturi. HCM Constanţa a obţinut
sâmbătă seară a doua victorie în grupa D a Cupei EHF,
27-25 pe terenul echipei Sporta Hlohovec (Slovacia),
astfel că deţine şanse reale de a se califica în sferturile
Cupei EHF. Campioana României este pe locul 2 în grupă,
la egalitate de puncte cu Chambery, cu o etapă înainte
de finalul fazei grupelor. Cele două formaţii se vor înfrunta
pentru calificarea în sferturi la sfârşitul săptămânii viitoare,
în România. Tot sâmbătă, Chambery şi Fuchse Berlin au
terminat la egalitate, scor 25-25.
Alexandru Maxim, decisiv pentru Stuttgart! Alexandru Maxim
nu a fost titular în jocul pe care Stuttgart la susţinut pe teren
propriu cu Hamburger SV. Lăsat pe bancă până în minutul
64, mijlocaşul român şi-a luat revanşa marcând golul care
a adus victoria echipei sale, 1-0. La 5 minute de la intrarea
pe teren, Maxim a urmărit bine o acţiune a lui Traore şi a
pus latul la centrarea în faţa porţii a colegului său. Cele 3
puncte aduse de Maxim au scos-o pe Stuttgart din zona
retrogradării, locul 15, cu 24 de puncte. Românul a ajuns
la cota 6 în clasamentul golgeterilor din Bundesliga.
Dolniceanu a tras de aur! Scrimerul român Tiberiu Dolniceanu
a câștigat concursul de Cupă Mondială de sabie de la
Moscova, învingându-l în finală pe sud-coreeanul Kim
Junghyun cu scorul de 15-10. Dolniceanu a trecut în
primul tur de japonezul Tomohiro Shimamura cu 15-7,
după care a dispus de italianul Gabriele Foschini cu 157, în turul II, de francezul Nicolas Rousset cu 15-10, în
optimi, de italianul Luigi Miracco, 15-12, în sferturi, și de
germanul Matyas Szabo, cu 15-14, în semifinale. Pentru
Dolniceanu, lider în clasamentul Cupei Mondiale, acesta
este al doilea podium în patru etape de Cupă Mondială
în 2014, după bronzul cucerit la Madrid. Ceilalți scrimeri
români prezenți la Moscova, Ciprian Gălățanu, Dragoș
Sârbu și Alin Badea, au ieșit devreme din competiție, fiind
eliminați în turul II.
Constanţa şi Bacăul, cîştigătoare de Cupă. Campioana la volei
masculin CVM Tomis Constanţa a câştigat, sâmbătă, Cupa
României, după ce a învins în finala competiţiei formaţia
Dinamo Bucureşti, în cadrul Turneului Final Four de la Piatra
Neamţ. CVM Constanţa a obţinut victoria cu scorul de 31, pe seturi 25-19, 21-25, 25-15 şi 25-19, intrând în posesia
trofeului. În 2013, Cupa României a fost câştigată tot de
campioana CVM Tomis Constanţa. Campioana en-titre și
totodată deținătoarea trofeului, Stiinta Bacău a câştigat ieri
Cupa României la volei feminin, după ce a învins în finala
competiţiei formaţia Dinamo Bucureşti, în cadrul Turneului
Final Four de la Constanta. Știinta Bacău a obţinut victoria
cu scorul de 3-2 (14-25, 25-21,17-25, 25-20, 15-10), intrând
în posesia trofeului pentru al doilea an consecutiv.
Sunt mari şanse ca Ştiinţa și Dinamo să se întâlnească
și în finala play-off-ului, meciurile fiind programate să se
desfăşoare luna viitoare, în perioada 12-30 aprilie.
Lokeren a pus mâna pe Cupă! Formaţia Lokeren a câştigat
Cupa Belgiei pentru a doua oară în istorie, după ce a învins, sâmbătă seară, cu scorul de 1-0, echipa Zulte-Waregem, într-un meci disputat pe stadionul Roi Baudouin
din Bruxelles. Alexander Scholz a marcat unicul gol al
meciului în minutul 59. La partidă a asistat şi jucătorul
formaţiei Chelsea, Eden Hazard, venit să-şi încurajeze
fratele, Thorgan, care evoluează la Zulte-Waregem. Lokeren a mai câştigat Cupa Belgiei şi în 2012.
Schumacher a pierdut 25% din masa corporală. După 83 de
zile de comă indusă, Michael Schumacher a ajuns să
cântărească doar 54 de kilograme. Sportivul a pierdut
astfel circa 25 la sută din masa corporală.Cu toate acestea,
specialiştii spun că nu este neapărat un lucru neobişnuit.
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Olimpia CSU Braşov s-a respectat
Baschetbalistele braşovence au terminat sezonul regulat cu o victorie.
SCM Craiova – Olimpia
CSU Braşov 68-93 (2321, 14-33,9-19, 22-20)
„Olimpicele” antrenate de
Dan Calancea şi-au respectat
blazonul şi au terminat sezonul regulat cu un succes. Deşi
partida de la Craiova, cu
SCM-ul din localitate, nu mai
avea nicio miză, braşovencele
au făcut spectacol şi au închis
tabela la o diferenţă considerabilă. Pentru formaţia de sub
Tâmpa şi-au trecut numele pe
lista marcatoarelor: Kovacevic 17 p, Irimia 13p, Boltasu
11p, Bartee 10p, Erak 10p,
Ursu 9p, Haas 8p, Ferariu 7p,
Avram 6p si Cioroiu 2p. La
finalul sezonului regulat,
Olimpia CSU Braşov a înregistrat un bilanţ de 15 victorii,
11 înfrângeri, iar cu un total
de 41 de puncte, s-a clasat pe
locul 6 al LNBF, calificânduse în premieră în playoff.
Fără probleme în Bănie. Calificate de etape bune în playoff-ul campionatului naţional,
braşovencele au făcut la Craiova un antrenament cu public. Chiar dacă nu a contat
doar pentru statistică, „olimpicele” le-au umplut coşul de
puncte gazdelor! „Meciul de
la Craiova a fost unul de palmares pentru ambele echipe.
Am întâlnit un adversar mo-

