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VALUTĂ

Vântul puternic din cursul nopţii de vineri spre sâmbătă a
produs pagube însemnate în Braşov şi Poiana Braşov. „Au
fost avariate 30 de autoturisme, dintre care 15 în Poiana
Braşov, în urma prăbuşirii a patru copaci. De asemenea, o

conductă de gaz a fost fisurată în urma prăbuşirii unui
copac, iar alimentarea cu gaz a fost întreruptă pe Calea Bu-
cureşti (zona Pantex, Ramada)”, a declarat purtătorul de
cuvânt al ISU Braşov, căpitanul Ciprian Sfreja. 

Furtuna a făcut
prăpăd la Braşov 

Lucrările de reabilitare a Şcolii Gim-
naziale nr 12 (corpul A), de pe Stra-
da De mijloc şi a sălii de sport,
începute în a doua jumătate a lunii
noiembrie 2014, au ajuns la 17 %
din volum. Muncitorii au dezafectat
instalaţiile electrice şi sanitare, au
demolat sobele de teracotă şi au de-
zafectat instalaţia de gaz metan. Plan-

şeele peste parter şi etaj au fost de-
molate, până la grinzi. Lucrarea a
fost estimată iniţial la 3,7 milioane
lei, însă în urma licitaţiei, a fost ad-
judecată cu suma de 3,3 milioane
lei, inclusiv TVA. Durata lucrărilor
este de 12 luni, însă constructorul
va încerca să finalizeze înainte de
15 septembrie 2015.

Şcoala nr.12 intră în consolidare
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Echipa de hochei pe gheaţă Corona
Wolves Braşov a câştigat, pe propriul
teren, cu 3-2 (1-0, 0-0, 2-2), partida
cu Ferencvaros Budapesta, din pe-
nultima etapă a sezonului regulat al
Ligii Mol la hochei pe gheaţă. În ciuda
acestei victorii, „lupii” nu pot încheia
sezonul regulat al Ligii Mol pe poziţia
a treia, după ce Nove Zamky s-a im-

pus la Miercurea Ciuc. Corona se va
duela cu Debrecen pentru un loc în
semifinale. Disputa dintre Corona
Wolves Braşov şi Debrecen se va juca
după sistemul cel mai bun din trei
partide. Primul joc va avea loc în Un-
garia, pe 10 februarie. A doua partidă
se va disputa la Braşov pe 13 februa-
rie.

„Lupii” termină sezonul pe locul patru
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Weekend negru pentru
pietonii braşoveni
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METEO
Parţial noros

-1°C /3°C

Patru pietoni au ajuns la sfârşitul săptămânii trecute la spital
după ce au fost accidentaţi pe străzile din Braşov. 
O fată din Predeal a fost accidentată vineri pe Bld. Eroilor
după ce a încercat să treacă strada printr-un loc nepermis. Din
fericire copila nu a fost rănită grav pentru că şoferul nu circula
cu viteză mare. Cercetările continuă de Biroul Rutier Braşov.
În aceeaşi zi un bărbat beat criţă a încercat să treacă nere-
gulamentar bld. Saturn. Din păcate, a fost accidendat grav
de către un şofer care circula dinspre str. Uranus spre str.
Calea Bucureşti. Pietonul a fost rănit grav, fiind transportat
cu un echipaj SMURD la Spitalul Judeţean Braşov.
Al treilea accident în care a fost implicat un pieton s-a petrecut
în zona Pieţei Astra. Un şofer în timp ce conducea o maşină
pe Aleea de legătură din dreptul Orizont 3000 din direcţia
Piaţa Astra spre Bld. Saturn, nu s-a asigurat corespunzător,
în timp ce efectua manevra de mers înapoi  şi a accidentat
grav un pieton care mergea pe aleea destinată vehiculelor.
Când a văzut că a rănit un om, şoferul a fugit de la locul ac-
cidentului, fără încuviinţarea organelor de poliţie. 
Un accident similar s-a petrecut la scurt timp, la intersecţia
Bd. 15 Noiembrie cu str. N. D. Cocea din orașul Braşov, când
un alt şofer neatent a lovit un pieton, în timp ce încerca să
iasă dintr-o parcare, cu spatele. Şoferul a fugit de la locul ac-
cidentului înainte de a sosi poliţia. 

