Ziar Gratuit
Ucis într-un atac
kamikaze!
pag. 2

Plutonierul Claudiu Constantin Vulpoiu şi-a pierdut
viaţa în Afganistan în urma
unui atac cu exploziv.

Stegarii,
în război cu răzeşii
pag.2
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Informaticieni
de top

FC Braşov joacă în această
seară un meci extrem de
important în deplasare cu
FC Vaslui.

Oferte în
turismul balnear
pag. 7

Patronatul din turismul balnear prelungeşte până în
luna iunie mai multe oferte
speciale.

VALUTĂ

Euro
4,4514
USD
3,2419
Gram Aur 135,1226

METEO

Parţial noros
4°C /14°C

În cadrul maratonului, timp de 24 de
ore, zece echipe de studenţi din Bucureşti, Braşov, Cluj, Timişoara şi Constanţa au dezvoltat aplicaţii care rulează
pe sistemul Android ce vor putea fi

folosite şi accesate de pe smartphone
şi tablete şi care au utilitate socială.
Din cele zece echipe, una a abandonat,
rămânând nouă echipe în competiţia
finală, iar cele mai bune trei proiecte

au fost premiate de un juriu de specialitate. Pe primul loc s-a clasat echipa
„Krankenschutz” din Braşov, formată
din Andrei Bârsan, Izabella Szen, Bogdan Brînzoiu şi Ştefan Nica, care a

dezvoltat o aplicaţie numită „Live rescue”, care permite cetăţenilor să intervină în cazul urgenţelor raportate în
apropierea lor înaintea sosirii echipajelor de urgenţă.
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Evenimente de Ziua Autismului

Agricultura românească, încotro?

Asociaţia Copiii de Cristal vă
invită la evenimentele prilejuite de Ziua Internaţională
de conştientizare a Autismului. Cu acest prilej, începând
cu orele 20.00, mâine şi poimâine, vor fi iluminate în albastru Casa Sfatului, Cetatea
Braşov şi Primăria Munici-

Braşovul a fost gazda dezbaterii Programului naţional de
Dezvoltare Rurală 20142020. Zeci de fermieri, dar şi
reprezentanţi ai autorităţilor
publice locale, au participat
vineri la discuţiile cu ministrul
Agriculturii, Daniel Constantin, care s-au desfăşurat la

piului Braşov. Pe lânga workshopuri tematice, pe ziua de
2 Aprilie este programat un
marş de susţinere a persoanelor cu dizabilităţi, pe traseul Str. Republicii – Piaţa
Sfatului, care se va finaliza
cu eliberarea de baloane albastre cu heliu.
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Aula Universităţii Transilvania. Sala în care a avut loc
prezentarea Programului a
fost neîncăpătoare. Ministrul
a avut două sesiuni de discuţii, prima cu studenţii Universităţii Transilvania şi a doua
cu fermierii şi primarii din
judeţul Braşov.
pag. 4
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Șoferi prinși băuți sau fără carnet la volan. Sâmbătă noaptea,
poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Făgăraş, au
depistat în trafic un făgărășan în vârstă de 35 de ani
conducând, în stare de ebrietate, un autoturism pe
strada Republicii din loc. Făgăraş. În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea
0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. S-a întocmit dosar
de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii
prevăzute de art 336 alin 1 Cod Penal.
Vinerea trecută, în urma unei acţiuni desfăşurate de
către poliţiştii Poliţiei or. Zărneşti, pe str.Ciucaş din
oraș, a fost oprit pentru control un zărneștean în vârstă
de 23 de ani.
Trecându-se la verificarea acestuia, s-a stabilit că şoferul
autoturismului nu posedă permis de conducere pentru
nici o categorie de vehicule. Șoferul s-a ales cu dosar
penal pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.335,al.1 CP.
Sâmbătă, în jurul orelor 13:50, pe Str.I.L.Caragiale din
loc.Râşnov, jud. Braşov, poliţişti din cadrul Poliţiei Râşnov au depistat în trafic un braşovean în vârstă de 35
de ani care a fost implicat într-un accident rutier din
care au rezultat doar pagube materiale.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii
infracţiunii prevăzute de art 336 alin 1din Codul Penal.
Tot sâmbătă, în jurul orei 18.15, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Rupea au depistat în trafic în comuna
Comăna, jud. Braşov un braşovean în vârstă de 25 de
ani în timp ce conducea un autoturism fără a deţine
permis de conducere pentru nicio categorie.
Cercetările continuate de către poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Rupea, sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de „conducerea unui autovehicul pe drumurile publice
fără a posedă permis de conducere”.
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Militar român, ucis într-un
atac kamikaze!
Militarul român, plutonierul Claudiu Constantin Vulpoiu şi-a
pierdut viaţa, iar alți
cinci militari au fost
răniți, în urma unui
atac cu un dispozitiv
exploziv improvizat, în
Afganistan.
Românii se aflau într-o
misiune de patrulare pe autostradă, când o maşină cu
talibani a intrat în convoiul
militar românesc şi a detonat
o încărcătură explozivă.
Plutonierul-major Claudiu Constantin Vulpoiu căzut la datorie în Afganistan
Militarul român care şi-a
pierdut viaţa avea 41 de ani, era tie, în urma unui atac sinucigaş misiune de patrulare, cu trei maangajat al MApN din 2001, era cu un autovehicul încărcat cu şini de luptă MRAP – rezistente
căsătorit şi avea un copil.
exploziv care a intrat direct în la mine şi protejate împotriva
„Plutonierul-major Claudiu maşina de luptă”, informează ambuscadelor – Mine-Resistant
Constantin Vulpoiu a decedat, MApN.
Ambush Protected – pe autosiar sublocotenentul Ionuţ Alin
Ministerul precizează că plu- trada A1, la aproximativ 10kiMarinescu, plutonierul-major tonierul-major Claudiu Con- lometri sud-vest de Baza
Florin Ionel Murărescu şi capo- stantin Vulpoiu a mai participat operaţională înaintată Mescall.
ralii clasa a III-a Marius Cristian la şase misiuni externe, în Af- În urma atacului, militarilor li
Cănuci, Marius Bogdan Radu ganistan şi Irak.
s-a acordat primul ajutor şi au
şi Eugen Valentin Pătru au fost
Militarii români, din Batalio- fost transportaţi cu un elicopter
răniţi, în Afganistan, în dimi- nul de Manevră dislocat în pro- de evacuare medicală la spitalul
neaţa zilei de duminică, 30 mar- vincia Zabul, executau o din Kandahar.

Potrivit MApN, ministrul
Apărării Naţionale transmite
sincere condoleanţe familiei
militarului decedat şi urmăreşte cu atenţie starea răniţilor.
În Afganistan, în acest moment, sunt dislocaţi aproximativ
1.000 de militari. Din 2002, de
când România participă la reconstrucţia acestei ţări, 23 de
militari au căzut la datorie, iar
alţi aproximativ 130 au fost răniţi în acest teatru de operaţii.
Până acum, Armata României
a pierdut 26 de militari în toate
teatrele de operaţii la care au
participat şi alţi peste 140 au
fost răniţi.

Britanicii, fermecați de Transilvania
După campania agresivă
purtată împotriva imigrantʼilor români, Daily Mail a
publicat recent un material
în care titrează: „Românii?
Ne pot învătʼa câteva
lucruri”, citândul astfel pe prinţul Charles.
Membrul Casei Regale
Britanice a
fost fermecat de
Transilvania încă
de la prima sa vizită în
România, în 1998, şi se întoarce în fiecare an pentru a petrece câteva zile în aceste locuri.
Prinţul Charles a venit în România în 1998, într-o vizită
oficală, şi a fost atât de vrăjit
de aceste locuri, încât a cum-

părat o casă într-unul
dintre satele de munte,
după care a achizitʼionat o altă proprietate,
pe care a transformat-o
într-o cabană confortabilă.
Anual, de regulă în luna mai,
el vine în vizită privată de câteva zile în România.
Pajiştile din România sunt
spectaculoase, cu o mare varietate de specii - au suprafeţe
de aproape şase ori mai mari
decât cele din Marea Britanie

- nefiind niciodată stropite
cu pesticide sau ierbicide.
Aerul este parfumat, cu miros de cimbrişor.
Nu trebuie să stai prea
mult în Transilvania ca să îţi
dai seama de ce este fermecat prinţul Charles de aceste
locuri, scrie tabloidul britanic.
Ţara seamănă cu ceea ce trebuie să fi fost Anglia în jurul
anului 1800. Nu sunt garduri,
iar caii înhămaţi la căruţe sau
plugurile sunt ceva comun.
„Este ultimul colţ din Europa, în care vezi adevărata durabilitate şi rezistenţa completă.
(...) Sunt atâtea lucruri pe care
le putem învăţa de aici, înainte
să fie prea târziu”, încheie
membrul Casei Regale Britanice.

Sper că nu vom ajunge la un neorăzboi rece
Întrebat cum evaluează situaţia de securitate în contextul recentelor evoluţii dinzonă
legate de Ucraina si Rusia şi
dacă aceste evoluţii implică şi
riscuri interne, directorul SRI,
George Maior, a declarat că
speră să se ajungă la „un fel
de neorăzboi rece” şi că este
necesară o atenţie sporită „pe
linie de contraspionaj”.
El a menţionat că nu crede
că se poate vorbi despre o
ameninţare militară directă.
„În schimb, va trebui să fim
foarte atenţi la aspecte legate

de stabilitatea regională, aspecte legate de elemente de influenţare a evoluţiilor din
regiune prin metode specifice
serviciilor de informaţii. Deci
atenţie pe linie de contraspionaj sporită, am avut de altfel
din totdeauna necesitatea de
a crea aici un baraj informativ
solid, în această regiune, pe
care, de fapt, o avem în vedere
şi am avut-o întotdeaunea în
vedere, şi necesitatea de a cunoaşte mai bine evoluţiile şi
de a încerca să oferim prognoze vizavi de ele”, a spus di-

rectorul SRI. Întrebat dacă, în
acest context, îşi menţine afirmaţia făcută la sfârşitul anului
trecut, conform căreia este nevoie de o „cooperare pragmatică inclusiv în domeniul
informaţiilor, pentru interesul
nostru naţional, şi cu Rusia”,
Maior a răspuns: „E nevoie
de cooperare pragmatică cu
orice stat care poate oferi asemenea informaţii, fie că vorbim de state din Orientul
Mijlociu, de state care nu fac
parte din sistemul nostru oficial de alianţe”.
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Stăm bine la accesarea
banilor europeni
Preşedintele Traian Băsescu l-a felicitat, sâmbătă,
pentru „lucrurile bune“ pe
care le-a făcut, pe primarul
Braşovului, democrat-liberalul George Scripcaru,
cu care a avut o întrevedere amicală la primărie,
înaintea participării la
„Maratonul de programare” organizat de Universitatea „Transilvania”.
La ieşirea de la întâlnirea cu
primarul George Scripcaru, Traian Băsescu a spus că a discutat

probleme din administraţia locală.
„Vă felicit că aveţi un primar
bun şi că lucrurile merg bine,
deşi nu-şi ia toţi banii pe care
ar trebui să îi dea Ministerul
Dezvoltării. Foarte bine însă că
se bazează pe bani europeni, pe
finanţări externe de la BERD şi
BEI”, a declarat Băsescu pentru
Mediafax.
El a reluat afirmaţia făcută în
mai multe rânduri potrivit căreia
speră ca majorarea accizei la
carburant să nu intre în vigoare
de la 1 aprilie.

