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Azi începe curăţenia
generală în oraş
Ministerul Educaţiei, dezamăgit
de notele de la Evaluare
Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, cere şcolilor să găsească
soluţii pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor
din clasa a VIII-a, după ce la simularea Evaluării Naţionale
au obţinut medii peste 5 doar 50,68 la sută dintre cei care
au susţinut probele de examen.
Dintre elevii care au participat la simulare, 91.445 (50,68 la
sută) au obţinut medii peste 5, procentaj de promovare superior celui din 2014 (48,83 la sută).
Cele mai ridicate procente de promovare s-au înregistrat în
Bacău – 68,56 (rată de prezenţă de 99,47 la sută), Bucureşti –
64 (rată prezenţă – 95,03 la sută), Giurgiu – 63,8 (rată prezenţă
– 92,05 la sută) şi Bihor – 61,8 (rată prezenţă – 90,36 la sută).
Rate de promovare sub 40 la sută s-au înregistrat în judeţele
Caraş-Severin – 36,27%, Vaslui – 38,55% şi Tulcea – 39,89%.
În aceste judeţe, prezenţa a fost, în medie, de aproximativ
95 la sută. La Braşov datele oferite de Inspectoratul Şcolar
arată că la aceste teste au luat note peste 5, aproape 50%
dintre elevii din clasa a VIII-a, cu două procente mai puţin
faţă de 2014. La aceste examene au fost prezenţi 4120 de
elevi. 27 dintre aceştia au reuşit să obţină note de 10 la matematică.
Simularea Evaluării Naţionale a urmărit stabilirea nivelului
real de pregătire atins de elevii de clasa a VIII-a cu trei luni
înainte de examenul propriu-zis, dar şi luarea unor măsuri
pentru corectarea deficienţelor.
De astăziu va fi declanşată o amplă acţiune de curăţenie a
domeniului public şi privat, în toate cartierele municipiului
Braşov. „Ne dorim să întâmpinăm cum se cuvine Sărbătorile
de Paşte, mai ales că în acest an vin mai devreme, astfel că
din 9 martie începem luna curăţeniei de primăvară. Invităm
toate persoanele fizice şi juridice (asociaţii de proprietari,
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societăţi comerciale, instituţii publice şi de învăţămînt) ca
în perioada 9 martie – 10 aprilie să contribuie la realizarea
curăţeniei în municipiu, prin luarea de măsuri care să ducă
la curăţarea spaţiilor verzi, aleilor, trotuarelor şi a rigolelor
din perimetrul imobilelor de locuit şi a celor cu altă destipag. 7
naţie”, a declarat primarul George Scripcaru.

„În acest sens, ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu solicită atât
analiza rezultatelor obţinute, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-a desfăşurat simularea (prin discuţii individuale cu elevii/şedinţe cu părinţii şi dezbateri la nivelul
claselor/consiliului profesoral), cât şi adoptarea soluţiilor optime
pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare în perspectiva
examenului pe care elevii îl vor susţine la finalul clasei a VIIIa”, se arată într-un comunicat de presă al MECS.

Licitaţie pentru Pasajul Fartec

Punct important pentru stegari

Municipalitatea a depus astăzi documentaţia pentru licitaţia lucrării
de reparaţii capitale la pasajul Fartec,
în vederea avizării, la Autoritatea
Naţională pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice ,
iar după avizare, anunţul de selecţie
a constructorului va fi postat pe
SEAP. Lucrările sunt estimate la va-

Debutul lui Florin Marin pe banca
Oţelului nu a adus şi cele trei puncte
pentru gălăţeni, pe teren propriu, în
faţa Braşovului. Atacul moldovenilor,
cel mai slab din Liga 1, a oferit totuşi
primul gol al partidei, prin Iorga, din
pasa ideală a lui Tudorie. Galaţiul putea face 2-0 în repriza a doua, când
Iorga a centrat ideal în faţa porţii, dar

loarea de 8,55 milioane lei, fără
TVA. Podul a fost construit în anul
1971 şi a mai fost în reparaţii capitale doar la începutul anilor 2000.
Ţinând cont că este unul dintre cele
mai tranzitate pasaje din oraş, iar
mult timp pe acesta au circulat şi maşini de mare tonaj, infrastructura
pag.3
acestuia s-a degradat.

Cernat nu a putut înscrie din poziţie
excelentă. Şutul de la distanţă al lui
Aganovic a fost respins până la Constantinescu iar mijlocaşul Braşovului
a marcat din nou în poarta gălăţenilor,
la fel ca în partida tur. Până la final,
Altama de la gazde a fost eliminat iar
Oţelul – Braşov s-a terminat 1-1.
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Pieton accidentat

Vineri după-amiază, un brașovean de 65 de ani s-a angajat
în traversarea str. Înfrăţirii prin loc nepermis, fiind surprins şi
accidentat de autoturism condus de către un șofer care nu
s-a asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de mers
înapoi. În urma impactului pietonul a fost rănit ușor. Cercetările
continuă.

Șofer prins băut la volan

Vineri după-amiază pe str. 13 Decembrie, din Braşov a fost
depistat S. M., de 53 ani din Braşov în timp ce conducea
autoturismul sub influenţa băuturilor alcoolice .
În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest,
acesta a indicat valoarea de 1,65 mg/l alcool pur în aer expirat. Șoferul a fost condus la Spitalul Judeţean Braşov pentru
recoltarea a două probe biologice de sânge, la interval de
o oră. În cauză s-a procedat la întocmirea unui dosar de cercetare penală.

A intrat pe contrasens

Vineri dimineață, pe DN 73A, din Zărneşti, D. G., de 22 ani,
în timp ce conducea autoturismul marca Skoda, din direcţia
Zărneşti către Poiana Mărului, la ieşirea dintr-o curbă la
dreapta, din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum,
a intrat în derapaj şi s-a izbit, pe contrasens, de un autoturism
condus regulamentar de G. I., de 48 ani. În urma coliziunii
a rezultat vătămarea corporală gravă a lui P. V., de 54 ani
din com. Poiana Mărului, pasager în auto Skoda. Cercetările
continuă.

Și băut, și fără permis

Poliţiştii Postului de Poliţie Feldioara au oprit sâmbătă
dimineața în trafic pe str. M.Kogălniceanu din localitate, un
moped de culoare roşu, condus de numitul N. I.M., de 36
ani. La verificare actelor, echipajul de poliţie a constatat
faptul că nu posedă niciun permis de conducere, iar când
a fost testat cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea
de 0,57 mg/l alcool pur în aer expirat, motiv pentru care,
conducătorul a fost condus la Spitalul Judeţea unde i-au fost
recoltate probe biologice.
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Polițiștii în alertă, pentru
găsirea unei bătrâne
La momentul plecării,
persoana era îmbrăcată cu
o bluză de pijama de culoare verde+alb cu elemente florale, pantaloni
de trening culoare portocalie, papuci din hârtie culoare albă.
„Bunica a plecat
însoțită de o infirmieră
care s-a oferit să o ducă
la un taxi (!) din spital:
în tricou, pantaloni de pijama şi papuci de casă.
Taximetristul nu a luat-o.
A fost văzută înfăşurată
cu o păturică albă în
dreptul patiseriei de lângă
Piața Tractorul. Spune că
vrea acasă «la Brăila» şi
nu cunoaşte adresa din
Braşov. Vă rog… orice
detaliu e de ajutor”, a lansat nepoata bătrânei un
apel disperat și pe Facebook.
Persoanele care au văzut-o sunt rugate să sune
la 112.
Sebastian Dan

Polițiștii brașoveni
caută o bătrână care
a fost dată dispărută
de către familie. În
data de 7 martie
2015, Ioana Caloian,
în vârstă de 82 de
ani, a fost transferată cu ambulanţa de
la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Braşov la Spitalul
Tractorul.
Aici, a refuzat internarea şi a părăsit de bunăvoie unitatea medicală,
fără a mai reveni. Semnalmentele persoanei dispărute: 82 ani, 1,60 m
înălţime, 80-85 kg, constituţie corpolentă, păr cărunt-alb,lungime medie,
faţa rotundă, ochi căprui,
ten deschis, cu mai multe
pete de culoare închisă
specifice vârstei, iar ca
semn particular o aluniţă
în partea exterioară a
ochiului stâng.

Student găsit mort în
Complexul de pe Colina Universității
Un student de 19 ani a fost
găsit mort în maşina sa, în parcarea de pe Colina Universităţii
din Braşov, pe corpul său nefiind urme de violenţă, astfel
că anchetatorii spun că tânărul
a murit, cel mai probabil, în
urma unui infarct.
Comisarul-şef Liviu Naghi,
purtătorul de cuvânt al Poliţiei
Judeţene Braşov, a declarat, vineri, că un student de la Universitatea „Transilvania” din
Braşov a fost găsit mort, joi, în
jurul orei 12.00, de un coleg al
său.
Tânărul de 19 ani se afla în
maşina sa, pe care o parcase
pe Colina Universităţii, iar colegul care l-a găsit a anunţat
imediat Poliţia şi Ambulanţa
prin serviciul de urgenţă 112.
„Nu există urme de violenţă

pe corpul lui şi nici alte elemente care să conducă la vreo faptă
de natură penală. Cel mai probabil a fost vorba despre un infarct, dar aşteptăm rezultatul
necropsiei care va spune cu
exactitate cauza decesului”, a
declarat, Liviu Naghi.
Durere sfâșietoare pentru
prietenii și colegii studentului brașovean. Un copil cuminte, liniștit, care învătʼa
foarte bine. Așa îl descriu
totʼi pe Șerban M. care a absolvit anul trecut Colegiul
Naţional Unirea“ din Braşov
şi s-a înscris la Facultatea de
Mecatronică din cadrul Universităţii „Transilvania”.
Și din mesajele lăsate pe pagina de Facebook a lui Ș. au
comentarii la articolele apărute
sunt și ele menite să dea frâu

durerii și frustrării că nu potʼi
face nimic să împiedici o astfel
de tragedie. Redăm în continuare câteva dintre ele:
„Nu avem atâtea lacrimi să-l
plângem pe Șerban”
– Laura.
„Unde esti ??? hai intra
odata pe facebook sa vorbim…
de ce nu mai intri? dc nu imi
raspunzi la mesaje??? ce ai cu
mine de nu imi vorbesti??
Nu ti-am gresit cu nimic. neam petrecut copilaria impreuna… te-am vazut cum cresti,
cum poti sa nu imi vorbesti!!
Vino sa ne jucam «de-a v-ati
ascunselea» hai sa ne plimbam
pe la rape… hai la lac ….vorbeste cu mine te rog :((”
– Cirstoiu Oanna Agnana.