Kovacevic a fost principala marcatoare a Braşovului, în ultima etapă!
dest, singura necunoscută a
acestui joc fiind diferenţa de
scor. Ca şi în ultimele partide,
am dat posibilitatea jucătoarelor care au evoluat mai puţin în acest sezon să se
exprime şi cred că au făcut-o
foarte bine. Mă bucură performanţa din acest an, este o
clasare onorabilă şi sper să
facem nişte jocuri cât mai

bune în playoff” a declarat
Dan Calancea la finalul partidei. Olimpia CSU Brașov
va întâlni în play-off-ul LNBF
formaţia CSM Târgovişte, urmând ca primul joc să se desfăşoare în data de 2 aprilie
pe terenul formaţiei mai bine
clasate. Se va juca după sistemul „cel mai bun din 3 meciuri”.

Kovacevic a făcut show! Cea
mai bună jucătoare a Braşovului în jocul de la Craiova a
fost Zenka Kovacevic. Bosniaca şi-a trecut în cont 17
puncte, 4 pase decisive, 2 recuperări şi 3 intercepţii. „Partida cu echipa din Craiova a
fost uşoară. Scorul nu este
foarte important pentru noi.
În play off vom întâlni o echipă foarte bună. Vom încerca
însă să dăm tot ce avem mai
bun din noi!” a declarat după
joc Kovacevic. Şi Carla Bartee a făcut un joc foarte bun
la Craiova şi a reuşit cel deal 11-lea double-double al sezonului! În cele 23 de meciuri
jucate în tricoul Olimpiei,
baschetbalista de peste ocean
a reuşit să-şi treacă în cont
206 puncte!
Aradul, prima la final de sezon.
Universitatea Goldiş ICIM
Arad, a terminat pe primul
loc sezonul regulat al LNBF.
Din cele 26 de partide disputate, arădencele au pierdut
doar una singură! Programul
complet al jocurilor din playoff, arată astfel:
Universitatea Goldiş ICIM
Arad - BCM Danzio Timişoara
CSU Alba Iulia – CSM
Satu Mare
CSM Târgovişte – Olimpia
CSU Braşov
ACS Sepsi Sfântu Gheorghe – CS Teleorman Alexandria

Delecour, cel mai rapid !
Echipajul francez Francois
Delecour/Dominique Savignoni (Peugeot 207 S2000),
detʼinătorul titlului natʼional, a
câștigat, sâmbătă, Raliul
Brașovului - Tess Rally Romtelecom Brașov 2014, etapa
inaugurală a Campionatului
Natʼionale de Raliuri. Învingătorii au fost cronometratʼi

cu timpul de 1 h 09 min 22
sec 5/10, devansând echipajul
italian Marco Tempestini/Lucio Baggio (Ford Fiesta R5),
cu 13 sec 3/10, și perechea
Dan Gîrtofan/Adrian Berghea
(Skoda Fabia S2000), cu 36
sec 4/1. Pe locul patru s-a clasat echipajul Sebastian Barbu/Sergiu Itu (Mitsubishi

Lancer Evo X R4), la 1 min
40 sec 3/10, iar pe cinci a sosit echipajul Manuel Mihalache/Janos Soos (Mitsubishi
Lancer Evo IX), la 03 min 13
sec 3/10, pe șase s-a clasat
echipajul Edwin Keleti/Botond Csomortani (Ford Fiesta
R5), la 3 min 15 sec 7/10, etc.
Fostul campion natʼional Va-

lentin Porcișteanu (Renault
Clio R3) a ocupat locul 8.
Printre cei care au abandonat
s-au numărat ungurii David
Botka, Gergo Szabo (ex-campion al României) sau Bogdan Marișca. Etapa a doua a
Campionatului Natʼional de
Raliuri, Raliul Aradului, va
avea loc pe 9-10 mai.

Tărlungeniul trece de Berceni
Divizionara secundă Unirea
Tărlungeni a reuşit vineri primul succes din 2014. Într-o
partidă ce a contat pentru etapa cu numărul 21, formaţia
pregătită de Laszlo Balint s-a
impus cu 1-0, pe teren propriu,
în jocul cu ACS Berceni. Unicul gol al partidei a fost reuşit
de Liviu Nicolae în minutul 5.
„Trebuie să fim sinceri, chiar
dacă este foarte greu să ne
clasăm pe locul 6 la finalul
sezonului regulat, noi încercăm să scoatem maxim posibil
din fiecare meci, iar calculele

teoretice arată că, dacă vom
da dovadă de constanță etapele următoare, avem șanse
bunicele să obținem acel ultim
tichet pentru play-off, mai ales
că jucăm meciul direct cu SC
Bacău la Tărlungeni, pe 5
aprilie” a scris pe contul său
de facebook principalul Unirii, Laszlo Balint. Pentru
formaţia din vecinătatea Braşovului, urmează două jocuri
în deplasare: miercuri 26 martie la Buzău cu Gloria din localitate şi sâmbătă 29 martie,
la Slobozia cu Unirea.
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Ca și retrogradați
Pe măsură ce etapele se
scurg, devine din ce în
ce mai clar că cei de la
Corona Braşov vor lăsa
deplasările din Bucureşti, Tîrgu Jiu, Ploieşti
sau Târgu Jiu, pentru
meciuri la Clinceni, Berceni sau Suceava, cu
echipe din eşalonul doi
al fotbalului românesc.
În etapa cu numărul 24
a primei ligi, braşovenii
au rezistat 86 de minute
pe terenul celor de la
Gaz Metan Mediaş, insuficient pentru a veni
acasă cu minim un
punct.
Au clacat pe final. Corona a
sperat la un rezultat pozitiv
pe terenul Gazului. Cu foarte
multe absenţe în primul unsprezece (accidentaţi sau suspendaţi), Corona aproape că
nu a contat în atac, dar a avut
o organizare foarte bună pe
faza defensivă.
Mediașul a ratat prima ocazie după 19 minute, prin Munteanu. Peste zece minute,
Marc s-a remarcat la șutul lui
Mărkuș. Până la pauză, Florin
Dan (44) a fost la o palmă de
un eurogol, iar Marc a fost
din nou la post şi la șutul lui
Zaharia din pozitʼie excelentă.
Pe finalul jocului, antrenorul
gazdelor, Cristi Dulca, a fost
inspirat și l-a trimis în teren
pe Jordan Robertson. Englezul l-a răsplătit și a marcat golul decisiv în minutul 86, din
pasa lui Florin Dan.
„Avem şanse mici să ne salvăm!” La finalul jocului de la
Mediaş, principalul Coronei,
Ionel Gane, a admis că echipa
sa are şanse infime de a se
salva de la retrogradare. „Neam dorit mai mult, dar nu sa putut. Ne-am luptat, meciul
a fost unul spectaculos, însă
am pierdut în minutul 86,
după o evoluţie bună. Cert
este că noi suntem pe ultimul
loc. Jucăm spectaculos, dar nu