Un cutremur puternic a zguduit România. Un cutremur cu

magnitudinea de 4.9 grade s-a produs sâmbătă seară
la ora 21.18, în zona Vrancea la o adâncime de 150 de
kilometri. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 135
de kilometri, potrivit Institutului Naţional pentru Fizica
Pământului (INFP). Este cel mai puternic cutremur produs anul acesta în zona Vrancea. Zonele apropiate sunt,
potrivit INFP: Vălenii De Munte (26km), Plopeni (41km),
Mizil (42km), Boldești-Scăeni (42km), Băicoi (47km).
Băsescu nu-l va grația pe Becali. Preşedintele Traian Băsescu a decis, vineri, neacordarea graţierii individuale
lui George Becali ca urmare a analizării dosarului de
graţiere a acestuia. În primul său interviu acordat din
detenţie, Becali se plânge că nu a fost lăsat să stea cu
familia atât cât îi permite legea şi să fie operat, fără
pază, în străinătate. De asemenea, el spunea că cere
„de o sută de ori” graţierea şi crede că preşedintele Traian Băsescu îl va graţia „până în Paşte”. Becali are de
executat o pedeapsă de trei ani şi jumătate de închisoare, după ce a fost condamnat, în 20 mai 2013, la
trei ani de închisoare în dosarul schimbului de terenuri
cu Ministerul Apărării şi a primit ulterior un spor de şase
luni, după alte două condamnări, în dosarul„Valiza” şi
în cel al sechestrării celor care i-au furat maşina.
Recensământul emigranţilor. Peste 2,3 milioane de români
au emigrat în ultimii 25 de ani în state precum Spania,
Italia Germania sau Marea Britanie, unde se bucură de
venituri de patru, de cinci sau chiar şapte ori mai mari
decât cele câştigate de cunoştinţele şi rudele rămase
în ţară. Doar în ultimul deceniu ei au trimis în România
peste 42 de miliarde de euro. „Pe parcursul perioadei
1989-2012 populaţia stabilă a României s-a redus cu
peste 3,1 milioane de locuitori. Mai mult de 77% din
sporul negativ al populaţiei rezidente (stabile) din această perioadă a fost determinat de emigraţie”, se arată
într-un raport INS.
Asociaţia bolnavilor de cancer a aderat la FABC. Asociaţia Română de Oncologie „Sfânta Ana”, din Târgu Jiu, a aderat
la structurile Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer.
Reprezentanţii asociaţiei din Târgu Jiu au participat, în
weekendul trecut, la Braşov la Adunarea Generală a
Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABSC).
„Asociaţia Română de Oncologie «Sf. Ana» devine, prin
aderarea la FABC, membră a Alianţei Pacienţilor Cronici
din România, for care promovează şi protejează interesele comune ale pacienţilor suferinzi de afecţiuni cronice şi asigură integrarea socio-profesională a acestora,
în condiţiile legii”, a spus Bogdana Costoiu, preşedintele
asociaţiei. Infiinţată în anul 2011, Asociaţia Română de
Oncologie «Sfânta Ana» a desfăşurat, până în prezent,
o intensă activitate de acordare de servicii medicale
gratuite.

După întâlnirea de la Primăria municipiului Braşov, preşedintele Traian Băsescu s-a
deplasat la Aula Universităţii
Transilvania, unde a ţinut un
discurs de aproximativ un sfert
de oră, în cadrul căruia a felicitat
cele zece echipe de studenţi din
toată ţara care au participat la
„Maratonul de programare” şi
a spus că „mai importantă ca
aurul sau ca gazul de şist este
inteligenţa acestor tineri”.
Băsescu a mai spus că există
106 milioane de euro din fonduri europene care trebuie chel-

România

tuiţi în 2014 şi 2015 în programe de creare de locuri de muncă pentru tineri, şeful statului
precizând că ar fi „o pierdere
imensă” să nu fie folosiţi aceşti
bani.
La finalul evenimentului, primarul Braşovului, George
Scripcaru, a înmânat premii tuturor echipelor participante, primul loc fiind ocupat de o echipă
de studenţi de la Informatică,
din Braşov, care a realizat o platformă ce ar putea fi folosită de
Serviciul 112 în cazul interven- Primarul George Scripcaru a primit felicitări pentru proiectele europene
ţiilor de urgenţă.

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5
cod 500007, Braşov, jud. Braşov
Tel.: 0268.410.777
Fax: 0268.475.576
E-mail: office@judbrasov.ro
Website: www.judbrasov.ro

Consiliul Judeţean Braşov
Cod: F-05
CABINET PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR.105
din data de 28.03.2014

privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară la data de
1 aprilie 2014, ora 10.00, sala 120
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov;
În temeiul art. 94 alin. (3) şi art. 106 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
DISPUNE:
Art.unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară la data de 1aprilie 2014, ora 10.00, sala 120 cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 6.03.2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru etapa a III-a a obiectivului de investiţii „Aeroportul Internaţional
Braşov-Ghimbav”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 103B, Părău – Grid
– Perşani, km 2+687 – 4+290”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 730, lim Judeţului
Argeş – Şirnea DN 73, km 9+550 – 14+270”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru SC CONSILPREST SRL Braşov.
8. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a SC CARFIL INDUSTRIAL Parc SA Braşov.
9. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a SC METROM INDUSTRIAL Parc SA Braşov.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unei poziţii din lista de investiţii pe anul 2014 cuprinsă în bugetul judeţului Braşov.
11. Proiect de hotărâre privind propunerea domnului Ticuşan Adrian Radu pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al SC
CONSILPREST SRL Braşov.
12. Proiect de hotărâre privind propunerea domnilor Galborcea Constantin şi Bărbulescu Bogan-Andrei pentru funcţiile de membri în Consiliul
de Administraţie al SC METROM Industrial Parc SA Braşov.
13. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de management al domnului Radu Ştefănescu, manager/director al Muzeului Judeţean
de Istorie Braşov.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov.
16. Proiect de hotărâre privind radierea din domeniul public al Judeţului Braşov a unor bunuri imobile (construcţii şi terenuri).
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Judeţul
Braşov şi finanţarea cu suma de 800.000 lei pentru implementarea proiectului „Braşov, Gazdă a Jocurilor Olimpice de iarnă pentru Tineret
– 2020”.
18. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în consiliile de administraţie ale spitalelor din subordine.
19. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale privind achiziţionarea serviciului de eficienţă energetică în vederea realizării
lucrărilor pentru reabilitarea centralei termice a Spitalului Clinic de Copii Braşov.
20. Diverse.

PREŞEDINTE

Aristotel Căncescu

Vizat pentru legalitate,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu
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Flash economic
Carburanţii se scumpesc cu circa 40 de bani pe litru de la 1
aprilie. Acciza pentru benzină şi motorină va creşte

cu 7 eurocenţi de la 1 aprilie, ceea ce va duce la o
scumpire a carburanţilor de circa 40 de bani, după
cum estimează operatorii din sector. În prezent, acciza
reprezintă 30% din preţul final la benzină şi 26% la
motorină. În februarie, prim-vicepreşedintele Rompetrol, Cătălin Dumitru, declara că această majorare a
accizei se va reflecta cu certitudine în preţul final de
la pompă. „Anticipăm, fără să avem certitudinea, că
impactul va fi de 0,4 lei pe litru, 40 de bani, în linii
mari. Nu există miracole şi cu siguranţă această evoluţie se va regăsi în preţul la pompă”, a spus Cătălin
Dumitru.

Salariul mediu pe economie va fi majorat la 900 lei din 1
iulie. Ministrul Muncii, Rovana Plumb, a declarat, întrun interviu acordat Mediafax, că salariul minim pe
economie va fi majorat la 900 lei în cea de-a doua
parte a anului. Ministrul a susţinut că în prezent
274.000 de persoane vor beneficia de creşterea salariului de bază minim brut pe ţară.
„Guvernul a încercat încă din 2012 să rezolve problema angajaţilor cu venituri mici şi am început să creştem salariul minim pe economie. Vom ajunge în cea
de a doua parte a anului acesta la 900 de lei şi sperăm
ca, treptat-treptat, să ajungem, aşa cum este prevăzut,
la 50% din venitul mediu pe economie. În momentul
de faţă sunt 274.000 de persoane care beneficiază
de creşterea salariului de bază minim brut pe ţară. În
iulie 2014, creşterea acestuia faţă de decembrie 2013
va fi de 12,5%, iar în 2016 faţă de iulie 2014 va fi de
33%. Până în 2016, salariul minim brut pe ţară trebuie
să fie de 1.200 de lei. Vreau să vă spun foarte clar şi
foarte sigur că avem prevăzuţi în buget aceşti bani”,
a precizat ministrul Muncii, Rovana Plumb.

ECONOMIC
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Dezbatere despre viitorul
agriculturii românești
Braşovul a fost gazda
dezbaterii Programului
naţional de Dezvoltare
Rurală 2014-2020. Zeci
de fermieri dar şi reprezentanţi ai autorităţilor
publice locale au particpat la discuţiile cu ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin, care s-au
desfăşurat la Aula Universităţii Transilvania.
Vicepremierul Daniel Constantin, ministru al Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, a declarat vineri la Braşov că problema României nu o reprezintă
lipsa producţiei, ci integrarea
acesteia într-un lanţ care să
creeze legătura între producător şi consumatorul final, prin
urmare va acorda o atenţie
sporită rezolvării acestui neajuns.
„Vreau să vă spun că principiul pe care îl avem pe actualul Program Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR)
2014-2020 va fi acela de in-

tegrare a producţiei. Cu alte
cuvinte, cei care sunt producători şi se asociază şi vor să
facă un depozit de colectare şi
o unitate de procesare vor
avea un punctaj suplimentar
faţă de cei care vor să facă
numai depozit sau cei care
au numai partea de producţie. Şi în felul acesta sunt convins că problema reală pe
care o are România, şi anume nu lipsa producţiei, ci
aceea de a integra producţia
respectivă, de a ne duce pe
lanţul de producţie de la producător până la consumatorul final, va fi rezolvată prin
aceste criterii diferenţiate. Şi
fonduri europene pentru
această categorie sunt, cred
eu, suficiente”, a spus Daniel
Constantin.
Daniel Constantin a specificat că printre priorităţile
PNDR 2014-2020 se numără
sprijinirea fermelor familiale,
a micilor fermieri şi a tinerilor care vor să se întoarcă la
sate

Creșterea accizei la motorină,
compensată parțial pentru fermieri
Vicepremierul Daniel Constantin, ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a
declarat la Braşov că statul
va compensa parţial creşterea accizei la motorina folosită de fermier. „Pentru
motorină, prin ajutorul de
stat pe care îl acordăm, noi
sprijinim diferenţa de acciză. Dacă acciza creşte,

subvenţionarea diferenţei
automat creşte. Deci sprijinul pentru acciză pe care îl
plătim va creşte odată cu
creşterea accizei. Cu toate
astea, însă, va fi un cost suplimentar şi trebuie să îl
conştientizăm, dar eu sper
ca el să nu fie transpus în
ceea ce înseamnă costul
de producţie”.