Minoră, traficantă de droguri
O tânără din Brașov, în vârstă de 17 ani, intermedia vânzările de rezină de cannabis pe
care o procura chiar iubitul ei.
Cei doi, spun procurorii Serviciului de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism din
Braşov, locuiau într-un apartament din cartierul Uzina 2.
Tânăra era cea care intermedia
tranzacţiile, iar iubitul ei, în

plină stradă, livra marfa clienţilor. Pentru un gram de haşiş,
cei doi primeau între 60 şi 70
de lei. Procurorii S.I.I.C.O.T.
Braşov au organizat un flagrant, iar bărbatul implicat a
fost prins în momentul în care
încerca să vândă rezină de cannabis. A urmat o percheziţie
în locuinţa celor doi, în urma
căreia s-a ridicat cantitatea de
30 de grame de rezină de can-

nabis. Suspecţii au fost reţinuţi
şi prezentaţi unei instanţe a
Tribunalului pentru Minori şi
Familie care a dispus arestarea
preventivă sub acuzaţia de trafic de droguri. Decizia nu este
definitivă şi poate fi contestată
la Curtea de Apel din Braşov.
Prezumţia de nevinovăţie fiinţează în cazul celor doi inculpaţi până când instanţele
vor emite sentinţe definitive.
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Licitație pentru modernizarea
pasajului Fartec
Municipalitatea a depus
astăzi documentația
pentru licitația lucrării
de reparaţii capitale la
pasajul Fartec, în vederea avizării, la Autoritatea Națională pentru
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP).
După avizare, anuntʼul de
selectʼie a constructorului va
fi postat pe SEAP. Lucrările
sunt estimate la valoarea de
8,55 milioane lei, fără TVA.
Podul a fost construit în
anul 1971 şi a mai fost în reparaţii capitale doar la începutul anilor 2000. Ţinând
cont că este unul dintre cele
mai tranzitate pasaje din oraş,
iar mult timp pe acesta au circulat şi maşini de mare tonaj,
infrastructura acestuia a început să se degradeze.

În conformitate cu raportul
de expetiză, una dintre grinzi
este serios fisurată, betonul a
început să cadă de pe armături, care sunt ruginite, apa se
infiltrează în placa de beton,
iar stâlpii de susţinere au şi ei
fisuri verticale. Nu în ultimul
rând, podul nu are dispozitive
antiseismice, aşa cum ar fi necesar.
„Pasajul de pe B-dul Griviţei este unul destul de tranzitat
şi face legătura cu şoseaua
ocolitoare şi drumul spre Târgu-Mureş. Este foarte important să ne asigurăm că se
circulă în condiţii de siguranţă, astfel că, ținând cont că
pasajul a fost dublat, acum,
putem să ne apucăm de reparaţii capitale la pasajul vechi
fără să perturbăm circulaţia.
Având în vedere importanţa
acestui pasaj pentru traficul
din zona de nord a oraşului,

vom fi foarte atenţi ca firma
care a câştigat licitaţia să respecte nu doar standardele de
calitate, ci şi graficul de timp”,
a explicat primarul George
Scripcaru.
Podul are o lungime de
aproape 250 de metri şi o lăţime de peste 12 metri. Va fi
nevoie de o refacere din temelie a pasajului, tʼinând cont
că structura sa este degradată
în întregime. Investitʼia este
una multianuală, iar lucrările
ar urma să dureze maximum
doi ani.
Ieşirea din Braşov spre Târgu-Mureş, pe DN 13, era singura arteră de circulaţie care,
până acum câţiva ani, asigura
doar o singură bandă de circulaţie pe sens. Într-o primă
etapă edilii au amenajat arterele rutiere la două benzi pe
sens, de la pasaj până la ieşirea din Braşov, dinspre Stu-

Proiect de lege care propune creșterea
numărului de servicii medicale
CNAS propune creşterea numărului serviciilor acordate
persoanelor neasigurate, printre care supravegherea gravidei pe durata sarcinii şi
lăuziei, dar şi spitalizarea în
regim de zi a pacienţilor cu
boli cu caracter epidemiologic
care nu necesită izolare, un
exemplu fiind tratamentul rabiei.
Prin proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea HG 400/2014 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi proiectul Contractului
cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2014 - 2015, Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a introdus câ-

teva noutăţi în pachetul minimal de servicii, acordat pentru situaţiile în care pacientul
nu poate dovedi calitatea de
asigurat.
În asistenţa medicală primară
au fost revizuite serviciile de
prevenţie acordate în cadrul
pachetului minimal. În asistenţa medicală ambulatorie
de specialitate pentru specialităţile clinice, în pachetul minimal de servicii medicale au
fost introduse consultaţiile
pentru supravegherea evoluţiei
sarcinii şi lăuziei.
Potrivit noilor reglementări,
o gravidă are dreptul la o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie
în primul trimestru de la naştere. Motivul pentru care s-a
propus această schimbare a

urmărit să fie stabilită periodicitatea acordării acestui tip
de servicii.
În asistenţa medicală spitalicească, persoanele neasigurate
pot fi, în prezent, internate
numai pentru urgenţe medico-chirurgicale.
Noul proiect prevede că, în
cadrul criteriilor pe baza cărora se efectuează internarea
pacienţilor în regim de spitalizare de zi, a fost introdus
criteriul epidemiologic, respectiv cazul pacienţilor care
necesită tratament în afecţiuni
ce nu necesită izolare. Modificările propuse au vizat asigurarea accesului pacienţilor
la servicii medicale cu impact
în sănătatea publică, cum ar
fi, spre exemplu, tratamentul
rabiei.

Drăguşul aspiră la statutul de
„Satul cultural al României”
Drăguşul aspiră la statutul
de ,,Satul cultural al României”, aflându-se printre cele
13 comune finaliste în
această competiţie. Asociaţia
,,Cele mai frumoase sate” a
primit candidaturile comunelor care au vrut să intre în
această întrecere până la
data de 27 martie. Candida-

tura a constat în prezentarea
unui pachet cultural, format
din minim 5 evenimente –
festivaluri, sărbători, expoziţii, concursuri, simpozioane
etc.
Desemnarea
câştigătorului va avea loc vineri, 13 martie, ora 16.30 la
Muzeul Ţăranului Român,
Bucureşti. ,,Satul cultural al

României” este un program
al Asociaţiei, lansat în ianuarie 2014 sub patronajul
Ambasadei Franţei în România cu scopul de a promova patrimoniul cultural
şi turistic al satului românesc. Comunele finaliste
sunt modele de dezvoltare
rurală în acest sens.

pini, apoi au fost amenajate
şi trotuarele. Pasajul a rămas
singura zonă în care traficul
era îngreunat, deoarece acesta
avea o singură bandă pe sens.
Din acest motiv a fost construit, cu fonduri europene nerambursabile, cel de-al doilea

pasaj, care îl dublează pe primul, astfel încât să se asigure
două benzi de circulaţie pe
fiecare sens. Noul pasaj a fost
deschis traficului din noiembrie 2013, iar lucrprile au durat un an și jumătate. Garanţia
constructorului este de 50 de

ani de utilizare. Structura poate să reziste la încărcări de
până la 80 de tone, şi la un
cutremur de gradul 8 pe scara
Richter. Valoarea lucrării s-a
ridicat la suma de 13,42 milioane de lei, fără TVA.
A.P.
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Brașovul este pe locul 9
la viteza de internet fix
Despre viteza internetului din România s-au spus
numai lucruri bune în ultimii ani. Statisticile neau plasat în partea de sus
a clasamentului, peste
ţări cu care nu putem concura din alte puncte de
vedere.
Dar partea interesantă este
că nu am stat pe loc nici în
ultima vreme. Cei mai mari
furnizori din România, spre
lauda lor, au continuat să ridice ştacheta, scriu cei de la
go4it.ro.
În acest context, este interesant de văzut cum stăm
acum, după ce furnizorii locali
au introdus în oferte conexiuni
şi mai rapide, atât pe partea
de internet fix, cât mai ales de
internet mobil, acesta din
urmă devenind din ce în ce

mai important atât pentru operatori, ca sursa de venit, cât şi
pentru din ce în ce mai mulţii
posesori de smartphone-uri.
Compania Ookla, cea care
deţine cel mai folosit serviciu
de testare a conexiunilor la internet, speedtest.net, ne oferă
o serie de date foarte interesante pentru România, la finalul lunii februarie 2015.
Astfel, România are o viteză
medie pentru download de
61,8 Mbps, pentru conexiunile fixe şi 18 Mbps pentru
cele mobile. Suntem pe locul
5, mult peste media mondială
de 22,1 Mbps pentru conexiuni fixe şi 11,4 Mbps pentru conexiunile mobile.
Comparativ cu ţările vecine,
avem cele mai rapide conexiuni fixe, iar în ceea ce priveşte conexiunile mobile
suntem depăşiţi doar de Un-

garia, care are 19,1 Mbps.
Oraşele cu cele mai rapide conexiuni din ţară. Previzibil, Bucureştiul deţine cea mai rapidă
conexiune fixă, cu aproximativ 88 Mbps pentru download
şi 36,5 upload. Iaşi şi Oradea

sunt oraşele care urmează în
top, cu 76,1 Mbps respectiv
72,6 Mbps. Brașovul are 60,6
Mbps.
Surprizele vin pe partea de
conexiuni mobile, unde capitala, cu 22,5 Mbps este depă-

şită de mai multe oraşe. Bacăul are cele mai rapide conexiuni mobile, cu 25,2 Mbps
(download). Ploieştiul şi Sibiul au, de asemenea, conexiuni sensibil mai rapide
decât capitala. Această situaţie

este mai mult decât surprinzătoare dacă ne gândim la investiţiile în reţelele 4G făcute
în ultimii ani în Bucureşti.
Ce furnizori au cu cele mai rapide conexiuni. Performanţele
conexiunilor în funcţie de furnizori nu sunt câtuşi de puţin
surprinzătoare. RCS&RDS
este câştigător detaşat pe partea de conexiuni fixe, unde se
poate lăuda cu o medie de 93
Mbps. La polul opus se află
Telekom, cu doar 24,6 Mbps,
o conexiune fixă mai slabă
decât conexiunile mobile ale
principalilor operatori GSM.
La capitolul conexiuni mobile RCS&RDS, cu Digi.Mobil, se află la celălalt capăt al
ierarhiei, cu doar 2,81 Mbps.
Cu 27,9 Mbps, Orange ia primul loc dar la mare luptă cu
Vodafone, care are o viteză
medie de 26,75 Mbps.