Ziar Gratuit
Ediţia în format electronic 

se găseşte la adresa www.addjb.ro
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Conform datelor prezentate
de specialiştii de la Inspectoratul
Teritorial de Muncă Brașov,
anul trecut, au fost controlaţi
peste 4.700 de angajatori, pu�in
peste 400 au și fost amenda�i
pentru neregulile depistate.

La bugetul statului a ajuns
suma de 2,8 milioane de lei, re-
prezentând cele 322 de amenzi
date de angaja�ii Inspectoratului.
Unul dintre principalele aspecte
urmărite în controale a fost le-
gat de munca la negru.

Astfel au fost sanc�iona�i pen-
tru utilizarea muncii fără forme
legale 114 angajatori, reprezen-
tând 2% din totalul angajatori-
lor verificaţi.

Au fost identificate 349 per-
soane care prestau activitate
fără forme legale de angajare,

dintre care 55 femei. Nu a fost
identificat niciun tânăr cu vârsta
cuprinsă între 15-18 ani pres-
tând activitate fără forme legale
de angajare.

S-au aplicat 108 amenzi con-
travenţionale pentru „munca la
negru”, în valoare totală de
1.982.000 lei.

În anul 2014 au fost formu-
late un număr de 15 plângeri
penale pentru un număr de 15
angajatori care au primit la
muncă mai mult de 5 persoane,
pentru care nu au întocmit, an-
terior începerii activităţii, con-
tracte individuale de muncă. În
cadrul celor 15 angajatori au
fost identificate un număr de
142 persoane desfăşurând ac-
tivitate fără încheierea unui con-
tract individual de muncă.

Potrivit aceluiași bilan�,  17 eve-
nimente mortale s-au produs
anul trecut în societăţile braşo-
vene. Din care patru au fost ac-
cidente de muncă mortal, șapte
au fost accidente de muncă co-
lective (șase accidente de cir-
culaţie), două au fost invalidităţi
confirmate, iar patru au fost ac-
cidente în afara muncii. 

În urma cercetării evenimen-
telor produse și având în vedere
că, potrivit prevederilor legale,
accidentele de muncă se înre-
gistrează la Inspectoratul de
muncă pe raza căruia angajato-
rul își are sediul social, la nivelul
judeţului Braşov s-au înregistrat
164 de accidentaţi în muncă,
din care 160 de accidentaţi cu
incapacitate temporară de mun-
că și 4 accidenta�i mortal.

Copiii din şcolile braşovene nu au fost
victime ale violenţelor extreme! 

Poliţia judeţeană a  prezen-
tat raportul de activitate pe
2014 şi în faţa membrilor Au-
torităţii Teritoriale de Ordine
Publică (ATOP). Oamenii le-
gii au readus în discuţie su-
biectul legat de pază şi
protecţia copiilor din unităţile
de învăţământ. Reamintim că,
din lipsa fondurilor necesare,
nu toate şcolile îşi pot permite

să angajeze agenţi de pază
pentru asigurarea ordinii şi li-
niştii în unităţile de educa�ie
braşovene. Peste 150 de po-
liţişti de proximitate, dar şi
mai bine de 20 de agenţi au
patrulat în zonele aflate în
imediata apropiere a şcolilor
braşovene. Au fost vizate, în
special unităţile de învă�ământ
fără pază angajată. Copiii care

frecventează sistemul educa-
ţional braşovean nu au fost
victime ale unor violente ex-
treme, spun poliţiştii care au
în activitatea lor şi prevenţia
infracţionalităţii juvenile. 

De remarcat este faptul că,
din cele peste 400 de şcoli din
judeţ, doar 74 au acum per-
sonal specializat angajat pen-
tru pază şi protecţie. 

Compania ameri-
cană Chevron a
anunțat vineri că
renunță la efortu-
rile sale de a ex-
plora și exploate
gaze de șist  în
Polonia.