Isărescu: Creditarea va reveni pe plus

Creditarea va reveni pe plus
în câteva luni, având în vedere
că asistăm la o intensificare a
promovării creditelor, iar o parte
din banii eliberatʼi prin reducerea
rezervelor minime obligatorii
atât la lei cât și la valută de la

începutul acestui an au mers către sporirea creditării, a declarat
vineri guvernatorul Băncii
Natʼionale a României, Mugur
Isărescu, în cadrul unei
conferintʼe de presă. „Creditarea
în lei pare că merge într-un ritm

destul de vioi. Scăderea creditării
în valută este, însă, ceva mai accentuată decât creșterea la
lei.(...) Fără să am o evaluare
a băncii, nu foarte departe, chestiune de luni, vom vedea creditul total, lei plus valută, că va
intra în terenul pozitiv”, a precizat Isărescu.
Consiliul de Administratʼie al
Băncii Natʼionale a României a
decis, vineri, mentʼinerea ratei
dobânzii de politică monetară
la 3,5% pe an. CA al BNR a
hotărât și păstrarea nivelurilor
actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii (RMO) aplicabile pasivelor în lei și în valută,
la 12 și respectiv 18 la sută.

Undă verde pentru Canalul Siret-Bărăgan
Comisia de Agricultură din
Camera Deputaţilor va discuta săptămâna aceasta un proiect de lege prin care se
doreşte înfiinţarea unei Autorităţi ce se va ocupa de realizarea Canalului Siret
Bărăgan, proiectul ceauşist ce
ar trebui să schimbe faţa agricolă a României. Proiectul de
Lege prevede înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia
Canalului Siret Bărăgan”, instutuţie care va administra,
realiza, extinde şi exploata bunurile ce fac parte din infrastructura Canalului Siret Bărăgan. Proiectul iniţiat de

Guvern a fost adoptat de către
Senat pe data de 17 martie, a
fost prezentat Biroului Permanet al Camerei pe 24 martie
şi trimis pentru raport la Comisii. Termenul de depunere
al raportului este 3 aprilie.
Potrivit variantei votate de
către senatori, Regia va întocmi studiile şi documentaţiiler tehnico-economice
necesare proiectării şi realizării canalului şi va urmări întreg procesul până la
finalizarea investiţiei. Ulterior,
va avea ca misiune asigurarea
activităţii de ex ploa tare şi întreţinere a canalului, inclusiv

prin intermediul unui operator
privat/ concesionar. Regia va
fi condusă de un Consiliu de
Administraţie format din 7
persoane, care vor avea un
mandat de 4 ani. De asemenea, va avea cel mult 60 de
angajaţi.
Proiectul Canalului SiretBărăgan este o ideea veche de
a lui Nicolae Ceauşescu, ce
datează din 1984 şi reprezintă,
spun specialiştii, soluţia pentru
irigarea a 500.000 de ha de
teren arabil din zona cuprinsă
între Siret şi Ialomiţa, una dintre cele mai fertile zone din
România.
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Ziua Internaţională de
conştientizare a Autismului
Pe 18 decembrie 2007
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a declarat
ziua de 2 Aprilie drept Zi
Internaţională de Conştientizare a Autismului.
Asociaţia Copiii de Cristal (a
părinţilor cu copiii cu nevoi speciale - TSA (tulburări din spectrul autist), Sindrom Asperger,
ADHD, Sindrom Down, PDD
NOS şi tulburări asociate va
marca această zi printr-o serie
de acţiuni care au menirea să
atragă atenţia comunităţii
asupra drepturilor copiilor cu
dizabilităţi.
În acest context, mâine 1
aprilie, vor fi organizate două
workshopuri: Între ora 10.30 –
13.00, are loc workshopul „Terapie 3C”, coordonator Carmi-

Copiii de Cristal au un simț artistic și creator deosebit de dezvoltat
na Nicolescu – terapeut 3C
(Coordonare. Concentrare.
Conştientizare) voluntar în cadrul ACC care va avea loc la
Centrul de zi al Asociatʼiei
Copiii de Cristal. Iar între

orele 13.00-15.00 are loc al
doilea workshop „Cum ne raportăm la autism în școală?”
realizat de Aociatʼia Copiii de
Cristal în parteneriat cu Universitatea Transilvania – Facultatea

de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, care va avea loc la
Corpul K, Facultatea de Psihologie și Educatʼie
Miercuri, în ziua de 2 aprilie
este programat, de la ora 11.00,

un marș de sustʼinere al persoanelor cu dizabilităţi, pe traseul
Str. Republicii – Piaţa Sfatului,
care se va finaliza cu eliberarea
de baloane albastre cu heliu,
precum şi un flash mob realizat
de voluntari şi prieteni ai Copiilor de Cristal. Tot aici va fi
amplasat un cort al Asociaţiei
Copiii de Cristal, ocazie cu care
vor fi distribuite materiale informative referitoare la tulburările din spectrul autist, iar terapeuţii centrului nostru vor
prezenta produse realizate de
copiii şi adolescenţii cu autism
în cadrul unei mini-expoziţii cu
vânzare.
Ziua se va încheia cu spectacolul Universul de Cristal, eveniment dedicat Zilei Internaţionale de Conştientizare asupra
Autismului (ora 18.00, Centrul

Cultural Reduta).
Pe 1 şi 2 Aprilie, începând
cu orele 20.00, vor fi iluminate
în albastru Casa Sfatului, Cetatea Braşov şi Primăria Municipiului Braşov.
Evenimentele organizate de
Asociaţia Copiii de Cristal
prilejuite de Ziua Internaţională de conştientizare a Autismului vor fi realizate cu
sprijinul Primăriei Municipiului Braşov, al Consiliului Judeţean Braşov şi al Federaţiei
pentru Drepturi şi Resurse
pentru
Persoanele
cu
Tulburări în Spectrul Autist,
al cărei membru fondator este
Asociaţia Copiii de Cristal,
Coaliţia o Singură Voce
pentru Dizabilitate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov
şi Centrul Cultural Reduta.

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 comercial
agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri)
agent de intervenţie pază şi ordine
agent de securitate
agent de securitate
agent de securitate
agent de vânzări
agent de vânzări
agent de vânzări
agent servicii client
agent servicii client
ambalator manual
ambalator manual
ambalator manual
analist credite
analist cumpărări/consultant furnizori
analist servicii client
asistent medical generalist
asistent medical generalist
auditor de mediu
bucătar
cameristă hotel
cameristă hotel
cameristă hotel
casier
casier
chimist
cofetar
cofetar
conducător activitate de transport rutier
confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
consilier juridic
consilier/expert/inspector/referent/
economist în comerţ şi marketing
consilier/expert/inspector/referent/
economist în economie generală
consilier/expert/inspector/referent/
economist în management
consultant în management
controlor calitate
controlor calitate
croitor
croitor
cusător piese din piele şi înlocuitori
director general societate comercială
dispecer centru de alarmă
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician de întreţinere şi reparaţii

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

electrician de întreţinere şi reparaţii
3
electrician în construcţii
1
electrician în construcţii
2
faianţar
1
femeie de serviciu
1
femeie de serviciu
2
formator
1
frezor la maşini roţi dinţate
1
frezor universal
1
funcţionar administrativ
1
funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi preţuri 2
funcţionar informaţii clienţi
5
garderobier
1
gestionar depozit
2
grădinar
2
încărcător-descărcător
1
inginer automatist
1
inginer de cercetare în horticultură
1
inginer instalaţii pentru construcţii
1
inginer mecanic
2
inginer mecanic
2
inginer mecanic
1
inginer producţie
1
inginer producţie
2
inginer tricotaje, confecţii
1
inginer zootehnist
1
îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară
1
îngrijitor animale
5
îngrijitor câini în adăposturi
2
îngrijitor de copii
1
îngrijitor spaţii hoteliere
1
inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
1
inspector/referent resurse umane
1
instalator încălzire centrală şi gaze
1
kinetoterapeut
1
laborant chimist
1
lăcătuş mecanic
1
lăcătuş mecanic
2
lăcătuş mecanic
5
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
1
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
2
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
1
lucrător comercial
5
lucrător comercial
1
lucrător comercial
2
lucrător comercial
1
lucrător comercial
1
lucrător comercial
6
lucrător comercial
3
lucrător comercial
4
lucrător gestionar
1
lucrător sortator deşeuri reciclabile
1
manager proiect
1

manipulant mărfuri
manipulant mărfuri
maşinist la alte maşini fixe de transport
pe orizontală şi verticală
mecanic auto
medic specialist
medic veterinar
menajeră
mercantizor
metrolog verificator
montator pereţi şi plafoane din ghips-carton
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 întreţinerea de
drumuri, şosele, poduri, baraje
muncitor plantaţii şi amenajare zona verde
muncitor plantaţii şi amenajare zona verde
operator bobinator-dublator
operator în domeniul proiectării asistate pe calculator
operator introducere, validare şi prelucrare date
operator la fabricarea berii
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate
operator montaj linii automate
operator procesare text şi imagine
operator vânzări prin telefon
operator vânzări prin telefon
ospătar (chelner)
ospătar (chelner)
paznic
paznic
peisagist-floricultor
pregătitor articole marochinărie
primitor-distribuitor materiale şi scule
programator
programator ajutor
programator de sistem informatic
programator producţie
reglor la maşini de prelucrare mase plastice
reprezentant comercial
sculer-matriţer
sculer-matriţer
şef atelier
şef formaţie pază şi ordine

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

şef linie fabricaţie
şef serviciu comerţ cu ridicată şi cu amănuntul
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer de autoturisme şi camionete
specialist în domeniul calităţii
specialist proprietate intelectuală
stivuitorist
stivuitorist
sudor
sudor manual cu arc electric
sudor manual cu flacăra de gaze
tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor
tehnician reţele de telecomunicaţii
teleoperator financiar-bancar
turnător modelier
vânzător
vânzător
vopsitor

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

Săcele
confectʼioner-asamblor articole din textile
mecanic utilaj
muncitor necalificat în industria confectʼiilor
paznic
paznic

5
4
2
1
5

Făgăraș
fiziokinetoterapeut
manipulant mărfuri
zidar rosar-tencuitor

1
1
1

Rupea
ambalator manual
manipulant mărfuri

1
1

Victoria
betonist
muncitor necalificat la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faiantʼă, gresie, parchet
șofer autocamion/mașină de mare tonaj
zidar rosar-tencuitor

1
1
1
1
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Luni

Ţinta unor atacuri

Unul dintre simbolurile care au marcat
Braşovul timp de 7 decenii a fost Statuia
lui Arpad, aşezată în vârful muntelui
Tâmpa.

Loc de escaladă

Pe ruinele acestui monument, iniţial înalt de
20 de metri, braşovenii făceau escalade, iar elevii
cercetaşi mergeau în excursii până la acest edificiu. Asta până în 1966, când autorităţile au
îndepărtat rămăşiţele statuii, ce fusese dinamitată
în timp de două ori.

Aniversare maghiară

În 1896, statul maghiar a sărbătorit 1.000 de ani
de la venirea triburilor maghiare în Panonia. Cu
această ocazie, s-a ridicat pe Tâmpa statuia lui
Arpad, conducătorul maghiarilor de la 896. Monumentul avea un soclu circular, peste care era
aşezată o coloană. În vârful acesteia era statuia,
care nu-l înfăţișa, de fapt, pe ducele Arpád, ci
pe un războinic din vremea acestuia. Pentru aducerea pietrelor necesare s-a construit un funicular, care pornea din Valea Cetăţii. Mecanismul
era pus în mişcare de animale de povară.