Raport CE: 77% dintre angajații români
au un nivel scăzut sau nul de competențe IT
Peste trei sferturi dintre
angajatʼii din România nu detʼin
abilitătʼi în IT, ceea ce plasează
tʼara noastră pe ultimul loc în
Uniunea Europeană (UE), reiese
din concluziile Raportului de
tʼară 2015, publicat recent de Comisia Europeană (CE).
Conform datelor citate, 77%
din fortʼa de muncă din România
prezintă un nivel scăzut sau nul
de competentʼe IT, procentajul fiind unul mai mult decât dublu
fatʼă de media europeană, de 32%.
„Sunt date furnizate în Raportul de țară al Comisiei Europene, alături de concluziile în
ceea ce privește încă irelevanta
pregătire pe care mediul universitar o face în raport cu piața

muncii, dar și de ultima poziție
în Europa ocupată de țara noastră când vine vorba de investițiile
în cercetare (...) Toate acestea
sunt o barieră pentru creșterea
economiei digitale în România.
Competențele
digitale
îmbunătățite sunt de o
importanță critică în revigorarea
generală a economiei, prin educarea unei forțe de muncă inovative și minimizarea diviziunii
digitale, și vor fi parte integrantă
din succesul pe care îl va înregistra politica unei creșteri inteligente, constante și inclusive“,
precizează, într-un comunicat
de presă referitor la Raportul
Comisiei, ECDL România —
Permisul european de conducere

a computerului. Din punctul de
vedere al Indicelui economiei și
societătʼii digitale (DESI) 2015,
în România, raportat la nivel european, s-au făcut progrese, dar
suntem încă pe ultimul loc în
sectorul digital. Astfel, numai
20% dintre români detʼin
competentʼe digitale de bază, iar
1,3% din totalul fortʼei de muncă
sunt specialiști în Tehnologia
Informatʼiilor și Comunicării.
De asemenea, foarte putʼini
dintre utilizatorii de Internet
(7,7%) folosesc servicii de ebanking, în timp ce 17% dintre
români cumpără online, fapt ce
ne plasează la coada clasamentului în UE la capitolul e-commerce.

Aproape 40 la sută dintre afacerile
din România sunt conduse de către femei
Aproape 40% dintre afacerile
din România sunt conduse de
femei, din postura de patron sau
acţionar majoritar, femeile făcând în general afaceri în comerţ şi consultanţă. Potrivit
datelor statistice furnizate de
agenţia KeysFin, femeile reprezintă 160.109 din totalul de
444.748 acţionari majoritari la
cele 434.239 de societăţi comerciale luate în calcul.
„Dacă ar fi să facem portretul

robot al femeii care face afaceri
în calitate de acţionar majoritar,
aceasta are vârsta medie de 35
- 50 ani, locuieşte la oraş, are
studii superioare şi este focusată
pe comerţ", arată studiul citat.
Cele mai multe femei implicate în afaceri sunt în Bucureşti
(26.255), Cluj (7.284), Constanţa (6.870), Timiş (6.099) şi
Bihor (5.316). Afacerile derulate de românce s-au ridicat, în
2013, la 71,4 miliarde de lei, o

suma care reprezintă peste 22%
din totalul afacerilor celor peste
400.000 de firme luate în calcul
în studiu. În privinţa domeniilor
de activitate, cele mai multe femei preferă să facă afaceri în
comerţ (peste 23.000 de firme).
Femeile au dezvoltat afaceri
şi în sectorul consultanţei pentru
afaceri şi management (5.000
de firme), dar şi în sectorul
transportului de marfă şi persoane (4.300).
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Dezbaterile împotriva religiei
nu au fost o problemă reală
Dezbaterile împotriva
predării religiei în școli sau dovedit a nu fi o problemă reală, având în vedere procentul foarte
mare al părinților care șiau exprimat în scris
opțiunea pentru participarea copiilor la aceste
ore, a declarat, sâmbătă,
ministrul Educației, Sorin
Cîmpeanu.
„Procentul este unul foarte
mare, ceea ce înseamnă că
dezbaterile pe tema predării
religiei în școli s-au dovedit a
nu fi o problemă reală. Dacă
la început îmi exprimam oarecum îngrijorarea pentru
acoperirea normelor didactice
pentru colegii noștri profesori
de religie, care și-au început
activitatea în septembrie
2014, este vorba despre 4.200
de cadre didactice din totalul
de 6.200 de profesori de religie din sistem, acum nu mai
am nicio emoție”, a afirmat

Cîmpeanu.
Ministrul a precizat că până
vineri, la ora 18,00, procentul
cererilor înregistrare pentru
participarea la orele de religie

A.J.O.F.M. BRAŞOV

a elevilor din clasele I-XII era
de 89,75%, iar aceasta nu
este situatʼia definitivă.
„La nivel național, până în
cursul zilei de ieri, au fost de-

puse opțiuni pentru participarea la orele de religie clasele
I-XII într-un procent de
89,75%, dar colegii noștri au
continuat înregistrarea în sis-

tem a opțiunilor primite. Sunt
opțiuni depuse la nivelul multor școli care nu au fost introduse în sistem. În mod evident,
dacă opțiunile au fost exprimate, chiar dacă data de 6
martie e depășită, toate aceste
opțiuni vor fi introduse în sistem. Acesta este un statut intermediar al acestor raportări.
Avem un maxim de 97,6% în
județul Dâmbovița și un minim de 80,4%. În Brăila avem
90,2%, un procent peste media națională”, a spus Cîmpeanu.
Acestora li se adaugă și
optʼiunile exprimate pe parcursul perioadei de înscriere
în clasa pregătitoare, care se
desfășoară în prima etapă,
conform calendarului, până
pe date de 13 martie.
„Înscrierile în clasa pregătitoare vor continua și, pe cale
de consecință, exprimarea
opțiunilor pentru participarea
la orele de religie va continua
la nivelul clasei pregătitoare.

Situația de aseară era de
93,75%, ca procent al părinților care au optat pentru participa-rea copiilor la orele de
religie la nivelul clasei pregătitoare”, a explicat Cîmpeanu.
Ministrul Educatʼiei a precizat
că nu există niciun impediment legal pentru ca optʼiunile
pentru participarea elevilor la
orele de religie să nu fie exprimate și în cursul anului
școlar. „Vom avea o situație
consolidată la începutul săptămânii viitoare (n.r. aceasta),
dar asta nu înseamnă că există vreun impediment legal
pentru continuarea exprimării
opțiunilor de participare la
orele de religie. Dacă vor exista cazuri în care s-a dorit exprimarea opțiunii, dar, din
anumite motive, cum ar fi
părinți plecați în străinătate,
care nu au lăsat împuternicire
bunicilor pentru a exprima
opțiunea, aceasta va fi luată
în considerare”, a completat
ministrul.

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879
Braşov
agent de interventie paza si ordine
agent de securitate
agent imobiliar (broker imobiliar)
agent servicii client
ambalator manual
analist calitate
asistent manager
barman
brand manager
brutar
bucatar
bufetier
camerista hotel
casier
ciontolitor transator carne
cofetar
cofetar
comisioner
conducator autospeciala
conducator troleibuz
confectioner-asamblor articole din textile
consilier/expert/inspector/referent/economist
in economie generala
contabil
contabil-sef
controlor calitate
croitor
curatitor-sablator
decorator vitrine
electrician de intretinere si reparatii
electrician montator de instalatii electrice la mijloace de
transport
electromecanic
electromecanic automatizari si telecomunicatii
excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate
femeie de serviciu
frezor universal
functionar in activitati comerciale, administrative si preturi
gestionar depozit
gestionar depozit
imprimator serigraf
inginer automatist

1
2
1
1
4
2
2
1
1
6
6
1
2
12
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
2
5
1
1
1
1
1

inginer chimist
inginer constructii civile, industriale si agricole
inginer industrializarea lemnului
inginer instalatii pentru constructii
inginer mecanic
inginer productie
ingrijitor cladiri
instalator apa, canal
instalator retele termice si sanitare
laborant apa potabila
lacatus mecanic
lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale
lacatus montator pentru utilaje industriale, de constructii si
agricole
legator manual (in poligrafie si ateliere speciale)
logistician gestiune flux
lucrator bucatarie (spalator vase mari)
lucrator comercial
macaragiu
macelar
magaziner
maistru instalator in constructii
maistru normator
manager al sistemului de management
securitate si sanatate in munca
manager proiect
manipulant marfuri
masinist la masini mobile pentru transporturi interioare
masinist la masini pentru terasamente (ifronist)
mecanic locomotiva si automotor
mecanic utilaj
medic specialist
menajera
montator electromecanic
montator subansamble
muncitor necalificat in agricultura
muncitor necalificat in industria confectiilor
muncitor necalificat in metalurgie
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si
semisolide
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
operator control nedistructiv cu curenti turbionari
operator dispecer sisteme de monitorizare si aparatura de control
operator la instalatii de tratament termic cu procesare

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
2
10
1
2
3
1
1
1
1
8
1
2
2
2
1
1
1
5
1
3
1
2
2
1
1
1

operator la masina de etichetat
operator la masini de electroeroziune automate
operator la masini de inscriptionat
operator la masini-unelte cu comanda numerica
operator la masini-unelte semiautomate si automate
operator la prelucrarea maselor plastice
operator la roboti industriali
operator montaj linii automate
operator vopsitor textile
ospatar (chelner)
patiser
paznic
planificator
portar
pregatitor, completator de echipamente tehnice si SDV-uri
preparator de semifabricate si preparate culinare
primitor-distribuitor materiale si scule
programator
proiectant inginer instalatii
psiholog
psihopedagog
receptioner de hotel
receptionist
rectificator universal
referent de specialitate marketing
reglor-montator
reprezentant comercial
sculer-matriter
secretar asistent director
secretara
sef casierie centrala
sef depozit
sef grupa interventie
sef raion/adjunct marfuri alimentare/nealimentare
sef schimb
sef serviciu comert cu ridicata si cu amanuntul
sef unitate elementara de lucru
sofer autobuz
sofer autocamion/masina de mare tonaj
sofer de autoturisme si camionete
spalatoreasa lenjerie
specialist in recrutare
stivuitorist
strungar la masini de alezat

1
1
1
6
3
3
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1

strungar la masini de strunjit roti cai ferate
strungar universal
sudor
tamplar universal
tehnician echipamente de calcul si retele
tehnician electromecanic
teleoperator financiar-bancar
tesator
tinichigiu carosier
tipograf-tiparitor
turnator metale si neferoase
ucenic
vanzator

1
5
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7

Făgăraș
inginer constructor instalatii
instalator apa, canal
lucrator comercial
maistru instalator in constructii
muncitor necalificat in
industria confectiilor
operator confectioner industrial
imbracaminte din tesaturi, tricotaje,
materiale sintetice
operator la instalatiile din
centrale electrice

1
1
1
1
1
3
1

Rupea
sofer autocamion/masina
de mare tonaj
sudor
tehnician instalatii in constructii
inginer mecanic
muncitor necalificat in
industria confectiilor

1
1
1
1
1

Zărnești
femeie de serviciu
muncitor necalificat la
asamblarea, montarea
pieselor

1
5
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Aleea
„După ziduri”
Aleea „După ziduri” conduce dea lungul celeilalte laturi fortificate a Cetăţii Braşovului şi spre
Romuri, o zonă care adăposteşte
două turnuri deja celebre: Turnul Negru și Turnul Alb. Zona
păstrează configuraţia sistemului
defensiv construit pe parcursul
secolelor XV-XVIII.
În spatele zidurilor, de-a lungul
aleii există clădiri vechi a căror
formă lasă impresia unor mici cetăţi bine închise. Aceste spaţii
erau ocupate odinioară de câte o
breaslă, loc în care îşi desfăşurau
activitatea.
În fotografie se poate vedea şi
Bastionul Graft, o construcţie ridicată deasupra drumului şi deasupra apei care se scurge prin
canalul amenajat de-a lungul
acestei laturi a cetăţii. El uneşte
zidul cetăţii cu zidurile de stâncă
ale versantului.