Chevron a anun�at
că se retrage din Polo-
nia în aceeași zi în
care compania a arătat
că veniturile sale în cel
de-al patrulea trimes-
tru al anului 2014 au
scăzut cu aproape
30% comparativ cu anul trecut,
până la 3,5 miliarde de dolari.
Scăderea se datorează, în mare
parte, pre�urilor reduse la pe-
trol, a precizat Chevron, con-
form The New York Times.

Boom-ul gazelor de șist în
Statele Unite ale Americii a re-
vitalizat industria energetică a
americanilor, care speră să atin-
gă independen�a energetică
până în 2020, �el considerat
exagerat de ambi�ios de unii

analiști.
În acest timp însă, Europa

pedalează în gol în domeniul
gazelor și petrolului de șist, în
mare parte din cauze politice,
geologice și de mediu.

Chevron a investit în ultimii
ani sume considerabile în Eu-
ropa de Est. Compania ameri-
cană a săpat pu�uri de explorare
în Polonia și România și a în-
cheiat în�elegeri similare în Li-
tuania și Ucraina. Chevron a

renun�at ulterior la Lituania, iar
în tulburata Ucraină discu�iile
sunt în impas.

Chevron a  spus într-o
declara�ie de presă că nu va
continua opera�iunile în Polo-
nia „din moment ce oportu ni -
tă țile de aici nu mai sunt într-o
competiție favorabilă cu alte
oportunități din portofoliul glo-
bal al Chevron”. Compania a
spus că analizează în continua-
re rezultatele explorărilor din

România.
Premierul Ponta de-

clarat în noiembrie
anul trecut, în lipsa
unui anun� oficial al
companiilor care fac
prospec�iuni, că Ro-
mânia nu dispune de
gaze de șist și „ne-am
bătut pe ceva ce nu
avem”.

Președintele Româ-
niei, Klaus Iohannis, a
declarat recent că
evolu�iile recente pe
plan mondial, în spe-
cial scăderea drastică

a pre�ului petrolului, au scos
gazele de șist din zona renta -
bi lită�ii.

„În ce privește gazele de șist,
deja am impresia că problema
se rezolvă aproape de la sine,
datorită scăderii prețului hi-
drocarburilor, în esență, a pe-
trolului. Lucrurile s-au schimbat
radical și deja exploatarea ga-
zelor de șist, cel puțin în zona
noastră, nu cred că mai este în
zona rentabilității”.

Exploatarea gazelor de șist începe să nu mai fie profitabilă

Lovitură pe piața gazelor de
șist: Chevron face un pas înapoi

Anchetă internă la SRI după acuzaţiile Elenei Udrea 
Preşedintele Comisiei de control SRI Georgian Pop a declarat
ieri că audierea conducerii intrerimare a SRI va fi făcută de
către comisie după finalizarea anchetei interne din cadrul
Serviciului cu privire la acuzele aduse recent de Elena Udrea,
directorului interimar al SRI Florian Coldea. Preşedintele
Comisiei SRI Georgian Pop a menţionat că a solicitat în ca-
litate de preşedinte al comisiei un punct de vedere oficial al
Serviciului faţă de aceste acuzaţii.
Elena Udrea a declarat într-un interviu acordat Hotnews că
Alina Bica, fosta șefă DIICOT, i-a relatat că Florian Coldea,
la acel moment adjunct al şefului SRI, făcea presiuni pentru
a fi luate anumite decizii în două dosare aflate la DIICOT,
unul referitor la vânzări de cereale şi un altul cel al lui Ioan
Niculae.