Monumentul a fost în timp ţinta unor atacuri.
În primăvara anului 1901, un necunoscut a
împuşcat statuia şi a nimerit pana de şoim de pe
căciula ostaşului.
În după amiaza zilei de 27 septembrie 1913, de
pe Tâmpa s-a auzit o puternică detunătură, care
a zguduit casele din cetate. S-a stabilit că monumentul a fost dinamitat de doi studenţi, Ilie
Cătărău şi Timoftei Kirilov.

Distrus complet

Până la urmă, statuia a fost distrusă de o furtună,
la puţin timp după atentat. În 1916, soclul a fost
aruncat în aer de armata română. Ce a a mai
rămas în picioare a dăinuit o jumătate de veac,
servind pentru escalade şi chiar ca punct de observaţie militar, până în anul 1966, când ruinele
au fost complet îndepărtate.
Elena Cristian
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Maratonul de Programare,
câştigat de o echipă din Braşov
Prima ediţie a Maratonului de Programare
„Entrepreneurship”
organizată la Braşov a
fost câştigată de o echipă braşoveană, care a
dezvoltat o aplicaţie numită „Live Rescue” ce ar
putea ajuta serviciul de
urgenţă 112.
Prezent la festivitate, preşedintele Traian Băsescu a felicitat toate cele zece echipe de
tineri participanţi la Maratonul
de Programare, dar şi echipa
care s-a retras din competiţie
şi a înmânat proiectele celor
nouă echipe rezentantului UE
în România, pentru a le duce
la Bruxelles.
În cadrul maratonului, timp
de 24 de ore, zece echipe de
studenţi din Bucureşti, Braşov,
Cluj, Timişoara şi Constanţa
au dezvoltat aplicaţii care rulează pe sistemul android ce

Echipa „Krankenschutz” din Braşov a câştigat maratonul de informatică
vor putea fi folosite şi accesate
de pe smartphone şi tablete şi
care au utilitate socială.
Din cele zece echipe, una a
abandonat, rămânând nouă
echipe în competiţia finală, iar

cele mai bune trei proiecte au
fost premiate de un juriu de
specialitate.
Pe primul loc s-a clasat echipa „Krankenschutz” din Braşov, formată din Andrei

Oferte speciale pentru turismul balnear

Patronatul din turismul balnear prelungeşte cu două luni,
până la 30 iunie, mai multe
oferte speciale, printre care şi
„O săptămână de refacere”,
prin care un loc de cazare
într-o cameră dublă cu mic
dejun pentru o perioadă de
şase nopţi costă între 330 şi
360 de lei. Iniţial, programele
se desfăşurau în perioada 25
ianuarie – 30 aprilie.

Programul
„Decada balneară” presupune zece
zile de sejur,
pensiune
completă,
minimum
şapte zile de
tratament şi două proceduri
pe zi şi costă 710 lei de persoană pentru structurile de
două stele şi 830 de lei pentru
cele de trei stele.
Un alt program, „Hai la
băi!”, pentru o perioadă de
şase zile cu pensiune completă), două proceduri pe zi şi
cinci zile tratament este disponibil la tarife de 625 lei,
respectiv 750 lei.

„Wellness balnear” include
trei nopţi de cazare, două zile
de demipensiune, o masă festivă, acces la piscine, saună şi
sală de sport, două proceduri
tip wellness (masaj sau şedinţă de întreţinere facială/cosmetică) şi costă 625 de lei
pentru hotelurile de trei stele
şi 650 de lei pentru cele de
patru stele.
La programe participă unităţi de cazare din Amara, Băile Felix, Băile Herculane,
Băile Tuşnad, Băile Olăneşti,
Buziaş, Călimăneşti-Căciulata,
Covasna, Geoagiu Băi, Lacu
Sărat, Moneasa, Pucioasa,
Sângeorz-Băi, Sinaia, Slănic
Moldova, Stâna de Vale, Turda, Tuşnad şi Vatra Dornei.

Alegeri sănătoase printr-un
program de educaţie în şcoli
Copiii din grădiniţe, şcoli
şi licee din mai multe judeţe,
inclusiv Braşov, vor fi învăţaţi
de specialişti cum să trăiască
sănătos. Printr-un program al
Organizaţiei „Salvaţi Copiii”
România, elevii vor fi învăţaţi
de o echipă de doctori, nutriţionişti şi experţi de la Agenţia
Naţională Antidrog cum să
facă alegeri sănătoase în viaţă.
Programul îşi propune să sprijine dezvoltarea unei culturi
şcolare benefică pentru sănă-

tatea copilului, fizică şi emoţională. Ultimul studiu publicat de Organizaţia Mondială
a Sănătăţii cu privire la sănătatea copiilor din mediul
şcolar, „Health Behaviour
of School Aged Children”
(WHO 2012), în cadrul căruia
a fost investigată starea de sănătate a copiilor din România,
arată că 26% din băieţi şi
11% din fete au fumat prima
ţigară înainte de vârsta de
13 ani, 6% din băieţii cu vârs-

te cuprinse între 11 şi 15 ani
fumează săptămânal, 19% din
băieţi şi 11% din fete au consumat pentru prima dată alcool înainte de a împlini
11 ani, la 15 ani, 36% din băieţi consumă alcool săptămânal, 12% din adolescenţii
români fumează canabis, 17%
din fete şi 48% din băieţi au
avut primul contact sexual
înainte de 15 ani şi dintre
aceştia doar 9% au folosit mijloace de protecţie.

Bârsan, Izabella Szen, Bogdan
Brînzoiu şi Ştefan Nica, care
a dezvoltat o aplicaţie numită
„Live rescue”, care permite
cetăţenilor să intervină în cazul
urgenţelor raportate în apropierea lor înaintea sosirii echipajelor de urgenţă.
„Noi ne-am gândit că sunt
multe situaţii când există o urgenţă raportată la 112, dar sar putea să fie într-o zonă greu
accesibilă, fie o zonă de agrement sau convenţii, un festival
sau un concert unde ambulanţa
ar ajunge relativ greu, dar există şanse unde oamenii pot ajuta. Aplicaţia noastră constă
într-un program instalat pe telefon, de regulă de către voluntari sau oameni care au o
anumită pregătire necesară
pentru a interveni să acorde
primul ajutor, iar partea de server este un site care poate fi
accesat de cei de la 112, care
în momentul în care are loc un

apel marchează pe acest site
locul unde a avut loc o problemă, adăugând anumite detalii,
iar persoanele care se află în
acea zonă primesc automat notificări prin SMS pe telefonul
mobil având şansa să salveze
o viaţă înainte de a sosi echipajele de intervenţie”, a spus
Andrei Bârsan, reprezentantul
echipei câştigătoare, citat de
Mediafax.
Locul doi a fost ocupat de
echipa „Code Smart” care a
dezvoltat o aplicaţie ce facilitează o legătură strânsă între
medicul de familie şi pacient,
iar locul trei a revenit echipei
„Health Robots”, destinată nevoilor diverse în materie de sănătate ale cetăţenilor.
Potrivit organizatorilor, acest
maraton este un prim eveniment ce va fi încadrat într-un
amplu proiect de responsabilitate socială, denumit „România contează!”. Proiectul va

consta într-o serie de acţiuni
prin care se urmăreşte dezvoltarea comunităţilor prin susţinerea de activităţi locale şi
naţionale.
Toate lucrările şi aplicaţiile
care vor fi dezvoltate de către
studenţii români în cadrul
acestui eveniment vor fi donate
Comisiei Europene, cu excepţia drepturilor de proprietate
intelectuală, care le va promova către mediul de afaceri.
Câştigătorii concursului au
fost premiaţi cu device-uri,
smartphone-uri şi tablete, precum şi cu vouchere pentru
Google Crown oferite de Google, partener în acest proiect.
„Vrem să dovedim opiniei
publice româneşti şi comunităţii
europene că România deţine
valori autentice, inteligente,
talentate, care îşi îndreaptă
atenţia şi asupra a ceea ce se
întâmplă în jurul nostru”, au
menţionat organizatorii.
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Începe finala. În această seară de la ora 17.30, pe pa-