Luni
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Azi începe curăţenia
generală în oraş
Reprezentanţii municipalităţii reamintesc
tuturor persoanelor fizice şi juridice că până
pe 10 aprilie pot contribui la realizarea curăţeniei în municipiu,
prin luarea de măsuri
care să ducă la curăţarea spaţiilor verzi, aleilor, tro tuarelor şi a
rigolelor stradale din
perimetrul imobilelor
de locuit şi a celor cu
altă destinaţie.
Deşeurile rezultate în urma
acestei campanii de curăţenie
vor fi depozitate în containerele portocalii amplasate lângă punctele de colectare a
deşeurilor menajere, cât mai
compact, urmând ca acestea
să fie transportate de către operatorii de salubrizare împuterniciţi de către Primăria Braşov.
Pentru situaţiile când deşeurile rezultate în urma curăţeniei
de primăvara nu pot fi depo-

zitate în aceste containere, cetăţenii sunt rugaţi să comunice
telefonic adresa la Serviciul Inspecţie şi Control din cadrul
Poliţiei Locale în vederea ridicării, la numerele de telefon:
0268/405000, int: 127, 253,
254 sau la Dispeceratul Primăriei Braşov tel. 0268/984.

Societăţile de salubrizare
cu care Municipalitatea are
contract vor asigura transportul deşeurilor rezultate în
urma efectuării curăţeniei de
primăvară.
Totodată, în cadrul parteneriatului pe care Municipalitatea îl are cu Asociaţia

fost repartizate 62
bilete de tratament,
dintre care nouă bilete sunt gratuite, în
următoarele staţiuni:
1 Mai, Amara, Covasna, Geoagiu, Olăneşti, Pucioasa.
În urma alocării
automate prin aplicaţia informatică
SPA, au rămas nerepartizate un număr
de 46 bilete de tratament, în următoarele staţiuni: 1 Mai – 12 locuri,
Amara – 17, Geoagiu – 6,
Olăneşti – 1, Pucioasa – 10.

La ridicarea biletului de tratament se vor prezenta următoarele acte: numărul de
înregistrare al cererii/cerere;
cuponul de pensie aferent lunii februarie 2015; recomandare medicală; copie buletin.
„Ultima zi de ridicare a biletelor de tratament este 17.03.2015.
Biletele de tratament se acordă
pensionarilor şi asiguraţilor în
limita numărului de locuri repartizat de către Casa Naţională
de Pensii Publice Bucureşti”, a
precizat Mady Brescan, director
executiv al Casei Judeţene de
Pensii Braşov.
Sebastian Dan

Târgul Internaţional de Carte şi Muzică Libris
Între 19 – 23 martie 2015,
la Business Park Braşov are
loc cea de-a XII-a ediţie a
Târgului Internaţional de Carte şi Muzică Libris Braşov.
Târgul este organizat, ca şi
ediţiile precedente, de Asociaţia Libris Cultural şi partenerii săi. Nu vor lipsi
ofertele variate, reducerile şi
promoţiile pregătite de participanţi, de zecile de edituri şi
case de discuri, la fel cum nu
vor lipsi nici oaspeţii de seamă, lansările de carte şi muzică, evenimentele care vor
trezi curiozitatea vizitatorilor
şi vor oferi prilejuri de întâlnire şi de obţinere de auto-

Stoc de urgenţă pentru
ultimele zile de iarnă
În noaptea de joi spre vineri
şi vineri dimineaţă pe străzile Braşovului au acţionat
26 de utilaje, care au împrăştiat 100 de tone de material
antiderapant, pentru a contracara efectele ninsorii. Potrivit purtătorului de cuvânt
al Primăriei, Sorin Toarcea,
în cazul în care vremea ne
va mai face unele surprize,
cele două firme de deszăpezire sunt în continuare
pregătite, stocurile de mate-

rial antiderapant fiind de
1.400 de tone. Reprezentanţii municipalităţii speră totuşi
că va veni primăvara, ţinând
cont că de astăzi demarează oficial şi campania de curăţenie a domeniului public
şi privat din municipiu. Firmele de salubritate au început deja să cureţe rigolele,
dar, pe alocuri, trebuie să o
ia de la capăt, pentru că în
ultimele zile s-a aruncat din
nou nisip pe străzi. 4 A.P.

Risc însemnat de
avalanşă la Bâlea Lac

Bilete de tratament pentru vârstnici

Conducerea Casei Judeţene
de Pensii Braşov a anunţat că,
pentru seria cu plecare din
data de 20 martie 2015, au
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grafe de la scriitorii preferaţi.
„La ediţia a XII-a a Târgului,
Uniunea Scriitorilor Filiala
Braşov îi va recompensa pe cei
mai merituoşi autori ai anului
care a trecut. Particularitatea
absolută a acestei ediţii este legată de serile magice ale Târgului. Atâta timp cât cultura
nu cunoaşte graniţe geografice
şi spaţiale, în epoca contemporană, nici spectacolele de
seară nu vor mai fi limitate la
scena evenimentelor din Târg,
ci vor cunoaşte o desfăşurare
multispaţială, simultană în cele
mai cunoscute locuri din Braşov dedicate manifestărilor culturale: Opera, Teatrul Sică

Alexandrescu, Sala Patria. În
aceste săli de spectacol veţi
avea ocazia să vă întâlniţi cuSonia Hazarian, Mihaela Braşoveanu, Bandidos, Paula
Seling, Marcian Petrescu, Marius Dragomis, Mircea Baniciu,
Vlady Cnejevici, Vali Şerban,
Magda Puskas, Silvan Stancel
şi mulţi alţii. Duminica Târgului va fi dedicată tradiţiilor
româneşti, costumelor şi cântecului popular – la Sala Patria
pregătim un maraton folcloric
din care nu vor lipsi reprezentaţiile artistice ale unor maeştrii
precum Nicolae Furdui Iancu
şi Dumitru Fărcaş”, potrivit
organizatorilor.

Română pentru Reciclare ROREC, în Luna Curăţeniei va
fi asigurat un serviciu permanent, gratuit, de colectare a
deşeurilor electrice şi electronice (DEEE) prin telverde
0800-444.800 sau direct la
tel. 0751-302.122.
A.P.

Riscul de avalanşă este ridicat, de gradul trei pe o
scară de la unu la cinci, în
munţii Bucegi şi Făgăraş
(versantul nordic), la peste
2.000 de metri altitudine în
zona turistică Bâlea Lac înregistrându-se cel mai mare
strat de zăpadă din ţară, de

2,29 metri, conform
unui buletin nivometeorologic remis sâmbătă.
Stratul de zăpadă
măsura 229 centimetri la Bâlea Lac (judeţul Sibiu) şi în judeţul
Braşov 102 centimetri la
Vârful Omu, 86 de centimetri
la Sinaia, 39 centimetri la
Fundata şi 35 centimetri la
Predeal.
Meteorologii atrag atenţia că
sunt posibile curgeri şi avalanşe de suprafaţă.

Pagină realizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea

„Lupii” au pierdut primul joc!
Primul meci din cadrul semifinalelor play-off, în campionatul național de hochei pe gheață pentru seniori, ediția
2014-2015, s-a desfășurat sâmbătă la Patinoarul din
Galați, oponente fiind echipa locală, CSM Dunărea și
campioana en-titre, Corona Brașov. Ca o coincidență,
meciul de hochei s-a desfășurat la concurență cu cel de
fotbal, din Liga I, între formațiile acelorași orașe. Dacă
pe iarbă a fost egalitate, 1-1, pe gheață mai buni au fost
gălățenii, care au obținut un succes de răsunet, prin
care au trecut în postura de favorită a seriei. Cu o linie
ucraineană perfectă, aproape fără cusur în toate momentele jocului, CSM Dunărea Galați a dat o replică
peste așteptări formației brașovene, care a fost evident
surprinsă de maniera de abordare a amfitrionilor. Scorul
final a fost 4-1 (1-0, 1-1, 2-0). Jocul a avut câteva momente cheie. Donika a deschis scorul la finele primei
perioade, iar golul cu care au intrat brașovenii în vestiar
a fost un șoc greu de digerat. Repriza de mijloc a avut
un debut tare, cu două goluri în primele trei minute. După
egalarea oaspeților, survenită la chiar prima fază după
reluare, Galațiul a anihilat moralul in crescendo al vizitatorilor, prin reușita lui Chernenko. În repriza a treia,
excelentul Donika, în situație de inferioritate numerică,
a interceptat un puc și a marcat pentru 3-1, după care
golul care a închis tabela a venit în poarta goală, tot
după un puc recuperat pe combinațiile nesigure ale
Brașovului. Al doilea meci al seriei a avut loc aseară,
tot la Galați.

Liga 1, borna 20
Rezultatele înregistrate în partidele disputate, vineri şi
sâmbătă, în etapa a XX-a a Ligii I, şi programul celorlalte
meciuri:
Vineri 06.03.2015
Ceahlăul Piatra Neamţ - Pandurii Târgu Jiu 1-1
Au marcat: Sialmas '54 / Matulevicius '59
ASA Târgu Mureş - Dinamo 2-1
Au marcat: Mureşan '66, '72 / Bilinski '44
Sâmbătă 07.03.2015
Oţelul Galaţi - FC Braşov 1-1
Au marcat: Iorga '8 / Constantinescu '66
Astra Giurgiu - FC Botoşani 2-0
Au marcat: Găman '12, Fatai '21
Duminică 08.03.2015
Universitatea Cluj - Concordia Chiajna, ora 15.30
FC Viitorul - CS Universitatea Craiova, ora 18.00
Steaua - CFR Cluj, ora 20.30
Luni 09.03.2015
Petrolul Ploieşti - CSMS Iaşi, ora 18.00
Gaz Metan Mediaş - Rapid, ora 20.30

Două medalii pentru România!
Atleta Florentina Marincu a cucerit, sâmbătă, medalia
de bronz în proba de săritură în lungime, iar Alina Rotaru
s-a clasat pe locul 4, la Campionatele Europene de sală
de la Praga. Cea mai bună săritură a Florentinei Marincu
a măsurat 6,79 metri, performanţă cu care a cucerit medalia de bronz a probei, după încercări la 6,59 metri,
6,60 metri, 6,70 metri, şi două ratări. Proba a fost câştigată de Ivana Spanovici (6,98 metri, nou record naţional
al Serbiei), urmată pe podium de Taroum Moguenara
(Germania, 6,83 metri, cea mai bună performanţă personală a sezonului). Triplusaltistul Marian Oprea a adus,
sâmbătă, delegației României, a doua medalie de bronz
la actuala ediție a Campionatelor europene de atletism
în sală de la Praga, clasându-se pe locul 3 cu un rezultat
de 16,91 m „Struțul”, cum este numit de toată lumea atletismului și nu numai, și-a depășit, la fiecare dintre săriturile reușite, cea mai bună performanță a sezonului,
deși nu s-a pregătit special pentru sală, ținta lui fiind JO
de la Rio de anul viitor. A început cu 16,75 m, a continuat
cu 16,91 m, după care a mai avut sărituri reușite de
16,80 m și 16,73 m, toate peste cel mai bun rezultat din
acest sezon, 16,65 m, obținut chiar în calificări, la Praga.Medalia de aur a fost cucerită de campionul olimpic,
portughezul Nelson Evora, originar din Insulele Capului
Verde, cu 17,21 m, în timp ce argintul a revenit spaniolului
Pablo Torrijos, cu un nou record național — 17,04 m.