Fostul ministru al Mediului, Attila Korodi, a fost interceptat şi filat în
dosarul retrocedării ilegale de păduri
Fostul ministru Attila Korodi a fost interceptat şi filat, la cererea
DNA, în dosarul retrocedării ilegale de păduri, după ce unii
inculpaţi ar fi încercat prin intermediul sau să ajungă la fostul
secretar de stat Pasztor Sandor, care să-i conducă la şeful
Romsilva, demersul nefiind însă finalizat, relatează Mediafax.
Sursele citate au precizat că interceptarea ar fi fost justificată
prin faptul că acesta a fost apelat telefonic de unul dintre in-
culpaţii din dosar, care a aflat miza afacerii legate de retro-
cedări de păduri şi a încercat să apeleze la cunoştinţele pe
care le avea.
Dosarul vizează retrocedarea a peste 43.000 de hectare
de pădure în judeţul Bacău, în baza unor decizii ilegale ale
unor judecători, cu implicarea unor parlamentari, pentru ob-
ţinerea ilegală a unor sume mari de bani. În dosar au fost
trimişi în judecată fostul deputat Viorel Hrebenciuc, fiul aces-
tuia, Andrei Hrebenciuc, deputatul Ioan Adam, senatorul Tu-
dor Chiuariu şi alte 13 persoane. La finalizarea acestei
anchete, Korodi are calitate de martor. El a fost audiat, ur-
mând să fie citat şi la instanţă.

În 2014, inspectorii ITM Brașov  au dat peste
100 de amenzi pentru  „munca la negru ”



Procurorii Parchetului de
pe lângă Judecătoria Braşov
au dispus, la data de 29 ia-
nuarie 2015, punerea în miş-
care a acţiunii penale faţă de
A.D.Moisin, pentru
săvârșirea infrac�iunilor de
camătă, amenin�are și șantaj,
și fa�ă de doi acoli�i ai aces-
tuia, V.-F.Petrișor și D.V. Di-
mulete,  pentru complicitate
la camătă.

În cursul acestei zile, Moi-
sin și Dimulete au fost duși
la Judecătoria Braşov, cu pro-
punere de arestare preventivă
pentru 30 de zile. Magistra�ii
au decis ca pe numele celor

doi inculpa�i să fie emise
mandate de arestare preven-
tivă pentru 30 de zile, încă-
pând cu data de 30 ianuarie
2015, aceștia formulând
contesta�ie în cauză. În cazul
lui Petrișor, s-a dispus măsu-
ra preventivă a controlului ju-
diciar pentru 60 de zile.

„Din probatoriul adminis-
trat în cauză, până în acest
moment al urmăririi penale,
a rezultat faptul că inculpatul
A. D.Moisin a împrumutat
bani cu camătă mai multor
persoane vătămate, iar în
momentul în care acestea nu
reușeau să restituie sumele

împrumutate recurgea cu
sprijinul diverselor persoane
din anturajul său la acţiuni
violente, menite să asigure
atât recuperarea banilor, cât
şi să dea un exemplu pentru
ceilalţi debitori ai săi”, a pre-
cizat procurorul Raluca Mi-
rică, din cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Bra-
şov.

Cercetările în cauză au fost
efectuate de către organele
de poliţie judiciară din cadrul
Poliţiei Brașov – Biroul de
Investiga�ii Criminale, sub
supravegherea procurorului
de caz.

Doi salvamontiști au ajuns
la spital după ce au fost
surprinși sâmbătă de o
avalanșă  la Bâlea Lac, în
Mun�ii Făgărașului. 

Cei doi salvamontiști pa-
trulau pe munte, alături de al�i
doi, care i-au scos din zăpadă.
Specialiști au precizat pentru
agerpres.ro că este posibil ca
cei doi salvamontiști să fi fost
prinși de o avalanșă, din cauza
unei așa-numite "plăci de
vânt". În ultimele zile, la Bâlea
Lac a fost vânt puternic, care
a format niște plăci sub�iri de-
asupra zăpezii, care cel mai

posibil s-a rupt cu ușurin�ă și
astfel cei doi au fost îngropa�i
în zăpadă.

Conform ISU Sibiu, cei doi
salvamontiști, cu vârsta de 23,
respectiv 28 de ani, au fost
aduși de la peste 2.000 de
metri altitudine, de la Bâlea
Lac la Bâlea Cascadă, cu te-
lecabina. De la Bâlea Casca-
dă, au fost prelua�i de
ambulan�e SMURD, pentru
a-i transporta la Sibiu. Din pri-
mele evaluări, cei doi
salvamontiști nu au trauma-
tisme vizibile.