Formaţia condusă de Jerry Gane este ca şi retrogradată!
reuşim să luăm puncte. Mai
avem zece etape, este tot mai
greu să ne salvăm. Totuşi, noi
o să încercăm să mai salvăm
ceea ce se poate. Deocamdată,
vom avea motivaţia de a termina acest campionat cu fruntea sus, indiferent de locul pe
care ne aflăm acum. Trebuie
să arătăm că jucăm fotbal.
Deja sunt foarte multe meciuri
pe care această echipă le-a
pierdut la un gol diferenţă şi
era imposibil ca acest lucru
să nu conteze”, a declarat
Gane.
Campioni la înfrângeri la limită!
Jocul Coronei s-a schimbat în
partea a doua a campionatului,
dar evoluţiile slabe din tur atârnă acum foarte greu, iar şansele ca echipa să evolueze şi
în sezonul viitor în prima ligă,
sunt aproape nule! Corona
Braşov este probabil şi cea mai

ghinionistă formaţie din acest
sezon în Liga I. „Nou- promovata” de la poalele Tâmpei are
16 eşecuri în 24 de runde în
acest campionat, dar 12 dintre

ele sunt la limită! Şapte jocuri
au fost pierdute cu 1-0, patru
cu 2-1 şi unul cu 3-2. Ultima
„ispravă” s-a produs vineri seara, la Mediaş!

Gaz Mean Mediaş-Corona Braşov 1-0(0-0)
Robertson min.86
Gaz Metan: Pleşca - Zaharia, Frăsinescu, Mach, Buzean
- Tahar, Todea - Petre (Djalo '87), Fl. Dan, A. Munteanu
(Llullaku '72) - Mărkuş (Robertson '79)
Antrenor: Cristian Dulca.
Corona Braşov: Marc - Burlacu, Forika, Istrofor, Vl. Munteanu - Brata (Fl. Manea '73), Miranda, Pârvu (Dedu '89),
Neacşa - Balint (Damian '81), Coman
Antrenor: Ionel Gane.
Cartonaşe galbene: Fl. Dan '60, '90+1 / Pârvu '24, Burlacu '69, Fl. Manea '87, Coman '90+3
Cartonaş roşu: Fl. Dan '90+1
Arbitri: George Cătălin Găman (central) - Mircea Orbuleţ,
Mihai Marica (asistenţi) - Nicolae Botaş, Cristian Dumitrică
(adiţionali) - Gero Szabo (rezervă)
Observatori: Ioan Mureşan, Aurel Beldeanu.

„Isă” out, „Flocea” preia Astra !
Clubul Astra Giurgiu a confirmat, sâmbătă, pe site-ul oficial, finalul colaborării cu
tehnicianul Daniel Isăilă, precizând că postul de antrenor principal va fi preluat de Florin
Marin. „Astăzi, 22 martie, clubul
AFC Astra şi antrenorul Daniel
Isăilă au reziliat de comun acord
contractul dintre cele două părţi.
Clubul Astra îi mulţumeşte acestuia pentru munca depusă. Începând din 23 martie, funcţia

de antrenor principal va fi ocupată de tehnicianul Florin Marin. Îi urăm mult succes la
revenirea pe banca Astrei după
o perioadă de mai bine de un
deceniu”, se arată pe site-ul grupării din Giurgiu. Florin Marin
(foto), care din 2011 este antrenor secund al primei reprezentative, a mai pregătit echipa
Astra în sezonul 2002/2003.
Daniel Isăilă conducea echipa
Astra Giurgiu din aprilie 2013.
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Surprize în runda 24. Pandurii Târgu Jiu s-a impus în Ştefan