tinoarul olimpic din parcul Tractorul, Corona Wolves
Brașov primește vizita celor de la HSC Miercurea Ciuc.
Partida este prima din finala Campionatului Național
de hochei pe gheață. Partida a doua va avea loc tot la
Brașov, marți, cu începere de la ora 19.30. Finala se
dispută după sistemul cel mai bun din șapte meciuri.
Prețul unui bilet la meci este de 20 de lei. Abonamentele
sunt valabile și la meciurile din finală.
Dublă pentru Mercedes. Britanicul Lewis Hamilton a reușit
duminică de dimineață să câștige a doua etapă a Mondialului de Formula 1 din acest sezon, Marele Premiu
al Malaeziei, pilotul de la Mercedes fructificând pole
position-ul obținut sâmbătă pe circuitul de la Sepang.
Hamilton a fost urmat de coechipierul său de la Mercedes, germanul Nico Rosberg, şi de pilotul german al
echipei Red Bull, Sebastian Vettel. Pe locul patru s-a
clasat spaniolul Fernando Alonso (Ferrari), pe cinci a
trecut linia de sosire germanul Nico Hulkenberg (Force
India), iar a şaselea a fost britanicul Jenson Button
(McLaren-Mercedes). Pe locurile 7-10 s-au situat în ordine brazilianul Felipe Massa (Williaams), finlandezul
Valtteri Bottas (Williams), danezul Kevin Magnussen
(McLaren-Mercedes) şi rusul Danil Kviat (Toro Rosso).
Următoarea etapă a CM de Formula 1, Marele Premiu
al Bahrainului, va avea loc duminica viitoare, la Sakhir.
Performanță în handbal. HCM Constanţa a dat o nouă
lovitură în hadbalul european. Campioana României
s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei EHF după
o victorie de senzaţie cu Chambery (Franţa), scor 2925. Constanţa s-a clasat astfel pe locul secund în grupa
D, după Fuchse Berlin şi este la un pas de turneul final,
care se va disputa în luna mai, la Berlin. Tragerea la
sorţi pentru semifinale este programată marţi, la Viena.
Cei trei posibili adversari sunt Lugi (Suedia), Pick Szeged (Ungaria) şi Montpellier (Franţa).
Sudul a bătut Nordul. Echipa Sudului, antrenată de tehnicianul Olimpiei CSU Brașov, Dan Calancea, și care
le-a avut în componență pe „olimpicele” Sonia Ursu
Kim, Gabriela Irimia și Carla Bartee, a învins echipa
Nordului, cu scorul de 68-61 (40-45), în All Star Gameul baschetului feminin românesc, care a avut loc la Târgovişte. Fetele au jucat baschet, dar mai ales
promovând show-ul, au întrerupt meciul pentru a dansa
împreună pe hitul „Happy” al lui Pharell Williams, au
concurat la aruncări libere, slam-dunk sau de la trei
puncte, în faţa publicului care a apreciat talentul participantelor, care au fost selecţionate de la fiecare echipă din campionat. Federația Română de Baschet a
acordat la final mai multe premii: slam-dunk şi MVP Britney Jones (CSM Târgovişte), Miss All Star Game
- Romina Filip (Phoenix Galaţi), cea mai bună aruncătoare de trei puncte - Monica Boriga (ICIM Arad). Sonia
Ursu a încheiat partida cu zece puncte înscrise în timp
ce Carla Bartee a reușit opt puncte și opt recuperări
în meciul stelelor.
Victorii cu Germania. Naţionala de handbal feminin a obţinut vineri şi sâmbătă două victorii în partidele amicale
cu Germania desfăşurate în Baia Mare. După un succes
cu emoţii obţinut în prima zi, scor 33-32, România a
avut sâmbătă o evoluţie mult mai convingătoare, motiv
pentru care s-a şi impus cu 31-25. Tricolorele au obţinut
două victorii care le conferă mare încredere înaintea
„dublei" cu Belarus din preliminariile Campionatului
European, programată în iunie. Ada Nechita a marcat
în meciul secund 7 goluri. Fetele de la Corona, prezente
la echipa națională au punctat și ele: Chiper - 5 goluri,
Brădeanu 4 și Hotea 3.
Rusescu aproape de un transfer. Evoluțiile bune ale lui Rusescu
îi pot aduce un transfer definitiv în Portugalia. Braga poate
pune mâna pe românul de trei milioane de euro fară să
plătească un ban pentru el. Sevilla vrea să îl transfere pe
Aderlan Santos, colegul lui Rusescu de la Braga, spaniolii
dorind să îl includă în afacere și pe atacantul român.
Fundașul portughez, în vârstă de 24 de ani, a jucat 20
de meciuri și a marcat trei goluri în acest sezon pentru
Braga, fiind unul dintre cei mai buni jucători ai echipei.
Sevilla intenționează să plătească în jur de 3 milioane de
euro plus Rusescu pentru fundașul central înalt de peste
1,90 metri, urmând să îl includă în afacere și pe Rusescu.
Santos este cotat de site-ul transfermarkt.de la suma de
șase milioane de euro.
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Ratări peste ratări
Fotbaliştii de la Corona
şi-au bătut joc de o sumedenie de ocazii în
partida cu Săgeata Năvodari, scor 0-0, şi nu au
reuşit să câştige decât
un punct în etapa a
XXV-a.
Corona spera încă să se salveze de la retrogradare. Cum
jocul s-a îmbunătăţit şi echipa
a arătat destul de bine în
2014, tehnicianul Coronei,
Jerry Gane, îşi propunea nouă
puncte în trei etape cu Săgeata, la Botoşani şi acasă cu Poli,
pentru a mai spera la salvarea
de la retrogradare. Din păcate,
braşovenii nu au reuşit să învingă Săgeata şi şansele de
salvare sunt aproape nule. Cu
doar 13 puncte acumulate,
Buş şi compania ocupă în
continuare ultima poziţie a
clasamentului Ligii I.
Repriză echilibrată. Meciul a
fost echilibrat în prima parte,
ambele echipe fiind destul de
precaute. Prima mare ocazie
a meciului a aparţinut oaspeţilor. Apostol Muzac a şutat
de la aproximativ 40 de metri,
însă Dănălache a reuşit să respigă mingea în bara transversală. Din acest moment, jocul
a curs într-o singură direcţie,
spre poarta lui Panagopoulos.
În minutul 21, atacantul Coronei, Sergiu Buş, a preluat o
minge, a trecut în viteză de
un fundaş şi a fost faultat în
careu de Tudose. Golgheterul
Coronei a luat mingea, însă
şutul său a trecut mult peste
poarta oaspeţilor şi astfel tabela de marcaj a rămas neschimbată. Cu un minut înainte
de terminarea primei părţi
Dâlbea a şutat de la 18 metri
însă mingea a trecut pe lângă
poartă, astfel că s-a intrat la
cabine la egalitate, scor 0-0.
Şi-au bătut joc de ocazii. În repriza secundă, trupa lui Jerry
Gane a făcut un joc foarte
bun, dar şi-a bătut joc de ocaziile pe care le-a avut. Coman,
cel mai bun jucător de pe teren, i-a pasat excelent lui Buş
în careu, dar vârful Coronei
a luftat. Mingea a ajuns la
Neacșa care din opt metri a

Sergiu Buș putea să aducă totate cele trei puncte Coronei, dar nu a reușit ratând o lovitură de la 11 metri
trimis peste poartă. Neacșa a
mai ratat o oportunitate de a
puncta în minutul 78, când a
pus latul la o centrare din banda stângă, însă mingea a trecut
din nou peste transversală. Totul a culminat cu ratarea lui
Brata din finalul jocului.
Mijlocașul Coronei nu a găsit
drumul spre gol, deși portarul
și fundașul din fatʼa sa erau
căzutʼi la pământ. Astfel s-a
încheiat 0-0 și „galbenalbaștrii” au mai bifat încă un
meci fără victorie în 2014.
„Păcat că nu am câștigat”. Tehnicianul formatʼiei brașovene,
Jerry Gane, era dezamăgit de
faptul că elevii săi nu au reușit
să câștige un joc pe care l-au
dominat de la un capăt la celălalt. „Păcat de acest meci
bun, dar pe care nu l-am concretizat printr-o victorie. Am
jucat bine, ne-am creat ocazii,
cu o determinare bună dar
fără victorie. Ne lipsește și acel
gram de noroc necesar în
anumite jocuri. O eventuală
victorie ne mai dădea o mică
șansă. Nu avem luciditate în
fața porții. Dacă înscriam la
acel penalty ratat de Buș am
fi câștigat detașat. E păcat ca
avem o posesie bună, dar nu
reușim să marcăm. Marc nu
s-a simțit bine, probabil o en-

terocolită, mi-a spus că nu
poate și am fost mulțumit de
Dănălache”, a spus la finalul
jocului, tehnicianul Coronei,
Jerry Gane.
Corona ne-a fost superioară.
Tehnicianul formatʼiei oaspete, Cătălin Anghel, a recunoscut superioritatea celor de
la Corona și este îngrijorat
de jocul formatʼiei pe care o
conduce. „Am întâlnit o echipă foarte motivată și nu meritam să câștigăm. Am făcut
o primă repriză destul de

bună, în care am stat bine în
teren. În partea a doua, cei
de la Corona au dominat jocul și puteau câștiga acest
meci. Este îngrijorătoare
diferența de joc de la un meci
la celălalt. Dacă în partida
cu Steaua am evoluat bine,
în meciul cu Corona nu am
avut aceeași față. Sunt convins că vor mai fi echipe care
vor lăsa puncte la Brașov, la
cum joacă cei de la Corona
în acest moment”, a spus Cătălin Anghel.

Corona Braşov - Săgeata Năvodari 0-0 (0-0)
Stadion: Tineretului; timp: excelent; spectatori: 150
Corona Braşov: Dănălache - Homei, Poverlovici, Damian, V. Munteanu - Neacşa, Dâlbea(cpt.), Miranda,
Pîrvu (Brata 72’) - S. Buş (Balint 83’), Coman.
Antrenor: Ionel Gane
Săgeata Năvodari: Panagopoulos - Peteleu, Tudose,
Cr. Munteanu (cpt.) (Borja Navarro 51’), David Lopez Muzac, Dulee - Achim, I. Iordache (Deletici 62’) - Guerra,
V. Dinu (S. Pană 71’). Antrenor: Cătălin Anghel
Cartonaşe galbene: V. Munteanu, Poverlovici, Neacşa
/ Tudose, Navarro, S. Pană
Arbitru: Emil Voicu (Bacău)
Asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova) şi Andrei Constantinescu (Bucureşti)
Asistenţi suplimentari: George Rădulescu (Bucureşti)
şi Dorian Micloşină (Reşiţa)
Rezervă: Radu-Iulius Timar (Bihor)
Observatori: Patriţiu Abrudan (Cluj) şi Nicolae Bogdan
(Bucureşti)

Rotariu își prelungește înțelegerea
Dorin Rotariu, cel mai mediatizat jucător al lui Dinamo,
va fi nevoit ca din vară să
semneze un nou contract cu
echipa din „Ştefan cel Mare”.
Conform regulamentelor, în
momentul în care va împlini
19 ani, mijlocaşul trebuie săşi prelungească înţelegerea

cu echipa care l-a format.
Astfel, clubul îi propune un
nou contract (cu durată între
3 şi 5 ani şi un salariu care
să nu fie mai mic de 1700 de
lei lunar pentru jucătorii din
prima ligă) iar fotbalistul este
obligat să-l semneze. În cazul
lui Rotariu, care în prezent

câştigă 2500 de euro lunar şi
bonusuri de performanţă, Dinamo a pregătit un contract
de 3000 de euro, cu 500 mai
mult faţă de ce câştigă în prezent. Roti şi-a dat acordul
pentru ca înţelegerea să fie
semnată pentru cinci sezoane, iar în fiecare an, salariul

va fi mărit cu 500 de euro.
Mai mult, mijlocaşul ar fi primit şi o sumă de bani la semnătură, plus maşină de
serviciu. Noul act a fost semnat de părţi, iar în iulie,
atunci când Rotariu va împlini 19 ani, contractul va fi
înregistrat.
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Război cu răzeşii
FC Braşov joacă în
această seară un meci
extrem de important în
deplasare cu FC Vaslui.
Jocul va începe la ora
19.00.
FC Braşov a reuşit să cucerească şase puncte în ultimele
două etape din Liga I, 1-0 la
Timişoara cu Poli şi 1-0 pe
teren propriu cu Ceahlăul Piatra Neamţ şi a luat o gură
mare de oxigen. Ba mai mult,
stegarii nu au primit gol în ultimele două runde, lucru ce
dă o încredere suplimetară
trupei de sub Tâmpa. În urma
acestor rezultate, galben-negrii
au urcat pe pozitʼia a 16-a a
clasamentului, cu 23 de puncte, la un singur punct distantʼă
de locul 14, care asigură
prezentʼa pe prima scenă a fotbalului românesc şi în sezonul
viitor. Braşovenii vor juca în
etapa a 25-a în deplasare, cu
FC Vaslui şi speră să se întoarcă din Moldova cu un rezultat pozitiv. „Este foarte
bine că nu am primit gol, asta
ne dă încredere. Am reuşit să
câştigăm şase puncte, însă mai
avem nevoie de patru sau
cinci victorii pentru a ne salva
de la retrogradare. Sper ca la
Vaslui să facem un joc bun şi
să ne întoarcem cu punct sau
puncte”, a spus fundaşul Ricardo Machado. „Sunt foarte
importante cele şase puncte
câştigate, însă ar fi extraordinar dacă am reuşi o victorie
împotriva Vasluiului. Au o
echipă bună, care chiar dacă
a pierdut cu Botoşaniul, a dominat acel meci de la un capăt
la celălalt. Dacă vom reuşi să
câştigăm cele trei puncte la
Vaslui, atunci cred că atingerea obiectivului, salvarea de
la retrogradare, s-ar putea realiza mai repede decât ne-am