SPORT

Luni

Punct important
pe malul Dunării!
FC Braşov a remizat pe terenul unei foste campioane
Debutul lui Florin Marin pe
banca Oţelului nu a adus şi cele
trei puncte pentru gălăţeni, pe
teren propriu, în faţa Braşovului. Atacul moldovenilor, cel
mai slab din liga 1, a oferit totuşi primul gol al partidei, prin
Iorga, din pasa ideală a lui Tudorie. Galaţiul putea face 2-0
în repriza a doua, când Iorga a
centrat ideal în faţa porţii, dar
Cernat nu a putut înscrie din
poziţie excelentă. Şutul de la
distanţă al lui Aganovic a fost
respins până la Constantinescu
iar mijlocaşul Braşovului a marcat din nou în poarta gălăţenilor,
la fel ca în partida tur. Oaspeţii
puteau pleca cu toate punctele
dacă Hotoboc nu avea un reflex
excelent la şutul lui Ganea. Până
la final, Altama de la gazde a
fost eliminat iar Oţelul - Braşov
s-a terminat 1-1. În urma acestui rezultat, Otʼelul rămâne penultima în clasament, cu doar
13 puncte adunate până acum.
În schimb, FC Brașov ocupă
locul 11, cu 21 de puncte.
„Puteam câştiga!” Marian Constantinescu a reușit golul egalizator care le-a adus
„stegarilor” o remiză în deplasarea de la Galatʼi. Atacantul celor de la FC Brașov este
convins că stegarii se vor salveza de la retrogradare. „Prima
repriză spun eu că ne-au dominat, iar a doua am ieșit mai
montați, mai deciși și s-a văzut,
pentru că am avut și ocazii.
Dacă reușea Anganovic să marcheze am fi câștigat sigur. Niciodată nu pot să fiu mulțumit,
întotdeauna vreau mai mult.
Deocamdată atât am putut, e
bine măcar că am reușit să
ținem Galațiul acolo. Oțelul are
o echipă bună, e o echipă agresivă care nu te lasă să joci. Au
și un public minunat, un public

Foto: www.facebook.com/fcbrasovofficial
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Stegarii au obţinut un punct foarte important în jocul de la Galaţi!
care i-a susținut tot timpul, la
fel și la 1-0, la fel și la 1-1. Ar
fi păcat să retrogradeze”, a spus
Constantinescu, la microfonul
Look TV.
Apel către patron! Constantinescu a făcut apel la patronul
Ioan Neculaie, căruia i-a cerut
să scoată echipa din insolventʼă
și să plătească salariile jucătorilor. „Ne-a surprins pe toți vestea că am intrat în insolvență,
antrenorul nici nu știa. Nu știu
ce se întâmplă acolo cu acea
firmă, dar într-adevăr noi suntem cei afectați, noi jucătorii.
Sperăm că patronul nu ne va
lăsa și va scoate echipa din
insolvență. Avem salarii restante, salarii pe care trebuie să ni
le plătească. Sunt convins că
până la urmă va fi bine”, a afirmat fotbalistul în vârstă de 33
de ani. Întrebat dacă FC Brașov
este în pericol să retrogradeze,
Marian Constantinescu și-a exprimat convingerea că echipa
se va salva. „Mă fac că n-am
auzit această întrebare, cu retrogradarea. Sută la sută vom
scăpa, sunt convins”.

„Flocea” spune că a avut neşansă… Florin Marin a fost la debutul pe banca Oţelului şi
consideră că echipa sa trebuia
să învingă. Tehnicianul a explicat şi ce trebuia să facă Hotoboc
la faza primirii golului egalizator. „E un rezultat mincinos, FC
Braşov nu şi-a creat ocazii, dar
am avut neşansă. Mai sunt 14

etape de jucat, iar fiecare va fi
o finală. Mai avem şanse matematice să ne salvăm. Am pierdut două puncte importante, dar
eu am în continuare încredere
în jucători. Hotoboc a încercat
să prindă, el trebuia să respingă
în lateral, nu în acea zonă, dar
asta e”, a spus Florin Marin la
Look tv.

Liga I, etapa 20-a
Oţelul Galaţi –FC Braşov 1-1 (1-0)
Au marcat: Iorga min.8/M.Constantinescu min.66
Oţelul Galaţi: Hotoboc - Solomou, Miron, Cucu, Popescu
- Altama, Tavares - Iorga (Tătar '89), Cernat, Hamroun
(Brigido '76) - Tudorie (Yulu-Matondo '69).
Antrenor: Florin Marin
FC Braşov: Iacob - Matei, Novakovici, Artjunin (Moraru
'52), Novak - Leko, Zlomislici (Goian '85) - Cr. Ganea,
Aganovici, Constantinescu - L. Ganea (Ţîră '52)
Antrenor: Vjekoslav Lokica
Cartonaşe galbene: Tudorie '42, Solomou '50, Iorga
'60, Brigido '86 / Artjunin '38, Moraru '54, Novak '76
Cartonaş roşu: Altama '83
Arbitri: Sebastian Colţescu (central) - Bogdan Gheorghe,
Bogdan Velicu (asistenţi) - Viorel Nicuşor Flueran (rezervă)
Observatori: Stan Prodan, Romulus Chihaia

Victorie logică la Brăila
După etapa cu numărul 22 a ligii naţionale de handbal feminin, zestrea formaţiei noastre s-a îmbunătăţit cu încă 3
puncte. La Brăila, gazdele de la HC Dunărea aveau nevoie de victorie pentru a
forţa intrarea în play-off, de pe o poziţie
cât mai avantajoasă. Fetele de la Corona
nu au ţinut însă cont de acest lucru şi sau impus la o diferenţă confortabilă: 31-

26 (15-11). Cu excepţia începutului de
joc, când s-a mers cap la cap şi a primelor
10 minute din actul secund, când gazdele
au egalat situaţia pe tabela de marcaj, partida a fost la discreţia fetelor antrenate de
Bogdan Burcea şi Dumitru Berbece. Pentru Corona au marcat: Zamfir 7,Chiper
7, Brădeanu 6, Hotea 5, Apetrei 2, Dincă,
Briscan, Pricopi şi Raţiu - câte 1. Cu patru

runde înainte de finalul sezonului regulat,
ASC Corona 2010 Braşov ocupă locul 3
în clasament, cu un total de 51 de puncte.
Trei puncte obţinute în ultimele patru etape ar asigura echipei noastre locul 3 la finalul sezonului. În etapa cu numărul 23,
ASC Corona 2010 Braşov va primi miercuri, 1 martie 2015, de la ora 17.00, replica celor de la HC Zalau.

SPORT

9 martie 2015

Teste utile
pentru „Olimpice”
Două amicale, două victorii, la Târgu Mureş!

Olimpia CSU Brașov a
câștigat și cel de-al doilea joc
amical disputat la Târgu Mureș.
Sâmbătă, „Olimpicele” au
câștigat cu scorul de 83-62 (3112, 16-21, 18-13, 18-16) meciul test cu Nova Vita Târgu
Mureș. Pentru trupa condusă
de Dan Calancea au marcat
Britney Jones 19 puncte, Zorica
Mitov 17, Natașa Bucevac 16,
Carla Bartee 11, Gabi Irimia
10, Mădălina Cioroiu 4, Andra
Haas 3 și Gabi Măgurean 3. În
primul meci disputat vineri,
Olimpia CSU Brașov a trecut
de formatʼia din Târgu Mureș
cu scorul de 84-67 (21-16, 1616, 21-19, 26-16). Marcatoarele din primul joc au fost:
Natașa Bucevac 23 de puncte,
Britney Jones 20, Carla Bartee
11, Zorica Mitov 10, Gabi Irimia 9, Andra Haas 8, Mădălina
Cioroiu 3 și Gabriela Măgurean
1 punct. Baschetbalistele de sub
Tâmpa ar putea juca săptămâna
viitoare alte două teste cu
formatʼia din Târgoviște.
Cu gândul la play-off. Olimpia
CSU Brașov va juca în prima
fază a play-off-ului Ligii
Natʼionale de baschet feminin
împotriva echipei Sepsi SIC
Sfântu Gheorghe. „Sfertul” de
finală se dispută după sisitemul
cel mai bun din trei meciuri,
prima confruntare urmând să
aibă loc la Sfântu Gheorghe în
data de 19 martie. „Au fost
două meciuri forte bune de pregătire. Am reușit să antrenăm
câteva sisteme de apărare și
câteva scheme de atac. Fetele
au un tonus bun. Din păcate
nu am reușit să o folosesc pe
Sonia Ursu din cauza unei conjunctivite, însă ea va fi aptă pentru meciurile din play-off. Vom
continua să pregătim jocurile

Pagină realizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea

9

Neagu, on fire la Leipzig!

Cristina Neagu a fost cea mai bună jucătoare de pe teren
în partida câştigată de echipa sa, Buducnost Podgorica, 3219 în deplasare, cu vicecampioana Germaniei, HC Leipzig.
Cu 9 goluri marcate şi patru pase de gol, românca a avut
o evoluţie foarte bună. Neagu are 75 de goluri marcate, fiind
golgeterul campioanei Muntenegrului în Ligă, dar şi pe locul
2 la general. Singura care o devansează e poloneza Karolina
Kudlacz, de la Lipzig, care are 77 de reuşite. Sunt toate şansele însă ca Neagu să câştige titlul de golgeter al Ligii, în
acest sezon, având în vedere că Leipzig e eliminată din
competiţie, nereuşind calificarea în "sferturi". Pe locul 3 în
topul marcatoarelor este Andreea Penezici, de la Vardar
Skopje, cu 69 de goluri marcate.

Victorie mare pentru marinari!