ce Mare, iar Astra şi Petrolul nu au izbutit decât remize în
etapa a 24-a a primei ligi de fotbal. Rezultatele o avantajează
pe Steaua, care în cazul unei victorii la Constanţa, cu Săgeata Năvodari, se poate distanţa decisiv în fruntea clasamentului. Rezultatele înregistrate în partidele disputate în
weekend sunt următoarele:
Vineri 21.03.2014
Gaz Metan Mediaş - Corona Braşov 1-0
A marcat: Robertson '86
Astra Giurgiu - Oţelul Galaţi 1-1
Au marcat: Yazalde '4 / Marquinhos '26 (penalti)
Sâmbătă 22.03.2014
Concordia Chiajna - Petrolul Ploieşti 0-0
Dinamo Bucureşti - Pandurii Târgu Jiu 2-3
Au marcat: Bilinski (foto) '71, '82 / Giusti '5, Momcilovici
'77, Elton '90+4
Duminică 23.03.2014
FC Botoşani - FC Viitorul 3-1
Au marcat: Vaşvari ‘52, Hadnagy ‘57, Stojkov ,89/ N. Dică ‘9
Săgeata Năvodari - Steaua Bucureşti, s-a disputant aseară
şi s-a terminat după închiderea ediţiei.
Etapa va fi încheiată astăzi, cu partidele:
ACS Poli Timişoara - FC Vaslui, ora 18.30 - Digi Sport
FC Braşov - Ceahlăul Piatra Neamţ, ora 19.30 - Dolce Sport
CFR Cluj - Universitatea Cluj, ora 21.00 - Digi Sport.
Pauză forţată pentru Halep. Simona Halep s-a retras de la
turneul de la Miami din cauza unei probleme la degetul mare
de la piciorul drept, unde suferise o intervenţie chirurgicală
simplă. Halep, care era favorita cu numărul 6 la turneul american, urma să evolueze în faţa lui Casey Dellacqua. Sâmbătă
noaptea sportiva a revenit în România şi a anunţat că va
lua o pauză până pe 19 aprilie, când va reveni pe terenul
de tenis la meciul din Fed Cup cu naţionala Serbiei. La Otopeni, Simona a explicat retragerea de la Miami: „Nu am
putut să joc, sunt bine. Asta a fost, trebuie să mă protejez.
Am avut o intervenţie la deget şi a trebuit să mă opresc. Nu
mă tem de nimic. Să fiu locul cinci e la fel ca şi cum aş fi
pe locul zece. Sunt ok, încerc să mă pregătesc zilnic”. Tenismena va avea câteva zile de vacanţă la Constanţa, apoi
va reveni la antrenamente. După semifinala izbutită la Indian
Wells, Halep a reuşit să intre în Top 5 WTA, fiind prima jucătoare din România care bifează această performanţă. În
luna mai a anului trecut, românca se găsea pe locul 64 WTA
şi nu câştigase niciun titlu. Acum deţine 7 trofee în vitrină.
Modificări în regulament, pe semicercul LC. Federaţia Europeană
de Handbal a anunţat că Liga Campionilor la handbal masculin va avea un nou format din sezonul 2015-2016, numărul
echipelor urmând a se mări la 28, faţă de 24 în prezent,
decizia fiind luată de Comitetul Executiv al forului. Potrivit
anunţului EHF, numărul echipelor participante va fi mărit
cu patru, urmând a se schimba şi formatul competiţiei.
Astfel, vor fi formate patru grupe, A, B, C, D, componenţa
acestora fiind stabilită în funcţie de rankingul echipelor. În
grupele A şi B vor fi 16 echipe, câte opt în fiecare, acestea
urmând a juca fiecare cu fiecare, tur-retur. Câştigătoarea
fiecărei grupe se va califica direct în sferturile de finală ale
Ligii Campionilor. Ultimele două clasate din fiecare grupă
vor fi eliminate din competiţie, iar cele 10 rămase se vor
califica în faza eliminatorie. În grupele C şi D vor fi 12 echipe,
câte şase în fiecare grupă şi vor juca, de asemenea, meciuri
tur-retur, fiecare cu fiecare. Primele două clasate din fiecare
grupă vor juca „semifinale”, iar câştigătoarele se vor califica
şi ele în faza eliminatorie. Celelalte echipe din grupele C
şi D vor fi eliminate din competiţie.
Bogdan Stancu face senzaţie în Turcia. Atacantul român a înscris din nou în victoria echipei sale, Genclerbirligi-Elazigspor
3-1. Stancu a marcat în minutul 29 golul de 2-0 şi a ajuns
pe prima poziţie în clasamentul golgeterilor: 13 reuşite, la
egalitate cu Burak Yilmaz, de la Galatasaray, şi Chahechouhe, de la Sivaspor. Genclerbirligi se află pe locul 13
în clasamentul campionatului Turciei, cu 34 de puncte.
Doar remiză pentru „Bursuc”. Dinamo Moscova a ratat o
șansă imensă de a se apropia de liderul campionatului din
Rusia, Lokomotiv Moscova. Echipa antrenată de Dan Petrescu a reușit doar o remiză pe teren propriu, 0-0 cu Rubin
Kazan. A fost al șaptelea rezultat de egalitate pentru Dinamo,
care a acumulat 40 de puncte, fiind acum la egalitate cu rivala Spartak, ocupanta ultimului loc al podiumului din Premier League. În următoarea etapă din campionatul Rusiei,
Dinamo Moscova are meci pe terenul codașei Tom Tomsk,
duminică, 30 martie.
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Conferinţe
pentru tineri
Evenimentul se desfăşoară
în intervalul orar 18:00 –
20:00, la Biblioteca Judeţeană
George Bariţiu din Braşov.
Intrarea este liberă!
În prima zi a Conferinţelor
practice, invitaţii speciali sunt
Florentina Opriş, Vasile Calofir şi Anca Georgiana Drăgan. Timp de 2 ore, tinerii le
vor cunoaşte poveştile de succes şi le vor putea adresa întrebări, descoperind astfel
secretul succesului lor şi ce a
stat la temelia lui!
BookLand Evolution le
pregăteşte liceenilor încă o

surpriză:
este vorba
de platforma onl i n e
inPractica.ro, prin
care vor
avea acces la programe de
practică,
internship, traineeship şi
part-time
jobs în
companii
sau organizaţii din
România.
Conferinţele se vor desfăşura pe tot
parcursul săptămânii, în intervalul orar 18:00-20:00, la
Biblioteca Judeţeană George

Taur. Subconştientul tău ia decizii în numele tău astăzi, ceea
ce poate fi şi bine, dar şi rău. Poţi deveni mai puternic decât
de obicei, dar în acelaşi timp poţi suferi o decădere. Ai grijă.
Gemeni. Tu şi prietenii tăi sunteţi într-o perfectă conexiune
astăzi şi vă doriţi să faceţi aceleaşi lucruri. Acum e timpul
să faceţi lucruri cu adevărat minunate.