Cornel Țălnar speră să poată pleca cu puncte de la Vaslui
aşteptat”, a spus şi mijlocaşul
Janos Szekely.
Mai au nevoie de 15 puncte.
Tehnicianul stegarilor, Cornel
Ţălnar, este convins că echipa
sa se poate salva de la retrogradare, însă pentru asta ar
mai avea nevoe de cel puţin
15 puncte. „Mai avem nevoie
de 15-16 puncte pentru a ne
salva. Urmează două meciuri
foarte grele cu FC Vaslui şi
Astra din care trebuie să obţinem puncte. Pentru meciul
de la Vaslui nu vom putea
conta pe Marius Constantin,
Grigorie şi Vagner, suspendaţi, iar Szekely nu este încă
refăcut. Cei care vor intra trebuie să dea dovadă de caracter şi să demonstreze că ne
putem baza şi pe ei. Ştim că
vom avea un meci greu la Va-

slui, pentru că întâlnim o
echipă pe val, care a primit
un singur gol în acest an, în
meciul pierdut cu FC Botoşani. Este o partidă importantă pentru noi. Venim după
două succese şi sper că băieţii
se vor mobiliza la fel şi pentru
acest meci. Totul va depinde
de modul în care jucătorii vor
fi concentraţi şi motivaţi. Orice punct este important în
clasament şi în această luptă
pentru supravieţuire. Ne-ar
mulţumi şi o remiză în meciul
de la Vaslui”, a declarat Ţălnar. Partida dintre FC Vaslui
şi FC Braşov se va disputa
astăzi, de la ora 19.00. Tehnicianul Cornel Tʼălnar nu se
va putea baza la acest joc pe
Ştefan Grigorie, Alexandru
Vagner şi Marius Constantin,

care sunt suspendatʼi, iar Szekely nu este încă refăcut.
Joacă în a doua zi de Paşti.
Antrenorul formaţiei braşovene, Cornel Ţălnar, nu consideră normală programarea
jocurilor din Liga I, în zilele
de Paşti. FC Braşov va juca
în a doua zi de Paşti împotriva celor de la Concordia
Chiajna. „Nu este normal
ceea ce fac şefii fotbalului românesc cu aceste programări.
Ne este ok să fie programate
meciuri în zilele de Paşte.
Cred că se puteau găsi alte
soluţii. Nu e posibil să pui
meci în a doua zi de Paşti,
pentru că noi vom petrece
sărbătorile în cantonament.
Asta este, trebuie să ne conformăm”, a spus antrenorul
braşovenilor.

Viitorul sună bine
Echipa de handbal masculin HC Rom-Cri Brașov
a defilat la primul turneu
semifinal al Campionatului național rezervat juniorilor I.

Brașovul a fost mereu un
centru important în handbal.
Din păcate din cauza crizei financiare, echipele de handbal
masculin din Brașov au dispărut
și orașul de sub Tâmpa trăiește
doar din amintirile unor vremuri în care Dinamo și Tractorul se băteau pe prima scenă
a handbalului românesc. Din

fericire, Brașovul crește în continuare campioni. Echipa de
handbal masculin HC Rom-Cri
Brașov a defilat la primul turneu semifinal al Campionatului
natʼional rezervat juniorilor I.
La Turda, elevii antrenorilor
Florin Paraschiv și Alina
Teslărașu au trecut pe rând de
Marta Baia Mare cu scorul de
42-29, de CSS Odorhei cu 3832, de LPS Cluj cu 32-23, de
LPS Târgu Jiu cu 34-28 și de
CS Novaci cu 43-23. „A fost
un turneu unde echipa noastră
a dominat meciurile de la un
capăt la celălalt. Toată lumea

a vrut să câştige, am întâlnit
echipe bune, însă diferenţa de
valoare şi-a spus cuvântul. A
fost o calificare aşteptată şi
acum aşteptăm al doilea turneu
semifinal şi ne dorim să ajungem la turneul final”, a declarat
antrenorul de la HC Rom-Cri
Braşov, Florin Paraschiv. În
urma acestor rezultate, handbaliștii brașoveni au ocupat prima
pozitʼie în clasament și s-au calificat la cel de-al doilea turneu
semifinal, care se va defășura
în perioada 11-13 aprilie și la
care vor mai lua parte LPS
Bistritʼa, CSS 3 Steaua București

și LPS Roman. Primele două
echipe din acest turneu se vor
califica la turneul final. Tʼinta
brașovenilor este titlul de campioni natʼionali. Dacă Brașovul
va avea grijă de acești copii, în
câtʼiva ani am putea avea o nouă
echipă frumoasă pe prima scenă
a handbalului masculin. RomCri Brașov dă acum jucători
pentru loturile natʼionale de tineret și junior. Astfel, Dan-Emil
Racotʼea și Petru Stroe evoluează pentru natʼionala de tineret,
în timp ce portarul Richard Freiwald apără poarta natʼionalei de
juniori a României.
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Din nou Serena. Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, numărul unu mondial, a câștigat pentru a șaptea oară
în cariera sa turneul WTA de la Miami, din Florida, după ce
a dispus în finală de chinezoaica Na Li, numărul doi WTA,
cu 7-5, 6-1. Williams, 32 de ani, a ajuns la 59 de titluri WTA
în palmaresul său, dintre care două cucerite anul acesta,
primul la Brisbane, în ianuarie. Serena a reușit a 11-a victorie
în fața chinezoaicei în 12 partide, singurul eșec datând din
2008. Turneul de la Miami a fost dotat cu premii totale de
5.427.105 dolari, Serena primind pentru victorie 787.000
dolari și 1.000 de puncte WTA, iar Li 384.065 dolari și 650
puncte.
Sorți nefavorabili. Cupa
României în handbalul feminin se va decerna în
acest an în urma unui turneu ce va avea loc la
Târgoviște. Brașovencele
de la Corona nu au avut
parte de noroc la tragerea
la sorți. Fetele antrenate
de Bogdan Burcea și Vasile Curițeanu vor juca în
optimi cu CSM București, acest meci fiind, de altfel, capul
de afiș al optimilor de finală. Mai mult decât atât, Corona
este pe aceași parte de tablou cu HCM Baia Mare, HC
Zalău și CSM București. Programul optimilor de finală este
următorul: partea de sus a tabloului: HC Zalău (stă, poziţia
1), HCM Rm. Vâlcea - HCM Baia Mare (2), Mureşul Tg.
Mureş - CSM Ploieşti (3), Corona Braşov - CSM Bucureşti
(4). În sferturi se vor înfrunta: 1-2, 3-4. Învingătoarele vor
forma prima semifinală; partea inferioară a tabloului: HCM
Roman - Dunărea Brăila (5), Ştiinţa Bucureşti - CSM Cetate
Deva (6), SCM Craiova (stă, 7), "U" Jolidon - Tomis Constanţa (8). În sferturi se vor înfrunta: 5-6, 7-8. Învingătoarele
vor forma a doua semifinală. Toate meciurile se vor desfăşura la Târgovişte. Cupa României va debuta pe 23 aprilie
și se va încheia pe 27 aprilie.
Lupta continuă. Atletico Madrid, Barcelona și Real Madrid
își continuă lupta pentru titlu în Spania. În ultima etapă, Barcelona s-a impus în derby-ul Cataluniei cu scorul de 1-0 în
fața celor de la Espanyol. Unicul gol al meciului a fost marcat
de Messi în minutul 77 din penalty. Atletico a câștigat pe terenul celor de la Bilbao și au scăpat de unul dintre meciurile
grele din acest final de campionat. Muniain a deschis scorul
pentru Bilbao în minutul șase, dar Diego Costa în minutul
22 și Koke în minutul 55 au adus victoria lui Atletico. Real
Madrid s-a răzbunat pe Rayo Vallecano, după ce în ultimele
două etape nu a reuşit să câştige. „Galacticii" s-au impus
cu 5-0 pe teren propriu în faţa echipei lui Răzvan Raţ întrun meci contând pentru etapa a 31-a din campionatul Spaniei. Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 15 din
pasa lui Bale, dar scorul a luat proporţii după pauză. Carvajal
(min. 55), Bale (min. 68, min. 70) şi Alvaro Morata (min. 78)
au stabilit scorul final. La oaspeţi, românul Răzvan Raţ a
fost integralist. Astfel, după 31 de runde, Atletico Madrid
este pe primul loc în Primera, cu 76 de puncte, pe locul secund este Barcelona, cu un punct mai puţin, iar locul trei
este ocupat de Real Madrid, cu 73 de puncte.
Tadici renunță la națională. Gheorghe Tadici părăsește echipa
națională pentru HC Zalău. Decizia selecționerului a venit
în urma unei ședințe a Consiliului de Administrație în care
s-a votat ca antrenorul echipei naționale să nu mai aibă
echipă de club. Astfel, Tadici a preferat să se întoarcă la
Zalău din iunie, imediat după „dubla” tricolorelor
cu Belarus, din preliminariile Campionatului
European de Handbal. Locul său ar putea
fi preluat de Mariana Târcă sau Jakob
Vestergaard. „Eu am votat și am fost de
acord cu acest aspect. Aleg să rămân,
în mod cert, la Zalău. Nu știu cât de
bine este că se schimbă regulile în
timpul jocului, dar e nevoie de un
antrenor care să nu fie pus
așa cum s-a întâmplat la echipele
mici de junioare
sau senioare,
doar fiindcă nu
are echipă”, a declarat Gheorghe Tadici.

DIVERTISMENT

În luna aprilie
la Opera Braşov
În luna aprilie, la Opera
Braşov sunt programate
următoarele spectacole:
Sâmbătă, 5 aprilie 2014,
ora 18.30, Sala Operei
◾ CARMEN – Balet pe muzică de G. Bizet, R. Scedrin,
J. Rodrigo, C. Rissuti, M.
Pemella
Regia şi coregrafia: Ioan
Dorin Coşeriu
Preţ bilete: 20 lei; 10 lei.
Miercuri, 9 aprilie 2014,
ora 19.00, Sala Patria.

Concert vocal-simfonic
◾ STABAT
MATER
de G.
Rossini
Cu: Cristina
Radu, Carmen
Topciu, Liviu
Iftene, Petru
Burcă (Opera Naţională Cluj)
Dirijor: Traian Ichim
Preţ bilete: 20 lei; 10 lei.
Sâmbătă, 12 aprilie 2014,
ora 18.30, Sala Operei
◾ PAIAŢE – Operă de R. Leoncavallo
Cu: Valentina Mărgăraş,
Cristian Mogoşan (Opera Naţională Cluj), Lucian Petrean,
Adrian Mărcan, Cristian Dicu
(debut)
◾ CAVALLERIA RUSTICANA – Operă de P. Mascagni

Cu: Asineta Răducan, Carmen Topciu (debut), Cristina
Roşu, Alfredo Pascu, Valentin
Marele
Dirijor: Cristian Oroşanu
Regia: Cristian Mihăilescu
Preţ bilete: 30 lei; 20 lei.
Sâmbătă, 26 aprilie 2014,
ora 18.30, Sala Operei
◾ SILVIA – Operetă de E.
Kalman
Cu: Simona Mărcan
(debut), Corina
Klein, Gabriela
Hazaria, Mihaela
Marele, Andromeda Nemeş,
Mariana Lazăr,
Anca Manea,
Alexandru Aghenie (debut), Mugurel Oancea,
Nicolae Zaharia,
Cristian Fieraru,
Paul Tomescu,

Irinel Felea, Mugur Curelaru
Dirijor: Dorel Munteanu
Regia: Anda Tabacaru Hogea. Preţ bilete: 30 lei; 20 lei.
Biletele s-au pus în vânzare,
la sediul Operei, str. Bisericii
Române nr. 51, telefon
0268.419.380.
Program: Luni – Vineri,
orele 10 – 17 şi cu o oră
înainte de începerea spectacolelor.