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanța,
a învins dramatic echipa spaniolă Fraikin BM Granollers, cu
scorul de 28-27 (14-11), duminică, pe teren propriu, într-un
meci din cadrul Grupei B a Cupei EHF. După un început
echilibrat, HCM a început să se distanțeze în partea a doua
a primei reprize, graţie şi unui Mihai Popescu în zi de graţie.
În minutul 20 era 9-6, iar diferenţa s-a păstrat până la pauză.
Constanţa a intrat în avantaj la cabine, scor 14-11. Ibericii
au început însă în forţă partea a doua şi au egalat situaţia
în numai 5 minute, 15-15. Granollers a trecut pentru prima
oară în avantaj cu 8 minute înainte de sfârşit, 24-23. Finalul
a fost unul de infarct. HCM a egalat la 27 când mai erau
două minute de joc, a trecut în avantaj în ultimul minut, apoi
s-a apărat pentru victorie. Ibericii au încheiat meciul cu o
aruncare de la 9 metri ratată, iar Constanţa a reuşit prima
victorie din grupă.

Succes pentru floreta românească!

Sportiva Mălina Călugăreanu a câştigat, sâmbătă, etapa
de Cupă Mondială la floretă juniori feminin, proba individuală,
de la Belgrad, informează frscrima.ro. Mălina Călugăreanu
(CSA Steaua) a avut următorul parcurs pe tabloul de eliminare directă: tabloul de 64 - liber; tabloul de 32 - 15-13 cu
Maria Aru (Italia); tabloul de 16 - 15-7 cu Alessandra Pisano
(Italia); tabloul de 8 - 15-4 cuAikaterini-Maria Kontochristopoulou (Grecia); semifinale - 15-13 cu Anna Szymczak (Polonia); finală - 15-12 cu Julia Walczyk (Polonia). Maria Boldor
s-a clasat la Belgrad pe locul 5, Ana Boldor pe 19, iar Corina
Damaschin pe 20. La concurs au participat 47 de sportive.

Baschetbalistele de la Olimpia s-au „verificat” la Târgu Mureş
din play-off și sperăm să facem
o figură frumoasă”, a spus tehnicianul brașovencelor, Dan
Calancea.
Trei „olimpice’ la All Star Game!
Echipa de baschet feminin,
Olimpia CSU Brașov, va fi reprezentată la All Star Game de
jucătoarele Britney Cimone Jones, Sonia Ursu și Andra Haas
și de antrenorul Dan Calancea.
BJ, Sonia și Dan Calancea vor
face parte din selectʼionata Sudului, iar Andra Haas va participa în competitʼia de 3x3. Iată
componentʼa celor două echipe
care se vor înfrunta în meciul
vedetelor din baschetul feminin
românesc: SUD - Annemarie

Remiză albă la Tărlungeni

Părău (Sf. Gheorghe), Britney
Cimone Jones ( Olimpia
Brașov), Gabriela Cursaru
(Phoenix Galatʼi), Anca Stoenescu (CSM Târgoviște), Janeesha Jeffery (Sf. Gheorghe),
Sonia Ursu (Olimpia Brașov),
Taneisha Harrison (Sf. Gheorghe), Chrissy Givens(CSM
Târgoviște), Monique Coker
(CSM Târgoviște), Anca Șipoș
(CSBT Alexandria), Stefanie
Murphy (Sf. Gheorghe), Florina
Pășcălău (Sf. Gheorghe); Antrenori: Zoran Mikes (Sf. Gheorghe), Dan Calancea (Olimpia
Brașov) și Mădălin Piperea
(CSBT Alexandria); NORD Ramona Laza (CSM Satu

Mare), Valencia McFarland
(Alba Iulia), Alexandra Uiuiu (
Alba Iulia), Monika Brosovszky
(ICIM Arad), Megan Simmons
(ICIM Arad), Monica Engelman (ICIM Arad), Jessica Kuster ( Alba Iulia), Ogowumi
Agunbiade ( Alba Iulia), Adina
Stoiedin (Timișoara), Laura
Broomfield (ICIM Arad), Elisabeth Pavel( Alba Iulia), Alina
Crăciun (ICIM Arad); Antrenori: Jose Araujo (ICIM Arad),
Miroslav Popov ( Alba Iulia) și
Adriana Pricop (CSM Satu
Mare). All Star Game-ul baschetului feminin românesc va
avea loc în data de 15 martie la
Sfântu Gheorghe.

Unirea Tărlungeni a remizat sâmbătă, 0-0, pe teren propriu,
cu CS Mioveni, într-o partidă din etapa a 18-a a Ligii 2, Seria
a 2-a. În urma acestui rezultat, formaţia din vecinătatea Braşovului a coborât de pe podium și se află acum pe poziția
a patra, cu 26 p. În runda următoare, Unirea Tărlungeni va
juca la Rm. Vâlcea.

„Săpun” revine la naţională!

Veşti bune pentru Anghel Iordănescu! Selecţionerul naţionalei
României a fost anunţat că poate conta pe unul dintre cei
mai titraţi jucători români la nivel european din ultimii ani.
Cristi Săpunaru, cîştigător al Europa League cu FC Porto,
e gata să îmbrace după patru ani tricoul naţionalei. „Eu nu
regret nici o secundă că m-am întors în ţară. Mai ales că
am făcut-o la Rapid. Îmi doresc să joc cât mai bine la echipa
mea şi dacă o voi face bine atunci sper să intru şi în atenţia
selecţionerului Anghel Iordănescu. E normal să mă intereseze echipa naţională”, a spus Cristi Săpunaru. Ultimul meci
al fundaşului de 30 de ani a fost cu Bosnia, scor 3-0, în
cadrul preliminariilor pentru Euro 2012, pe 3 iunie 2011.

Aur pentru Habert, în Finlanda

Am trecut de Israel, urmează Slovacia
România s-a calificat în turul doi al
Grupei I după ce perechea Florin Mergea/Horia Tecău a învins, sâmbătă, la
Sibiu, scor 6-3, 6-4, 6-4, cuplul Bar
Tzuf Botzer/Edan Leshem, în al treilea
meci al întâlnirii cu Israel, scorul general devenind 3-0. Vineri, în primele
două confruntări ale întâlnirii de la Sibiu, Adrian Ungur (159 ATP) l-a învins,
cu scorul de 7-5, 6-3, 6-0, pe Bar Tzuf
Botzer (893 ATP), iar Marius Copil
(168 ATP) s-a impus în faţa lui Dudi
Sela (108 ATP), scor 6-7 (3), 7-6 (3),

6-4, 6-2. Echipa României va întâlni
Slovacia în turul doi al Grupei I a Cupei
Davis, jucătorii slovaci obţinând calificarea după ce s-au impus în primele trei
meciuri ale întâlnirii de la Bratislava cu
Slovenia. Jucătorii din echipa Slovaciei
care a jucat împotriva Sloveniei au următoarele clasări în ierarhia ATP: Martin Klizan - locul 42 la simplu, 86 la
dublu; Lukas Lacko - 93 la simplu, 384
la dublu; Norbert Gombos - 117 la simplu, 493 la dublu; Igor Zelenay - 146 la
dublu. România va întâlni pe teren pro-

priu echipa Slovaciei, în perioada 1719 iulie. Dacă se va impune în turul doi,
echipa României va juca apoi în playoff-ul pentru Grupa Mondială.România
şi Slovacia au mai fost adversare o singură dată, în 2002, iar atunci întâlnirea
s-a disputat la Presov. Adrian Voinea,
Andrei Pavel, Gabriel Trifu şi Victor
Hănescu s-au impus atunci cu 4-1 în
faţa unei echipe a gazdelor pentru care
au evoluat atunci Dominik Hrbaty, Karol Beck şi Karol Kucera, în barajul
pentru Grupa Mondială.

Franțuzoaica Marie Dorin-Habert a cucerit medalia de aur
în proba feminină de sprint, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de biatlon de la Kontiolahti (Finlanda). Marie DorinHabert (28 ani) a fost cronometrată cu timpul de 22 min 16
sec 8/10 pe distanța de 7,5 km, având o singură ratare în
cele două ședințe de tir (culcat și în picioare). Medaliată cu
bronz în proba de sprint la JO de la Vancouver, în 2010, lea devansat pe poloneza Weronika Nowakowska-Ziemniak,
cu 9 sec 6/10, și pe ucraineanca Valj Semerenko, cu 19 sec
6/10 (o ratare), în condiții foarte dificile de concurs, cu ninsoare
și rafale de vânt.
Favoritele probei, belarusa Daria Domraceva și vedeta locală
Kaisa Makarainen au ocupat locuri modeste, 25, respectiv
35. Campioana europeană la individual, Luminița Pișcoran,
s-a clasat pe locul 46, Eva Tofalvi a terminat pe 71, Reka
Ferencz pe 90, iar Florina Ioana Cîrstea pe 92.

DIVERTISMENT
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Expoziţie foto
Udvardi Árpád
Muzeul Civilizaţiei
Urbane a Braşovului
găzduieşte expoziţia retrospectivă de artă fotografică „Destine”.
Expoziţia prezintă peste 40
de lucrări ale artistului fotograf Udvardi Árpád. Născut
în 1955 la Braşov, membru
al Fotoclubului Braşov (din
1979), membru al Asociaţiei
Artiştilor Fotografi din România (din 1984), prezent la
numeroase expoziţii naţionale şi internaţionale de artă fotografică, artistul este
deţinătorul a numeroase premii naţionale şi internaţionale
(Distincţie de Artist al Federaţiei Internaţionale de Artă
a Fotografilor – 2001, Distincţie de Excelenţă FIAP –
2008 etc.)

În 2001 participă ca membru fondator la înfiinţarea

Horaţiu Mălăele joacă
alături de fiul său la Braşov
Joi, 12 martie 2015, de la
ora 19:00, la Centrul Cultural
Reduta se joacă spectacolul
„În valea cu parfum de flori
şi zumzet de albine”.
Horaţiu Mălăele urcă pe
scenă alături de fiul său, Bogdan Mălăele. Alături de tată
şi fiu, avem plăcerea de a o
vedea pe Meda Victor, o tâ-

nără actriţă „În valea cu parfum de flori şi zumzet de albine...”, Edenul se preschimbă
în Tartar. O comedie burlescă,
plină de bufonerii à la Stan şi
Bran, menită să ne descreţească frunţile.
Biletele se pot achiziţiona
de la Centrul Cultural „Reduta. Preţ bilet: 100 lei.

Asociaţiei Artiştilor Fotografi
Maghiari de Pretutindeni, la

Budapesta. A colaborat cu
mai multe muzee din Braşov.
„Încă din adolescenţă eram
fascinat de lumea filmului, ca
amator am filmat pe peliculă,
iar mai târziu pe formatul analog şi digital. Împlinirea însă a
venit imediat după începerea
colaborării cu Muzeul de Etnografie, când în 1994 am absolvit un curs de antropologie
vizuală la Bucureşti, coordonat
de doi regizori de la renumita
şcoală Varan din Franţa. De
atunci am realizat împreună cu
cercetătorii muzeului nenumărate filme documentare, multe
dintre ele apreciate la diferite
concursuri şi premiate. Subiectul meu preferat este omul şi
destinul lui, fiind înclinat spre
filmul şi fotografia antropologică.” mărturiseşte artistul fotograf Udvardi Árpád.