Leu. Schimbarea e pe cale să se producă astăzi, şi nu poţi
fi mai bucuroas/ă de atât. Încearcă să afli dacă prietenii tăi
pot fi lângă tine în momentul în care vei primi marea veste.
Fecioară. E posibil să nu vrei să termini ce ar trebui terminat
în această zi, aşa că forţează-te puţin. Autodisciplinează-te,
şi după ce vei reuşi, vei fi bucuroas/ă că ai făcut-o.
Balanţă. Este o zi bună să îţi tachinezi iubitu/a cu mii de întrebări şi mii de pupici. Petrece tot acest timp în compania
lui/ei, şi garantat vei avea parte de o o surpriză plăcută.
Scorpion. Riscurile sunt prea promiţătoare pentru a fi adevărate, aşa că ai încredere în propria judecată astăzi. Evită
orice lucru care îţi inspiră nesiguranţă şi vei fi protejat/ă.
Bariţiu şi vor aduce pe scenă,
în fiecare seară, câte trei profesionişti: Sorin Peligrad, Ioana Maria Lupașcu, Remus

Miron, Dragoș David, Mihaela Tatu, Silvian Duica, Vajda
Lajos, Răzvan Pătraşcu şi
Dragoș Anastasiu.

ţinut istorico-filosofic, scoţând la lumină
ororile la care îi poate supune pe membrii
săi o societate totalitară. Un profesor de liceu, interpretat de Jürgen Vogel, realizează
un experiment social cu elevii săi pentru a
le arăta ca într-o ţară cu idei moderne precum Germania contemporană, încă mai
există posibilitatea ca un regim totalitar să

îşi impună ideile. La început, elevilor li se
pare doar o idee amuzantă, dar ajung să
se implice foarte serios, ajungând să îi excludă pe cei din afară, iar într-un final să
îi dea şi un nume: Die Welle, adică Valul.
Intrarea este liberă.
Evenimentul e organizat de CentrulCultural Englez.

Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

ÎNDRĂGOSTIŢII MOR ULTIMII
123 minute, Dramă, Horror
ora: 14:00

DIVERGENT –PREMIERĂ–
40 minute, Acţiune, SF, Romantic
ora: 21:15,

DRAGOSTEA E CHIMIE, NU MAGIE
91 minute, Comedie, Dramă
orele: 18:00, 20:00

HOTEL GRAND BUDAPEST –PREMIERĂ–
100 minute, Comedie, Dramă
ora: 19:00

NEBRASKA
115 minute, Aventuri, Dramă
ora: 16:45

300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU
102 minute, Acţiune, Război
orele: 13:15, 20:15
DALLAS BUYERS CLUB
117 minute, Dramă, Biografic
ora: 21:45

Capricorn. Ideile tale vor fi apreciate de prietenii şi iubitul
tău/iubita ta, şi nu doar atât. Vor fi puse în practică până la
cel mai mic amănunt. E o zi bună pentru o plimbare.
Vărsător. Vei cunoaşte pe cineva nou astăzi, cu care te vei
întâlni mult timp de acum înainte. Poate fi vorba de o poveste
de dragoste, sau pur şi simplu de o prietenie trainică.
Peşti. O problemă de la locul de muncă nu îţi da pace astăzi,
aşa că încearcă să scapi de ea. Totul va fi mult mai simplu
luni, aşa că tot răul spre bine.

◾ Când a făcut lumea, se spune că
Dumnezeu a răsturnat sacul cu minuni
asupra României.
Uimit şi puţin şocat de bunavoinţa
Domnului, un înger îl întreabă: Ce faci
Doamne, le dai prea multe acestor
oameni. La care Dumnezeu îi raspunde: Stai să vezi ce conducători le dau!

◾ Un angajat era în faţa firmei,
când şeful său apare şi îşi parchează BMW-ul nou-nouţ:
– E tare rău maşina asta, şefule!
– Ei bine, spune şeful către angajat, dacă o să faci eforturi, munceşti din greu şi o să stai peste
program … la anul o să am una
şi mai tare!

Sudoku
4
8 2
3 9

NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI
131 minute, Acţiune, Thriller
orele: 15:15, 22:15
DL. PEABODY ŞI SHERMAN –3D–
92 minute, Animaţie, SF
(D = dublat, S = subtitrat)
orele: 13:30 D, 15.30 D, 18:15 S

Săgetător. Duci totul la extrem şi e posibil să fie mult prea
riscant. Ai grijă în ce competiţii şi jocuri intri, nu ar fi indicat
să îţi rupi vreo mână sau vreun picior.

Bancuri

Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov

Berbec. Astăzi cunoşti pe cineva, şi e posibil să fie nou venit
în oraş. Este un bun moment să faci pe ghidul turistic, energia
ta te ajută să îl atragi şi poate îl faci să se îndrăgostească.

Rac. Un prieten îţi cere o favoare, şi ar trebui să fii convins/ă
că-ţi va întoarce înapoi când vei avea nevoie. Este o zi bună
pentru socializare şi pentru ieşit în oraş.

Seara filmului englez la Mansarda Casei Baiulescu
Mâine, 25 martie, 2014, la Mansarda
Casei Baiulescu, de la ora 17,00, va avea
loc proiecţia filmului englez Die
Welle/Valul (Germania, 2008).
Regia: Dennis Gansel. Distribuţia:
Jürgen Vogel, Frederick Lau
Dramă de producţie germană (2008),
Die Welle se ordonează în jurul unui con-

Horoscopul zilei

Expoziţii
Expoziţie de pictură, desen şi modelaj la Sala
„Siemens” a Centrului Cultural German Braşov
(str. Lungă nr. 31, etajul 1). Program de vizitare:
de luni până vineri, între orele 9:30 – 17:00.
Expoziţia „Urmele mocanilor săceleni în
Dobrogea” la Muzeul de Etnografie (Bulevardul
Eroilor, nr. 21 A.) Preţ: adulţi: 5 lei; pensionari:
3 lei; elevi/studenţi: 1,5 lei.