Spectacol cu Stela şi Arşinel
la Centrul Cultural „Reduta”
Duminică, 6 aprilie 2014, de la ora
19:00 la Centrul
Cultural Reduta sunteţi invitaţi la un
spectacol extraordi-

nar de muzică, dans
şi voie bună. Îşi dau
concursul artiştii
Stela Popescu, Alexandru Arşinel şi
Trupa Versus.

MAREA FRUMUSEŢE –PREMIERĂ–
tarif special: 10 lei/bilet
142 minute, Comedie, Dramă
ora: 13:45
SPUNE-MI CE AI FACUT AZI-NOAPTE! -PREMIERĂ100 minute, Comedie, Romantic
ora: 18:45
CLOPOŢICA ŞI ZÂNA PIRAT –3D–
-PREMIERĂ– dublat
78 minute, Animaţie, Fantastic
ora: 18:15
NOE –3D– –PREMIERĂ–
140 minute, Aventuri, Dramă, Fantastic
orele: 15:15, 19:45, 22:15
TARZAN –3D– –PREMIERĂ94 minute, Acţiune, Animaţie, Aventuri
orele: 13:15 (dublat), 18:00 (subtitrat)
DIVERGENT
140 minute, Acţiune, SF, Romantic
ora: 21:00
HOTEL GRAND BUDAPEST
100 minute, Comedie, Dramă
ora: 16:30
NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI –3D–
131 minute, Acţiune, Thriller
orele: 15:45, 20:00

Teatru
Dresoru cu
Dan Zorilă şi
Dorina
Roman.
Regia Elena
Manoliu.
Coregrafia
Maria Guth.
Luni, 31 Martie 2014, de la ora 20.00, Deanes Pub.
Două personaje complexe, Gloria și Ben, incită
spectatorul la meditaţie asupra vieţii, stârnind
hohote de râs; un spectacol de-a râsu', plânsu', o
poveste de viaţă, în care spectatorul se regăseşte.
Mesajul spectacolului este actual şi cutremurător
„omul în sine nu mai interesează pe nimeni”.
Preț bilet: 25 Lei. Telefon: 0722917532
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.)

Berbec. Eşti foarte pasional/ă în această perioadă, astfel că
ar fi cel mai bun moment să-ţi îndrepţi toată atenţia către
partenerul tău de viaţă care va fi în culmea fericirii.
Taur. Simţi că ziua este mult prea scurtă şi nu reuşeşti să te
descurci cu toate treburile zilei. Este important să nu intri
în panică, ci să te organizezi şi să prioritizezi sarcinile.
Gemeni. Este momentul perfect pentru a te apuca de un proiect nou, deoarece astrele îţi sunt favorabile şi mare plan se
poate îndeplini. Nu mai amâna la nesfârşit.
Rac. Chiar dacă ai avut anumite divergenţe cu persoane din
anturajul tău este important să reacţionezi cu calm şi să fii
diplomat/ă. Trebuie să te obişnuieşti cu aceste situaţii.
Leu. Energia ta debordantă te ajută să treci cu bine de ziua
de azi. Vei avea multe obstacole de înfruntat, însă dacă eşti
mereu cu zâmbetul pe buze şi plin/ă de optimism vei reuşi.
Fecioară. Mare atenţie la anturaj şi la tonul tău glumeţ, deoarece
unii prieteni s-ar putea să nu-ţi înţeleagă umorul. Este posibil
să te temperezi puţin dacă nu vrei să işti certuri.
Balanţă. Apropiaţii vor fi prioritatea ta pe ziua de astăzi. Te
vei ocupa de fiecare în parte, astfel că la finalul zilei tu vei
fi cel/cea care va avea nevoie de puţină consiliere şi un sfat.
Scorpion. Trebuie să fii mai activ/ă şi să-ţi reînnoieşti abonamentul la sală. Dacă nu ai resursele necesare momentan
nu mai sta pe gânduri şi găseşte alte activităţi fizice plăcute.
Săgetător. Ai mai multă energie decât ai avea nevoie. Te uimeşte până şi pe ţine starea ta de bine şi uşurinţa cu care
duci la final sarcinile tale. Expune ideile tale oamenilor.
Capricorn. Ai nevoie de siguranţă şi stabilitate în tot ce faci
astăzi. Simţi nevoia să ţi se ofere garanţia că promisiunea
se respectă şi va fi dusă la bun final.

Peşti. Ai scăpat de o povară care-ţi umbrea liniştea de ceva
vreme încoace. Ai reuşit să faci pace cu tine şi să vezi lumea
cu totul diferit. Acum este momentul să îţi faci planuri noi.

Astăzi în Braşov
300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU –3D–
102 minute, Acţiune, Război
orele: 13:30, 22:30

Horoscopul zilei

Vărsător. Ai idei care pot să-ţi schimbe definitiv viaţa în
bine. Trebuie doar să le pui pe hârtie, să faci un plan şi să
încerci să le îndeplineşti. Nu renunţa la planurile tale.

Durata spectacolului: 60 minute
Preţul biletelor:
de la 50 lei – 75 lei.
Detalii la telefon:
0268 419 706.

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

Luni

Bancul zilei
Preţ: adulţi: 5 lei; pensionari: 3 lei; elevi/studenţi:
1,5 lei.
Expoziţie itinerantă de fotografie religioasă
Canonicon de Dan Mihalcea la Librăria Okian.
Expoziția cuprinde 20 de lucrări, 84/60 cm. Maniera
de lucru este clarobscur şi detaliu. Fotografiile au fost
realizate în decursul a 4-5 ani în pelerinajele pe care
autorul le-a făcut la mânăstirile din ţară.
Muzeul de Artă Braşov găzduieşte expoziţia
Maeştri ai picturii româneşti. Colecţia Lucian
Pop. Expoziţia reuneşte capodopere semnate de
reprezentanţi de seamă ai picturii româneşti din
secolele XIX-XX (Ion Andreescu, Ştefan Luchian,
Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Nicolae
Tonitza, Iosif Iser, Corneliu Baba, Ştefan Câlţia,
Sorin Ilfoveanu etc.). Cele 51 de lucrări expuse fac
parte din colecţia Lucian Pop, multe dintre ele fiind
tranzacţionate în ultimii ani la preţuri record pe
piaţa de artă (Ion Andreescu, Ulcică cu flori de
câmp; Ştefan Luchian, Pierrot; Nicolae Tonitza, Pe
verandă).
Program de vizitare: În perioada 1 aprilie –
1 octombrie în intervalul orar 10 – 18.
Invitaţie la un taifas literar
Luni, 31 martie, la ora 17, sunteţi invitaţi la la Casa
Baiulescu la un taifas literar. Invitat este scriitorul
Daniel Drăgan.

Şeful de post al Poliţiei îl trimite zilnic pe subalternul lui, Garcea, să-i
cumpere ziarul.
La un moment, ce se gândeşte Garcea: să cumpere şapte ziare şi să-i
dea şefului câte unul zilnic, ca să nu

mai facă în fiecare zi drumul până
la chioşcul de ziare.
După câteva zile, îl cheamă şeful pe
Garcea şi îi zice:
– Bă Garcea, trebuie să facem ceva!
Uite ce prost e ăsta! E a şaptea oară
când face accident şi tot prin acelaşi
loc trece!

Sudoku
9
4 8
1
5
4 2 1
6
5
9
7
4
6
2 4 8
5
4
8
5
4
1
9 2 5
6
5
2 4
9

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

31 martie 2014

O scrisoare pe care ar face
bine s-o citească şi d. director
general al căilor ferate
locomotiva cu aburi a cedat
locul celei electrice... Iar inventivitatea omului, nevoia
de spaţiu şi de viteză au dus
la apariţia căilor ferate suspendate şi a celor din subteran. În ţara noastră, povestea
trenului începe în 1854, odată cu darea în folosinţă a primei căi ferate – între
localităţile Oraviţa şi Baziaş.
Doar că... mai avem cale lungă de străbătut până să atingem condiţiile celor din Vest...
Cred că pentru fiecare dintre noi, atunci când eram copii, era o bucurie să mergem
cu trenul! Era o „aventură”
în care călătoream „ca gândul şi ca vântul”... Din păcaFotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
„Un cititor braşovean ne scrie.
Ducându-mă într’una din
zilele trecute la Sf. Gheorghe,
a trebuit să mă scol la ora 5
dimineaţa, ca să pot prinde
trenul de 6.45.
Până la gară am dat birjarului 40 de lei şi la gară, casierului, pentru biletul de
clasa II-a: 90 de lei. Deci, în
total 130 lei. După o oră şi
jumătate am ajuns în Sf.
Gheorghe. Dar nu în oraş,
unde aveam treabă, ci la gară.
Iar dela gară în oraş a trebuit
să dau alţi 10 lei autobuzului
ce face această cursă.
Prin urmare am plătit în
total 140 lei.
La înapoiere n’a fost însă
tot aşa. Dar n’a fost tot aşa
fiind-că nu m’am înapoiat cu
trenul.
Am luat autobuzul din
chiar centrul oraşului Sf.
Gheorghe, am plătit taxa de
60 de lei şi acesta m’a adus,

numai într’o oră, în centrul
Braşovului, la Promenadă.
Pe drum cugetam: „Dacă
plecam cu autobuzul la Sf.
Gheorghe, n’aveam nevoie
nici să mă scol atât de dimineaţă – fiind-că autobuzul
pleacă la ora 8 –, nici să fac
o oră şi jumătate pe drum –
fiind-că face o singură oră,
şi nici să cheltuesc 140 de
lei, fiind-că cu autobuzul mă
costă numai 60 lei”.
Asta în ce mă privea pe
mine. Dar am cugetat în acelaş timp şi la căile noastre
ferate.
„Cum să nu dea ele deficite când Statul a îngăduit o
astfel de concurenţă cum
sunt autobuzele de cursă dintre oraşe şi când căile ferate
se încăpăţânează la acel tarif urcat care nu are nici un
fel de justificare?”
Carpaţii – Anul X, nr. 524;
Duminecă, 30 Martie 1930

Trenul este unul dintre cele
mai vechi mijloace de transport. Povestea acestuia începe
acum 200 de ani, odată cu
inventarea şi construirea primelor căi ferate şi a primelor
vagoane, folosite iniţial în
mine. De atunci şi până în
prezent, evoluţia trenurilor a
fost continuă. Primele şine făcute din lemn – au fost rapid înlocuite cu cele din oţel,

te, numai noi, cei lipsiţi de
griji, simţeam acest lucru...
Astăzi, călătoria cu trenul a
devenit una plină de „neprevăzut”; iar preţul ridicat al biletelor în raport cu calitatea
serviciilor oferite, ne fac să ne
gândim de două pri înainte de
a pleca la drum... Doar naveta
rămâne un „rău” necesar...
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Din presa maghiară
Sanatoriul privat al doctorului Depner Vilmos

Braşovul este prezentat până şi în manualele şcolare ca
cel mai sănătos oraş din ţară. Munţii şi pădurile din jurul
oraşului îi asigură un aer curat, puternic, îl apără de vânturile pline de praf şi invită la plimbări relaxante în natură.
Este un oraş căutat pentru vacanţe, dar şi pentru tratamente. Printre cele mai renumite sanatorii se numără şi
Sanatoriul condus de dr. Depner Vilmos, fiind căutat de
pacienţi din ţară şi din străinătate.
Sanatoriul de pe str. Hirscher oferă camere confortabile,
săli de operaţii şi de tratament dotate cu aparatură medicală modernă, respectând normele de igienă. Pacienţii
îşi găsesc aici relaxare, tratament medical de calitate şi
însănătoşire grabnică.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914
Falsificarea de bancnote, o experienţă periculoasă
Comisia Cătuneanu a Judecătoriei Braşov a dezbătut o
zi întreagă cazul de falsificare de bani în care sunt acuzaţi
Ciorogariu Ioan şi Nicolae, Vidám
János, Ursu Ioan şi încă opt
persoane. Acuzaţii erau din
judeţul Târnava Mare şi în
luna noiembrie
a u
fabricat câte
200 de monede de 5 respectiv de 10 lei şi au încercat să le pună în circulaţie. Dar
falsurile erau aşa de nereuşite încât
la încercarea de a cumpăra o pâine cu 5 lei, au fost descoperiţi. La percheziţia locuinţei lui Ciorogariu s-au găsit
toate monedele false. Cei nominalizaţi şi-au recunoscut
vinovăţia, ceilalţi opt negând-o. După o lungă deliberare,
Ciorogariu Ioan şi Vidám János au primit câte 3 ani de
închisoare, Ciorogariu Nicolae şi Ursu Ioan 10 luni de
închisoare, iar ceilalţi opt au fost eliberaţi.
Cei condamnaţi au depus recurs pentru scurtarea detenţiei, iar procurorul a
făcut recurs pentru condamnarea celor eliberaţi
şi pentru o sentinţă mai
gravă în cazul celor condamnaţi.