Bancuri

☺ Un tip cu o maşină de lux mergea pe o şosea, dar la un moment
dat intră într-o porţiune fără asfalt,
plină cu noroi moale şi i se înfundă
maşina... La cîteva minute, apare
un ţăran cu doi boi după el...
– Fiule, te-am prins... îmi dai 50 de
para şi ţi-am scos limuzina de aici!
– Gata, frate.
Mă rog, leagă ţăranu' boii, îi scoate
maşina şi spune mulţumit:

– Apăi, tată, asta e a 10 maşină pe
care o scot din noroi azi!
– Păi, bine, tataie, şi de muncit pământul când îl munceşti? Noaptea?
– Nu, dragă, noaptea car apă aici
să umplu groapa!

☺Întrebare: – Pe vremea lu’
împuşcatu’, ce era, iarna, mai rece
decât apa rece?
Răspuns: – Apa caldă.

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

CHAPPIE -PREMIERĂRegie: Neill Blomkamp
(AP-12) Comedie, SF, 120 min.
orele: 18:45, 21:15
ISPITA -PREMIERĂ(THE LOFT)
Regie: Erik Van Looy
(N-15) Thriller, 108 min.
orele: 19:15, 21:45
EFECTUL LAZARUS
(THE LAZARUS EFFECT)
Regie: David Gelb
(N-15) Thriller, 83 min.
ora: 13:30
BĂIATUL DIN VECINI
(THE BOY NEXT DOOR)
Regie: Rob Cohen
(AP-12) Thriller, 91 min.
ora: 15:15

FOCUS
Regie: Glenn Ficarra, John Requa
(AP-12) Comedie, Crimă,
105 min.
ora: 17:00
DE CE EU?
Regie: Tudor Giurgiu
(AP-12) Crimă, Dramă, Thriller,
130 min.
orele: 16:00, 18:30, 21:00
CINCIZECI DE UMBRE
ALE LUI GREY
(FIFTY SHADES OF GREY)
Regie: Sam Taylor-Johnson
(N-15) Dramă, Romantic,
124 min.
orele: 13:15, 15:45
CEI 6 SUPER EROI -3DDUBLAT
(BIG HERO 6)
Regie: Don Hall, Chris Williams
(AG) Acţiune, Animaţie,
Aventuri, Comedie, 102 min.
ora: 13:45

Luni

Horoscopul zilei
Berbec. Lipsa de înţelegere a persoanei iubite este doar aparentă. Sensibilitate emoţională, probleme abdominale şi
stres. Pot apărea mici stipendii şi cadouri ori promisiuni
ferme din partea şefilor dv.
Taur. Veţi decide că aveţi nevoie de consiliere (partenerul
vă „demolează” speranţele). Stare de sănătate bună, pentru
cei ce nu au reumatism. Aveţi impresia că faceţi economii,
dar nu puteţi rezista tentaţiilor.
Gemeni. Vă impuneţi să fiţi de azi mai relaxat în relaţia cu
persoana iubită. Stare de sănătate bună, cu probleme reumatismale. Aveţi noroc şi beneficiaţi de finanţe mult mai
bune, fără foarte multă muncă ori stres
Rac. Unii decid să plece în „străinătate” pentru a ieşi din încurcăturile amoroase. Reprizele de muncă ar fi bine să fie
urmate de odihnă. Încercaţi să faceţi economii, însă relaţiile
familiale devin dificile.
Leu. Veţi lua decizii originale, referitoare la relaţiile dv. amoroase. Sensibilitatea emoţională e la ordinea zilei, la fel ca
şi pericolul de pneumonie. Tinerii suportă de la părinţi „penalizări”, iar maturii scutură portofelele.
Fecioară. Renunţaţi la o parte din obiectivele dv. şi vă lăsaţi
în voia partenerului de cuplu. Sunteţi în pericol să faceţi
pusee reumatismale şi trebuie să respectaţi tratamentele.
Banii se „scurg” ca nisipul printre degete.
Balanţă. Călătoriile planificate sunt amânate din cauza persoanei iubite. Tensiunile psihice scot la iveală tot ce e mai
fragil la dv. Situaţia financiară e atât de stresantă, încât nu
mai aveţi răbdare cu nimeni.
Scorpion. Lipsiţi de optimism, veţi relua relaţiile amoroase
şi veţi face multe drumuri. Nu vă odihniţi suficient şi nici
nu respectaţi dieta alimentară. Primiţi garanţiile ca pe o favoare. Sunt necesare discuţii de afaceri particulare.
Săgetător. Cu siguranţă sunteţi îndrăgostiţi, dar de o persoană
prea serioasă. Nu vreţi să luaţi concediu, deşi aţi acumulat
mult stres. Situaţia financiară e înfloritoare şi depăşeşte aşteptările (doar pe ale dv.).
Capricorn. Vă descurcaţi în orice condiţii, dar nu renunţaţi
la „prieteniile” dubioase. Starea de sănătate poate deveni
instabilă şi din cauza oboselii. Primiţi bani, însă aveţi din
păcate şi datorii de „onoare”.
Vărsător. Relaţii amoroase amicale, cu „întâlniri” surprinzătoare. Vă simţiţi plini de energie şi faceţi eforturi care vă
pun la pat. Actuala postură vi se pare înrobitoare, aducătoare
doar de cheltuieli.
Peşti. Nu vă place să vă divulgaţi secretele amoroase şi nu
lăsaţi iubirea la vedere. Unii suportă intervenţii chirurgicale,
alţii au dureri de oase. Situaţia financiară e rea pentru cei
ce nu vor să pună bani deoparte.
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Din presa maghiară

Zile istorice în iunie 1930

Ziua de 8 iunie 1930 era
o zi de duminică. Fierbea toată ţara, toţi
vorbeau de marele eveniment: Regele Carol al
II-lea s-a întors în ţară.
În noapte de duminică spre
luni, la ora 2.00, guvernul a
dat un comunicat către ţară.
„Majestatea Sa s-a întors în
ţară cu avionul. Peste tot este
ordine şi pace”. Ştirea s-a răspândit repede, s-a arborat tricolorul pe case, ziarele salutau
reîntoarcerea regelui. Pe străzile capitalei, mulţimea adunată discuta marele eveniment
şi dorea să-l vadă pe Majestatea Sa. Regele Carol al II-lea
a primit toată noaptea vizita
reprezentanţilor partidelor politice şi a discutat despre formarea noului Guvern şi
despre viitorul României.
Dar să vedem ce s-a mai
întâmplat atunci. Cu o zi

Informaţiuni

Din sursă demnă de încredere putem anunţa că dela 1
Septembre şcoala normală
de fete „Regina Maria” actualmente în oraşul Sf. Gheorghe, va fi mutată la Braşov.
Credem a şti că şcoala
normală de fete „Regina Maria” va fi instalată aici în clădirea ocupată azi de

înainte să ajungă în ţară,
Majestatea Sa s-a urcat întrun avion francez, marca
Fahrman în München şi în
jurul orei 16.00 a ajuns în comuna Vad, unde a fost nevoit
să aterizeze forţat din cauza
unei defecţiuni tehnice. Detaşamentul de aviaţie din Cluj
a fost anunţat şi s-au trimis
două avioane pentru a-l prelua pe Regele Carol al II-lea.
Regele va ateriza din nou
pe pista din Someşeni (azi
Aeroportul Internaţional
„Avram Iancu” Cluj-Napoca),
unde este primit de colonelul
Dohinte. De aici va zbura
spre Bucureşti şi va ateriza în
câteva ore pe aeroportul Băneasa, de unde va pleca spre
Cotroceni, fiind însoţit de
maiorul Pascan.
La palatul Cotroceni are loc
un moment impresionant, îşi
întâlneşte şi îmbrăţişează unicul fiu, prinţul moştenitor,

Mihai. Apoi evenimentele se
precipită. A doua zi Parlamentul recunoaşte întoarcerea
Regelui şi declară nul actul
din 4 ianuarie 1926. Carol al
II-lea este proclamat Regele
României, iar prinţul moştenitor, Mihai primeşte titlul de
„Mare Voievod de Alba Iulia”. A doua zi apare prima
proclamaţie a Majestăţii Sale,
Regele Carol al II-lea.
„Dragostea de ţară m-a făcut să mă întorc la poporul
meu iubit, şi vreau să-mi respect jurământul, să muncesc
pentru ţară şi pentru fiul meu.
M-am întors aici, unde m-am
născut şi m-am sudat de sufletul acestui popor. În aceste
momente înălţătoare cer ajutorul poporului pentru a
munci în folosul ţării...”
Aceste cuvinte au fost spuse acum 8 ani, în iunie 1930,
într-o zi care a intrat în istorie. Iar din sufletul pur al po-

Regimentul 8 Jandarmi.
La Sf. Gheorghe, în localul
actualei şcoli normale de fete
„Regina Maria” se va înfiinţa
o nouă şcoală normală de băieţi.

mă de situaţiunea materială
precară a funcţionarilor publici şi de împrejurările grele
de traiu de azi, a hotărât să
reducă acestora preţul de
baie la acest stabiliment.
Pentru obţinerea acestei reduceri, funcţionarii se vor legitima cu carnetele de
călătorie pe C. F. R. (cu fotografie).