7 3
5 9
1 6
4

2 1
3
5
9 6
2 3

6
9 4

4 8

7 5
1 4
6

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

Astăzi, 24 martie 2014,
încep Conferinţele practice BookLand Evolution, un proiect cultural
de mare anvergură ce îşi
propune să îi aducă pe
tinerii braşoveni faţă în
faţă cu personalităţi.

Luni

24 martie 2014
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Cercetări arheologice
la Hărman

Din presa maghiară

(continuare din numărul trecut)
Despre nivelurile de locuire
următoare vorbesc diferite
unelte şi obiecte de uz curent,
în special ceramică, din neoliticul mijlociu (cultura Boian,
cca. 3500–2800 î.e.n.) şi din
faza timpurie a primei vârste a
fierului (sec. IX–VIII î.e.n.).
Cercetările au dus la constatarea că o locuire mai intensă
s-a petrecut în secolul I e.n. şi
aparţine dacilor, ale căror urme
au fost surprinse pe o suprafaţă
mare de teren. Din inventarul
descoperirilor dacice semnalăm
prezenţa unui element specific
culturii materiale autohtone:
„ceaşca” sau „căţuia dacică” –
vas din lut ars modelat cu
mâna, care continuă să persiste,
ca formă şi tehnică de lucru,
atât în timpul stăpânirii romane
în Dacia, cât şi după retragerea
aureliană, având o durată în
timp cuprinsă între secolele I
î.e.n. – IV e.n.
Continuitatea de viaţă a populaţiei băştinaşe din Hărman
este dovedită şi pentru secolul
al IV-lea e.n., de când datează
două bordeie, precum şi alte
materiale caracteristice culturii
Sîntana de Mureş, atestată în
Ţara Bârsei tot cu ocazia săpătărilor din ultimii ani. Atât în
bordeie cât şi în jurul lor, pe o

Sub conducerea lui Rothenbächer György restaurantul
Transsylvania a devenit foarte cunoscut şi este cel mai
frecventat şi apreciat din Braşov. Bucătăria lui satisface
cele mai pretenţioase cerinţe, iar crama cu băuturi diversificate este uimitoare.
Turiştii se aşează cu mare drag pe terasa restaurantului,
care oferă o privelişte minunată spre corso. În cadrul restaurantului se organizează banchete sofisticate, aniversări
celebre.

suprafaţă de teren care se întinde până în imediata apropiere a actualelor mlaştini, s-a
descoperit o mare cantitate de
materiale ceramice, nelipsind
chiupul (vas de provizii de mari
dimensiuni) – formă tipică autohtonă care, alături de ceaşca
dacică, are o largă răspândire
geografică şi o mare durată în
timp. Acest tip de vas, din care
un exemplar întregit se află în
expoziţia de istorie veche şi feudală a Muzeului regional Braşov, are adânci rădăcini în
vechile vase dacice care cu timpul au suferit unele influenţe
romane. Variatul repertoriu de
materiale aparţinătoare secolului IV conţine, pe lângă ceramică, prâsnele de fus, greutăţi
pentru războiul de ţesut vertical, piepteni de os, gresii pentru

ascuţit, amnare de fier, obiecte
de podoabă (fibule din bronz,
mărgele şi perle din pastă) etc.
Consemnăm că în ultima vreme
cercetările arheologiei româneşti confirmă pe deplin faptul
că la formarea şi dezvoltarea
culturii Sîntana pe teritoriul patriei noastre, băştinaşii de pe
aceste locuri au avut o contribuţie substanţială.
Ultima locuire a staţiunii arheologice de la Hărman datează
de la sfârşitul perioadei de trecere la feudalism (sec. VIII –
IX). Din acest nivel au ieşit la
iveală: un bordei, un cuptor cu
intrarea pavată străjuită de bolovani şi numeroase fragmente
ceramice în care se disting elementele unei civilizaţii specifice
populaţiei româneşti. De altfel,
dezvoltarea unei culturi locale

a fost sesizată pe cale arheologică şi în ceramica descoperită,
nu de mult, în cetatea cu şanţ
şi val din secolul al XII-lea de
pe dealul Lempeş, situat în
apropiere.
Rezultatele descoperirilor din
complexul arheologic de la Hărman, prin abundentul material
faptic ieşit la iveală, aduc o contribuţie valoroasă la cunoaşterea
realităţilor istorice de pe aceste
meleaguri. Datele furnizate constituie documente concrete şi
nemijlocite asupra prezenţei şi
continuităţii de viaţă omenească
în Ţara Bârsei. Ele confirmă totodată, chiar pentru teritorii mai
restrânse ca suprafaţă, persistenţa elementului autohton în
perioada de trecere la feudalism,
fapt deosebit de important pentru procesul etnogenezei române, proces care a continuat şi
s-a desăvârşit după retragerea
aureliană din Dacia.
Dată fiind semnificaţia şi varietatea problemelor istorice pe
care le implică desoperirile relatate succint mai sus, cercetările
de la Hărman vor fi continuate
şi în cursul acestui an.
Ioan Pop
în Revista „Astra” – iulie 1966

„Povestea unei coroane de
oţel” de George Coşbuc. Cartea este scrisă pe înţelesul
tuturor şi este atât de in teresantă, încât cine o ia în
mână nu se poate despărţi
de ea. În această istorie ni se
arată oglinda vie a faptelor

mai completă scriere despre
eroul Pintea. În ea sunt cuprinse foarte interesante istorisiri din toate părţile pe unde
a umblat Pintea. Preţul
20 creiţari.
„Al doilea capitol din contabilitate duplă” de profesorul braşovean I.C. Panţu. Cartea
cuprinde afaceri de credit
cambial şi afaceri de bancă.
Atragem atenţia publicului
nostru, îndeosebi a celor ce

Cafeneaua Transsylvania se bucură de aceaşi renume,
fiind situată chiar în vecinătatea restaurantului şi este
frecventată de lumea bună a Braşovului, şi este locul
preferat al ofiţerilor. Cafeaua este excelentă, băuturile
de calitate, iar terasa acoperită este mereu aglomerată
dând senzaţia că te afli la terasele pariziene.
Serile sunt înveselite de taraful ţigănesc, oaspeţii având
la dispoziţie şi mese de billiard.
Preţurile moderate şi servirea ireproşabilă măresc faima
restaurantului şi cafenelei Transsylvania.