În: Brassói Lapok,
nr. 72, 29 martie 1934
Dinu Eva

Cristina Baciu

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

7. Maternitatea
Braşov
8. Spitalul CFR
9. Magazinele
◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp
10. Chioşcurile
◾ Rodipet
◾ Z-KIOSK
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BRAȘOVENI PENTRU BRAȘOVENI

Poezia realităţii
Noaptea se surpa... În 1990,
câţiva scriitori braşoveni din
generaţia 80, dar şi alţi filologi, fac demersuri pentru înfiinţarea unei facultăţi de litere
la Braşov, pe lângă institutul
politehnic, care avea un mare
prestigiu. Părinţii spirituali ai
acestei şcoli pot fi consideraţi
Alexandru Muşina, Ovidiu
Moceanu, Gheorghe Crăciun,
Tiberiu Ana Rusu, Tatiana
Brebenaru, Dimitrie Cazacu,
Pompiliu Peculea, Andrei
Barna. A predat din 90, și a
urmat totʼi pașii, ajungând profesor și decan timp de 8 ani.
Facultatea are acum toate nivelurile – licenţă – masterat
– doctorat.

Poetul Ioan Moldovan
spunea despre Andrei
Bodiu că este un poet
autentic şi un fermecător”, care, deşi scrie despre „oboseala de a fi”, –
„are harul de a înveseli
realitatea imediată,
printr-o privire ironică”.
Andrei Bodiu avea 16 ani când
şi-a citit primele poezii în public.
Se întâmpla la liceul Unirea,
la cenaclul condus de profesoara Cornelia Bularca. La
clasa de filologie avea colegi
care acum sunt la fel de cunoscuţi ca şi el. Împreună cu
câţiva colegi a ajuns la reuniunile literare de la Casa de
cultură, unde era instructor
Adrian Munteanu, ce avea şi
el să publice ulterior numeroase volume de poeme.
Adrian Munteanu i-a propus
tânărului profesor şi poet Alexandru Muşina să se ocupe la
Reduta de cenaclul literar, ce
avea să fie numit 19, după numărul participanţilor la prima
întâlnire. A mers la cenaclu
cu Oprea, Simona Popescu,
Caius, Sorin Matei, acum
mare publicist în SUA.
Părinţii lui s-au stabilit la Braşov ca să participe la construcţia
Uzinei R din Feldioara. Norocul
de a avea acasă o biblioteca
„cetăţenească” – cum avea să
o numească mai târziu – şi
părinţi truditori la temelia formării copilului cu zulufi aurii
şi ochi albaştri şi – a găsit prelungire, peste ani, cu mari întâlniri de spirit şi simţire.
Băiatul de Centru cum se numea cu ironică trufie deseori,
pentru că i-a fost dat să zburde
prin vechiul oraş în anii copilăriei, nu prin cartierele
muncitoreşti care creşteau triumfal în acele timpuri în jurul
Braşovului, a citit mult despre
viaţă înainte de a da piept cu
ea. Dar niciodată nu poţi fi
îndeajuns de pregătit de cărţi
pentru ce urmează... Şi... îi
pregătise viaţă lui Andrei
lecţii straşnice, de tot soiul!
Ajuns la Facultatea de Filologie la Timişoara, a trebuit

„Scrie poezie de la 16 ani. I-a dăruit şi adolescenţa şi anii
tineri şi frânturi din maturitatea care i-a cerut mereu să se
dividă: întru timp, întru energie, întru vise. Într-o lume care
se încăpăţânează să-i plaseze pe maeştrii cuvântului acolo,
în zona mai puţin pragmatică şi, deci, greu înţeleasă şi accesibilă, Andrei Bodiu rămâne provocarea şi excepţia de la regulă. Poţi scrie poezie şi învingând vremurile. Şi nu doar
durerea şi tristeţea şi neputinţa şi resemnarea nasc cuvinte
care mângâie şi care tulbură. Cu viaţa risipită în felurite
feluri şi domenii, incompatibile uneori precum apa şi untdelemnul, Andrei Bodiu este intelectualul din rezistenţa mileniului III. El construieşte, din fărâmiţe de oboseală aruncate
pretutindeni, într-o lume pusă mai degrabă pe demolat. Se
încăpăţânează să o facă. Să reziste. Şi să nu renunţe!”
Onelia Pescaru
să se descurce singur. Vindea
pantaloni făcuţi de colegi, ţigări, trafic la graniţă, venea
cu mâncare acasă, în Timişoara se mai găsea mâncare
de la sârbi. La facultate a mai
avut de îndurat şi alte presiuni.
Pentru că scria poezii considerate subversive, a fost urmărit
pas cu pas de Securitate. Andrei
Bodiu le povesteşte azi studenţilor săi cât de importantă
e libertatea câştigată în 89. Le
povesteşte cât de importată e
libertatea, fără să se dea el
exemplu. Trăia în mizerie, şi
colegii lui se duceau de bună
voie să se înscrie în PCR pen-

tru note, loc în cămin. Cu toate presiunile psihice, a reuşit
să termine facultatea cu media
9,72, cu care a reuşit să prindă
un post de profesor la Apaţa,
Braşovul fiind atunci un oraş
închis, unde nu se obţinea o
catedră.
Andrei Bodiu, ca şi alţi
tineri profesori de atunci,
făceau zilnic naveta cu trenuri
îngheţate iarna, sau în care te
sufocai de cald vara. Comuniştii ar fi vrut să le facă buletin de Apaţa, dar nu au
reuşit. Tânărul profesor inundat de libertate şi de proiecte
retrăia parcă la Apaţa mitul
lui Manole... Ce ziua lucra/

Ca să conduci 8 ani o facultate care creştea de la un
an la altul, nu o fost o treabă
tocmai uşoară. Nimeni nu la obligat să fie decan şi de
aceea şi-a luat rolul în serios.
Corvezile administrative sunt,
pentru un scriitor, devoratoare
de timp şi energie, dar scriind
în special poezie, produsul final a fost unul reuşit.
Ultima carte de poezie, Oameni
obişnuiţi, este cea mai premiată
carte a lui. Și romanul său, Bulevardul eroilor, în care scrie
cu realism şi ironie despre lumea academică braşoveană,
a avut critici bune. Andrei
Bodiu mai dospeşte în minte

Alexandru Mușina, mentorul lui Bodiu
La numai 16 ani, Andrei Bodiu a început să scrie primele
poezii pe care le citea în cenaclul şcolii, condus de profesoara Cornelia Bularcă. Tot în perioada liceului, Andrei
Bodiu şi-a întâlnit şi mentorul, regretatul scriitor Alexandru Muşina (foto), care l-a încurajat să scrie. Muşina
era fermecător, îi provoca, îi punea să rescrie, le dădea
lecturi şi-i ,,asculta”. Alexandru Muşina - Maestrul din
juneţe şi mai apoi mentor întru devenire literară. Şi, mai
apoi, camarad întru zămislirea şi creşterea Facultăţii de
Litere de la Braşov. Asemeni altor colegi de altădată, de

la cenaclurile tinereţii care şi-au alăturat paşii şi cuvintele
şi energiile întru zidire. Avea Andrei Bodiu, înscrisă în
gene şi destin, misiunea de a continua, la curbură de Carpaţi, ceea ce strămoşii din partea mamei, descendenţi
din neamul lui Napoleon, făcuseră cândva în Moldova.
Să pună os şi minte la educaţia celor tineri care acum
prindeau zbor spre viaţă. Revoluţia din '89 a fost decisivă
în turnura carieriei sale. Un grup de scriitori din generaţia
80 a înfiinţat Facultatea de Litere, la care a început să
predea şi Andrei Bodiu.

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
scenariul pentru un nou roman.
Despre viaţa braşovenilor
pe vasele de croazieră. Multe
absolvente de litere lucrează
pe vase, şi cele care ştiu limbi
străine ajung în staff.
Andrei Bodiu s-a mai remarcat în ultimii ani prin ceva
– s-a dovedit un excelent manager cultural pentru marotoanele de poezie, serile
facultăţilor de litere, colocvii
şi conferinţe unde au fost invitaţi intelectuali remarcabili
– toate repere în comunitatea
universitară românească.
Din 2012, conduce Institutul
Confucius, constuit ca un parteneriat între Universitatea
Transilvania şi o instituţie similară din China. Rectorul de
atunci, Ioan Vişa, l-a însărcinat cu această misie. În urma
vizitelor în China, unde a predat la universitatea parteneră,
a scris o carte de călătorie.
Drumurile, întâlnirile şi trăirile aduc mereu scrieri noi.
De tot felul. Mai rămâne răgaz pentru poezie? Dar energie? Cum sună poezia unui
om „obosit”?
CV-ul editorial şi academic
apasă acum altfel asupra poe-

melor noi... Prins ca într-o
menghină în angrenajul învăţământului superior, în al cărui
sistem îndeplineşte o funcţie
de răspundere, confiscat de
şedinţe, consilii, audienţe şi
expertize, terorizat de deadline-uri, universitarul braşovean evadează uneori în
poezie pentru se plânge... versificat. Aici, în poezie rămâne
refugiul.
Familia este o altă frumoasă
reuşită – soţia, Adriana, profesoara de română şi fiul lor
Tudor, pe care tatăl îl sfătuieşte să nu neglijeze la şcoală
nimic din ce-i poate fi de folos mai târziu.
Pentru că hoţia înseamnă
şi furtul intelectual, studenţii
sunt avertizaţi tot timpul despre ilegalitatea şi imoralitatea
plagiatului. Nu este de acord
cu profesorii care dau vina pe
copii şi se plâng tot timpul
pentru anumite nereuşite. Copii nu au fost niciodată mai
buni sau mai răi, trebuie ştii
să-i atragi şi trebuie sancţionaţi dacă nu-şi duc sarcinile
la capăt. El optimist că fiecare
are o şansă dacă ştie să şi-o
valorifice.
Elena Cristian