Eforia şcolară, proprietatea
stabilimentului de băi de
aburi şi vană din Braşov, str.
Prundului nr. 4, ţinând sea-

porului au crescut vlăstarii de
aur ai unei legende. O legendă care îmbracă realitatea cu
hainele brodate ale fanteziei,
şi aşează o mantie fermecată
pe umerii aceluia, de la care
are poporul mari aşteptări.
O delegaţie de la Comandamentul de Propagandă
Naţională stă de vorbă cu
doamna Modura, din comuna
Vadul Carol II (azi Vad). La
marginea acestei comune a
aterizat forţat avionul regelui
acum 8 ani. Doamna Modura
este mama fetiţei care a oferit
apă Regelui Carol al II-lea.
Fata, Maria Modura s-a măritat şi s-a mutat din localitate,
dar mama ei îşi aminteşte entuziasmată de ziua aceea. Cu
o noapte înainte de întâmplare doamna Modura a avut un
vis. Se apropia un nor negru
dinspre Oradea. Deasupra satului cade din nor o ladă aurie.
Se deschide şi din ladă ies trei
mieluşei de aur, iar cel mai
frumos se îndreaptă spre ele...
A doua zi mama şi fata
erau pe câmp şi asistă speriate
de aterizarea forţată a avionului. Încearcă să se ascundă,
dar Majestatea Sa îi vorbeşte
blând fetei şi îi cere apă. Fata
se întoarce şi îi oferă butelca
cu apă regelui. Asta s-a întâmplat acum 8 ani... Doamna Modura îşi aduce aminte
că porumbul rupt de „pasărea
de fier” s-a refăcut singur.
Pe lângă istoria oficială mereu există o istorie povestită
din generaţii în generaţii...
53 de concurenţi
aduc apă din Criş
În 7 iunie 1938, 53 de biciclişti pleacă din comuna Vadul Carol II (azi Vad) pentru
a-i aduce Majestăţii Sale două
butelcuţe cu apă din Criş, apă
din care a băut prima oară la
reîntoarcerea în ţară. Concurenţii vor trece prin Cluj, Ciucea, Alba Iulia, Braşov şi vor
ajunge de sărbătoarea Restauraţiei în Bucureşti, înmânând butelcuţele cu apă în
cadrul festivităţilor organizate
pe stadionul ANEF.
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Programul examenelor la şcoala comercială superioară
gr. or. românească din Braşov (azi Liceul Andrei Şaguna)

Examenul de maturitate se va ţine în zilele de 13 şi 14
iunie în sala festivă a edificiului central. La acest examen,
deschis publicului mare, nu pot lua parte şcolarii.
Examenul de clasă se vor ţine în sala de desen în zilele
următoare, de la orele 7-12 a.m. după cum urmează:

Miercuri 20 iunie - Clasa I comercială:
Religie (cu prof. St. Stinghe)
Română (prof. A. Bârseanu)
Istorie (prof. G. Vătăşan)
Matematică (prof. A. Ciortea)

Joi 21 iunie - Clasa II comercială:
Religiune (prof. St. Stinghe)
Română (prof. A. Bârseanu)
Cunoştinţe de Drept (prof. I. Socaciu)
Aritmetică comercială (prof. I. C. Panţu)
Franceza (prof. I. Pricu)

Vineri 22 iunie – Clasa I comercială:
Fizică (prof. A. Ciortea)
Franceza (prof. I. Pricu)
Principii comerciale (prof. I. Socaciu)
Germană (prof. I. Pricu)

Sâmbătă 23 iunie – Clasa II comercială:
Maghiară (prof. A. Banciu)
Matematică (prof. A. Ciortea)
Geografie (prof. G. Vătăşan)
Chimie şi Merceologie (prof. A. Vlaicu)

Luni 25 iunie – Clasa I comercială:
Maghiară (prof. I. Pricu)
Aritmetică comercială (prof. I. C. Panţu)
Geografie (prof. A. Bârseanu)

Marţi 26 iunie – Clasa II comercială:
Economie (prof. I. Socaciu)
Germană (prof. A. Vlaicu)
Istorie (prof. G. Vătăşanu)

Vineri 29 iunie
După serviciul divin, la care vor participa toţi şcolarii, se
va încheia în mod solemn anul şcolar 1900/1901 distribuindu-se premiile în sala mare a institutului. Fiecare
şcolar va primi testimoniu şcolar şi un exemplar din Anuarul şcolii. Şcolarii absenţi nu vor primi Anuarul şcolii. La
examenele acestea, precum şi la festivitatea de încheiere
a anului şcolar, sunt invitaţi cu toată stima părinţii, amicii
şi binevoitorii şcolii.

Gazeta Transilvaniei, nr. 122, 3 iunie 1901
Mihaela Lupu

1930. juniusának történelmi napjai.
În: Brassói Lapok, nr. 128, 9 iunie 1938
Dinu Eva

Domnişoară inteligentă
care să cunoască limbile română şi germană sau numai
română caut pentru copil de
9 ani. Cu cunoştinţe la pian
se preferă. A se adresa: Dr.
Erdṍs Avocat Baia-Mare.
Carpaţii, Anul III, Nr. 172,
Duminecă, 6 Mai 1923
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Cele mai
bizare gemene
Una este roşcată, cu tenul alb şi ochi albaştri,
cealaltă e o creolă cu
ochi caprui şi părul cârlionţat şi, contrar oricărei aşteptări, sunt nu
doar surori, ci surori
gemene, relatează Daily Mail.
Cele două adolescente, în
vârstă de 18 ani, sunt rodul
unei uniuni inter-rasiale,
mama lor fiind pe jumătate
jamaicană, iar tatăl lor caucazian.
Nu mic a fost şocul mamei lor, Donna, atunci când
medicii i le-au adus pe cele
două fetiţe gemene. „A fost
un adevărat şoc pentru că,
la testele prenatale, culoarea
pielii nu se vede. Aşa că nu
avea nicio idee că suntem
atât de diferite. A rămas pur
şi simplu fără cuvinte”, po-

vesteşte roşcata Lucy momentul în care mama ei şia văzut copilele, în ianuarie
1997.
Cele două fete gemene
mai au încă doi fraţi şi o

soră mai mare, iar culoarea
pielii lor e undeva între albul
porţelanat al lui Lucy şi tenul creol al Mariei. „Noi suntem la capetele opuse ale
spectrului, iar fraţii noştri

mai probabil luat în serios.
Astfel, răspunzând unei întrebări în timpul unui eveniment organizat la Mobile
World Congress de la Barcelona, Mark Zuckerberg a sugerat că angajează doar acele
persoane care îl ajută să fie
un şef mai bun.
„Voi angaja să lucreze direct
pentru mine doar pe cineva
pentru care pot să lucrez la
rândul meu”, a spus Mark Zuckerberg. „Este un foarte bun
test”, a mai spus Zuckerberg.

Potrivit publicaţiei Forbes,
Mark Zuckerberg ocupă poziţia a 16-a în clasamentul celor mai bogaţi oameni din
lume, în acest an, având o avere estimată la 33,4 miliarde
de dolari. Facebook este cea
mai mare reţea de socializare
din lume, având 1,35 miliarde
de utilizatori activi în fiecare
lună, fapt care înseamnă că
aproape jumătate din populaţia conectată la internet la nivel
mondial foloseşte această platformă măcar o dată pe lună.

Bărbaţii sunt mai narcisişti decât femeile
Bărbaţii tind să fie mai
narcisişti decât femeile, conchide o analiză a datelor
provenite din 355 de studii
şi alte lucrări publicate timp
de trei decenii şi care au implicat mai mult de 470.000
de persoane. Cercetarea s-a
axat pe trei trăsături ale narcisismului: voinţa de putere,
exhibiţionismul şi ideea că
totul i se cuvine celui care
suferă de acest sindrom.
„Narcisismul este legat de
diferite disfuncţii mentale ale
individului, şi anume incapacitatea de a menţine relaţiile cu ceilalţi, agresivitate
şi comportament lipsit de etică de durată”, explică Emily
Grijalva, profesor asistent de
resurse umane la Universi-

Actriţa australiană Cate Blanchett („Lord of the Rings”)
şi soţul ei au adoptat o fetiţă, a indicat vineri o revistă
australiană citată de DPA.
Potrivit The Australian Women's Weekly, reprezentanţii
lui Cate au confirmat că actriţa şi soţul său, directorul de
teatru Andrew Upton, 49 de ani, care au trei fii, au adoptat
o fetiţă.
Blanchett a fost de două ori văzută ţinând în braţe fetiţa
atunci când îşi lua fiii de la o şcoală din Sydney în această
săptămână, a indicat revista, adăugând că numele acesteia ar fi Vivienne.
Actriţa, originară din Melbourne, intenţionează să se
mute în Statele Unite în decursul acestui an.
Blanchett a câştigat două premii Oscar pentru rolurile
din „Blue Jasmine” (2013) şi „The Aviator” (2004).

Harrison Ford s-a prăbuşit cu o avionetă

Cum poţi să lucrezi pentru Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg, cofondatorul Facebook şi unul dintre
cei mai tineri şi de succes oameni de afaceri din lume, a
declarat că angajează o persoană să lucreze pentru el doar
dacă, la rândul său, el poate
să muncească pentru acel om,
relatează dailymail.co.uk.
Mark Zuckerberg, în vârstă
de 30 de ani, este unul dintre
cei mai tineri şi de succes oameni de afaceri din lume şi
orice sfat profesional venit de
la acesta ar trebui să fie cel

Actriţa Cate Blanchett a adoptat o fetiţă

tatea Buffalo din statul New
York, autorul principal al
studiului care urmează să fie
publicat în revista Psychological Bulletin. Însă, „în
acelaşi timp, narcisismul permite stimularea respectului
de sine, contribuie la stabilitatea emoţională şi la
tendinţa de a se afirma ca
lider”, a adăugat specialista.
„Prin examinarea diferenţelor dintre bărbaţi şi femei în
privinţa narcisismului ar putea fi posibil să se determine
diferenţele dintre sexe când
au acces la funcţii de răspundere, precum şi în alte
domenii importante”, spune
psihologul.
Aceşti cercetători au descoperit că cea mai mare di-

ferenţă de gen se referă la
ideea ca 'totul i se cuvine',
bărbaţii având mai mult tendinţa decât femeile să revendice anumite privilegii.
A doua diferenţă majoră
este voinţa de autoritate şi
dominaţie. „Comparativ cu
femeile, bărbaţii arată o
mai mare siguranţă şi dorinţă de putere”, spune Grijalva.
Cu toate acestea, „nu am
descoperit nici o diferenţă
în ceea ce priveşte tendinţele exhibiţioniste, ceea ce
înseamnă că bărbaţii şi femeile dau la fel de mult dovadă de vanitate, de nevoia
de a fi admiraţi şi de lipsă
de empatie”, a mai spus sursa citată.

undeva la mijloc. Nimeni nu
crede că suntem gemene, nici
măcar surori bune. Prietenii
noştri ne-au obligat să le
arătăm certificatele de naştere”, conchide Lucy.

Viaţa actorului Harrison Ford, 72 de ani, este în afara
pericolului după ce avioneta pe care o pilota s-a prăbuşit
vinerea trecută pe unui teren de golf din apropierea aeroportului din Santa Mónica (California), relatează EFE.
„A suferit câteva lovituri şi a primit îngrijiri medicale la
spital, dar rănile nu îi pun viaţa în pericol şi medicii aşteaptă să se recupereze complet”, a declarat reprezentanta sa, Ina Treciokas, într-un comunicat. Harrison Ford,
pilot experimentat, s-a prăbuşit cu o mică avionetă din
al Doilea Război Mondial pe un copac de pe terenul de
golf Penmar, în localitatea Venice, foarte aproape de aeroportul din Santa Mónica, de unde decolase cu puţin
timp înainte.
Motorul aparatului, un model care se folosea pentru a
antrena piloţii în al Doilea Război Mondial, a suferit defecţiuni imediat după decolare, iar actorul s-a văzut obligat
să aterizeze de urgenţă. Ford, care era „conştient şi respira” la sosirea echipei de salvare, a fost internat la spitalul
Cedars-Sinai.