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

Bianca Osnaga

Cărţi noi la Tipografia „A. Mureşianu” din Braşov
măreţe prin
care a trecut
România până
la independenţă. Scenele ce
se descriu sunt la culme de
mişcătoare şi însufleţitoare.
Cartea are numeroase portrete şi ilustraţiuni. Preţul
75 creiţari.
„Pintea Viteazul”, tradiţii, legende şi schiţe istorice de
Ioan Pop Reteganul. Este cea

Restaurantul şi cafeneaua Transsylvania.
Proprietar: Rothenbächer György

se ocupă cu afaceri comerciale, precum şi membrilor din
direcţiunile băncilor noastre
şi funcţionarilor acestora, asupra acestei lucrări de neapărată trebuinţă. Cartea se
găseşte de vânzare la Librăria
Ciurcu şi la Tipografia Mureşianu din Braşov, iar în Sibiu la Librăria arhidiecezană.
Preţul, 2 coroane şi 10 bani.
„Amicul poporului” de Titu
Vuculescu, un îndreptar în

Dinu Eva

cauze administrative şi judecătoreşti pentru poporul român. Cartea este întocmită pe
înţelesul ţăranilor, aşa că din
ea orice plugar şi orice om
poate să înţeleagă lămurit ce
este după lege iertat să facă şi
ce nu, cum îşi câştigă anumite
drepturi, la cine să se îndrepte
cu plângerea ori cu rugarea.
Preţul, 50 creiţari.
„Ţara noastră” o descriere a
părţilor Ardealului de la Mureş spre miazăzi şi Valea Mureşului de Silvestru Moldovan.

O scriere unică, atât de călduros apreciată de întreaga
presă românească. Cu deosebire din bibliotecile populare
n-ar trebui să lipsească. Preţul
1 florin.
„Românul în sat şi la oaste” este
titlul unei noi cărticele a d-lui
Ioan Pop Reteganul, cunoscutul şi merituosul nostru scriitor
popular. Preţul, 10 creiţari.
Gazeta de Transilvania,
nr. 66, 22 martie 1900
Mihaela Lupu

Unde găsiţi ziarul nostru
9. Magazinele
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◾ Z-KIOSK
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Născut pentru a cânta
cului de distracţii Disney
Land din Paris şi se căutau
muzicieni. A dat audiţie şi în
juriu era românul Vasile Sirli,
fost director la Electrecord,
compusese melodii pentru
Angela Similea, Mirabela
Daurer. A fost cooptat în echipă şi a devenit asistentul lui
Sirli, care era director muzical
al Disney Land. Vorbeşte mai
multe limbi străine si i-a fost
uşor.
Oameni providențiali. Avea
30 de ani când a început să
cânte muzică de opera. Nu
mai avea timp de pierdut. Personaje fabuloase îi populau
de acum lumea. Mari voci ale
planetei, mari solişti, mari dirijori. A avut şansa apoi să o
cunoască pe Viorica Cortez,

Acum 50 de ani, nimeni
nu s-ar fi gândit că
băieţelul pus mereu pe
şotii va face o carieră
muzicală.
Tatăl lui Mircea se trage din
celebra localitate Maglavit,
unde a trăit Petrache Lupu,
ciobanul căruia i s-ar fi arătat
Dumnezeu. Înainte de a veni
la Braşov să înveţe o meserie,
tatăl a fost pe front, conducând
tancul în teribilele lupte de la
Stalingrad. A venit apoi la
Braşov, a făcut şcoala de mecanici de locomotivă şi apoi
s-a căsătorit cu mama lui.

Prima apariţie artistică…
remarcabilă a avut loc la 6 ani.
Publicul a fost în extaz. A cântat le serbarea de final de an
Fanfara militară şi a răsunat
sala de la vocea lui. A studiat
flautul, a luat lecţii de canto
la Şcoala populară de muzică.
Flautul, studiat la şcoala de
muzică, i-a rămas aproape de
suflet toată viaţa. Cu acest instrument drag, are prilejul să
cânte alături de Harry Tavitian, cel care va deveni unul
dintre greii jazz-ului. Hary făcea facultatea de muzică la
Braşov şi repeta la Casa Studenţilor.
Trecea fanfara militară! Este
melodia care i-a rămas pitită
în suflet copilului născut parcă
pentru cântec şi triumf! Muzica, scânteia ce aprinde focul
în sufletul omenesc, a fost harul lui Mircea, i-a fost şansă
şi mai apoi i-a fost şi salvare!
Paşii s-au aşternut firesc, binecuvântaţi de mari întâlniri,
întâlniri cu oameni de inima
şi talent. Sandu Albiter şi
Grup 74, Gheorghe Gheorghiu şi vechea poveste... de
poveste.

„Este tenorul pe care îl cunoaşte mai mult lumea largă decât
îl cunosc, poate, braşovenii lui. Braşovenii pentru care visează
să facă într-o zi un spectacol mare. Poate, cel mai mare dintre
spectacole! Nu mai are cetăţenie română. Dar cu, sau fără
de ea, român şi braşovean rămâne pe veci. Şi la Braşov s-a
întors, Mircea Vanca, după aproape 30 de ani de luat lumea
şi viaţa în piept. La Braşov, pe strada Lămâiţei, aproape de
Școala 11, la care a învăţat. Aproape de calea ferată, care îi
aminteşte de tata, fostul mecanic de locomotivă, născut la
Maglavit. Maglavitul cel cu minunea! Minunea care, de la
Petrache Lupu încoace, nu încetează a se risipi prin lume!”
Onelia Pescaru
Şi mai apoi Cenaclul Flacăra, cel de legendă. Mircea
Vanca avea doar 18 ani când
a debutat în jazz alături de
Harry Tavitian, pe scena Festivalului de la Sibiu. Tot în 75
are loc întâlnirea specială cu
un alt braşovean, Gheorghe
Gheorghiu, alături de care a
trecut la următorul proiect –
muzica folk.
Reuşeşte să semneze un
contract în străinătate, dar
când obţine o nouă colaborare
în străinătate i se refuză viza.
În 82 are un contract şi cânta
în Casablanca – MAROC.
Când a vrut să mai plece i s-a
refuzat viza, pentru ca avea
un raport despre el de la ,,băieţi”. A făcut toate demersu-

rile să plece din ţară. Elena
Ceauşescu dorea să scape de
artiştii liber-profesionişti, şi,
după trei ani de tracasări, i se
dă viza. Dar, cu condiţia să
renunţe la cetăţenia română.
La început, a muncit în diverse firme, iar după câţiva ani
înfiinţează cu un amic societatea lor, cu 50 de angajaţi.
Mama a fost le el. Despre
ea a spune ca e îngerul lui păzitor – are 87 de ani, tatăl a
murit. O criză economică i-a
băgat firma în faliment, şi
atunci a decis că este momentul să se întoarcă la marea iubire pe care o părăsise vreme
de 6 ani – muzica. Era în
1991, când se făceau pregătirile pentru deschiderea par-

această mare artistă a Operei
Mondiale. Îl chema la ea să-l
asculte şi îşi dă seama că este
făcut pentru operă. Aproape
un an face pregătire intensivă
cu Viorica Cortez şi dă concurs la Opera din Nantes,
unde este angajat ca tenor în
cor. Au urmat şi alte opere
mari, printre care şi cea din
Paris. Muncea enorm, ca să
înveţe rolurile – intra în teatru
dimineaţa şi ieşea noaptea. A
avut şansa să cunoască personaje fabuloase, mari dirijori
ai lumii, solişti precum Placido Domingo, Marcelo Alvarez, etc. O picanterie cu
Monserat Caballer, care spunea că atunci când cânta ea,
nu mişca nimeni.

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
Deşi s-a apucat de operă
la 30 de ani, şi a muncit
enorm ca să rămână pe scenele franceze, Mircea Vanca
spune că nu a considerat niciodată că face o meserie.
Totul a fost plăcere, cântatul
este a doua natură. În Franţa
a avut contact cu puţini români, dar nu a simţit niciodată că a părăsit România.
După 28 de ani de stat în
Franţa, nu a uitat să vorbească limba maternă.
Acum doi ani a decis că
este momentul să se întoarcă
acasă. Acum are timp să stea
mai mult cu mama. De când
s-a întors în tʼară, a cântat
gratuit la multe acţiuni caritabile, precum un concert
care susţinea cauza măicuţelor de la Mărcuş ce îngrijesc
fetiţe orfane, altul în beneficiul unui tânăr cu dizabilităţi,
concertul caritabil pentru
Humberto Aguilar, chitaristul
de pe Republicii, ce a suferit
un accident vascular. Alt
spectacol la care Mircea
Vanca a participat şi-a propus strângerea de fonduri
pentru Maria Muzicaş, o tâ-

nără de 20 de ani din Braşov,
care suferă de insuficienţă
renală şi face dializă de mulţi
ani. Şi listă continuă cu alte
câteva evenimente umanitare. De sărbători, a fost invitat
să cânte cu Filarmonica din
Sibiu. Îşi doreşte ca în acest
an să ofere braşovenilor un
concert de muzică folk, dar
este deschis oricărui proiect
artistic.
El este gata oricând să cânte şi nu îi trebuie mult timp
sa se apuce de cântat.
Mircea Vanca – braşoveanul
cu glas tulburător! Românul
fără cetăţenie! Este tenorul pe
care îl cunoaşte mai mult lumea largă decât îl cunosc,
poate, braşovenii lui. Braşovenii pentru care visează să
facă într-o zi un spectacol
mare. Poate, cel mai mare
dintre spectacole! Braşovenii
cărora vrea să le dăruiască
ceea ce are mai bun şi mai
frumos: muzică! Vibraţia iubirii pe înţelesul fiecărei
inimi! Muzică! Scânteia care
aprinde focul în suf letul
omenesc!
Elena Cristian

Cenaclul Flacăra! Fenomenul cultural al anilor 70–80
Cenaclul Flacăra privit şi atunci şi acum ca un miracol, ca o
minune într-o vreme în care puţini aveau curajul să rostească
vorbe... Chiar dacă vorbele aveau mantie de poezie şi aripi
de cântec! Laboratorul în care s-au născut cântece minunate.
În care s-au ivit, parcă din neant,voci îngereşti! Oameni sortiţi
iniţial anonimatului proletar cunoşteau scena drept şcoală
şi stil de viaţă.
Adrian Păunescu. Un poet de un talent răscolitor şi cu o magică
fascinaţie asupra maselor pornea o cruciadă care şi astăzi
este îndelung adorată şi pe ici pe colo acoperită de nedreaptă
ocară. Cum că prea aducea tribut regimului! Cum că prea
forţat era elanul patriotic! Milioanele de oameni care s-au

încălzit la Flacăra lui Păunescu ştiu însă că preţul a câteva
minute pentru Ceauşescu merită plătit pentru câteva ceasuri
de iubire şi magică libertate! Iar Flacăra rămâne, orice ar
spune cei ce nu ştiu decât a huli, sufletului unei generaţii
care îşi cânta nonconformismul, spiritul rebel, iubirea şi setea
de libertate în ani în care aveai nevoie de curaj să-ţi ridici
glasul, chiar în cântec!
Pe lângă momentele în care era ridicat în slăvi Ceauşescu,
Mircea Vanca crede că tinerii de atunci se puteau bucura de
muzică şi poezie de bună calitate. Oamenii au luat ce era mai
bun. Păunescu nu obliga pe nimeni să cânte la Cenaclu sau
să fie spectator. Cine voia, venea sau pleca, și el a plecat.