În weekend-uri, la Bâlea

Lac se află foarte mul�i turiști,
atrași în mare parte de singu-
rele construc�ii de ghea�ă din
România, dar și de practicarea
sporturilor de iarnă, pe pârtii
ce nu sunt amenajate, mult
mai periculoase. La Bâlea Lac
stratul de zăpadă măsoară 165
centimetri.Este pentru prima
dată în acest an, când la Bâlea
Lac se declanșează o avalanșă
care surprinde oameni în ea.
Cazul celor doi salvamontiști
prinși în avalanșă, fiind în pa-
trulare, fără să fie într-o mi-
siune de salvare, este unul rar
în ultimii ani la Bâlea Lac.

Vântul puternic din cursul
nopţii de vineri spre sâmbătă a
produs pagube însemnate în Bra-
şov şi Poiana Braşov, unde mai
mulţi copaci au căzut şi au avariat
30 de autoturisme, iar o conductă
de gaz a fost fisurată.

Inspectoratul pentru Situa�ii
de Urgen�ă (ISU) Brașov a fost
solicitat să intervină, vineri noap-
tea, în mai multe locuri din oraș.

Astfel, pe strada Mihai Vitea-
zu acoperișul unei spălătorii a
fost desprins și a fost aruncat
peste trei mașini. Pe strada Ar-
moniei, alte două autoturisme
au fost avariate.

De asemenea, pe Calea
București, în zona Pantex, un
copac s-a prăbușit peste con-
ducta magistrală de gaz, pro-
vocând o avarie care a fost
remediată în câteva ore, iar pe

strada Republicii
acoperișul unei case
a fost despins și s-a
prăbușit la intrarea în
locuin�ă, blocând-o.

Sâmbătă diminea�ă,
pe Bulevardul Victo-
riei un copac s-a
prăbușit și a avariat
patru mașini.

Potrivit purtătorului
de cuvânt al Inspecto-
ratului pentru Situaţii
de Urgenţă (ISU) Bra-
şov, căpitanul Ciprian
Sfreja, în noaptea de
vineri spre sâmbătă,
pompierii au intervenit
la 50 situaţii de urgen-
ţă pentru înlăturarea copacilor
căzuţi pe autoturisme, pentru de-
gajarea căilor de acces, dar şi
pentru înlăturarea pericolului

prin îndepărtarea elementelor de
construcţie care stăteau să cadă.

De asemenea, în localitatea
Poiana Mărului, 400 de locuinţe

au fost deconectate de la reţeaua
electrică şi se lucreză la reme-
dierea defecţiunii, potrivit sursei
citate.

Vântul puternic a făcut prăpăd vineri noapte la Brașov

Vântul  puternic a creat
probleme mari la Brașov

Interlopul Alen Moisin, 
arestat pentru camătă și șantaj

Astăzi în vestul, centrul şi nordul ţării, cerul va
fi mai mult noros şi local, se vor semnala preci-
pitaţii în general slabe cantitativ, predominant
sub formă de ninsoare, iar în zonele de munte
va ninge.
În restul teritoriului înnorările vor fi temporare şi
doar pe arii restrânse se vor semnala precipitaţii
slabe, în primele ore ale zilei, mai ales sub formă
de ploaie, iar noaptea acestea vor fi mixte şi pot
favoriza depunerile de polei. Vântul va sufla slab
şi moderat, cu unele intensificări pe crestele
montane. Izolat în zonele joase, dimineaţa şi
noaptea, va fi ceaţă. Temperatura aerului va
avea valori mai ridicate decât cele normale la
început de februarie.
Mâine, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare,
ziua în nordul, centrul şi estul ţării, iar noaptea
în sud-vest. Pe arii restrânse se vor semnala
precipitaţii slabe.

Prognoza meterologilor 
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Surprinși de avalanșă la Bâlea Lac

COMUNICAT DE PRESA

Asociaţia GAL–Microregiunea Valea Sâmbetei anunţă prelungirea sesiunii de cereri
de proiecte pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, sesiunea I 2015, până
în data de 27.02.2015

Numărul de referinţă al sesiunii M 112 – 1/15 – 28.01.2015
Data publicarii: 19.01.2015

Apelul de Selecţie conţine toate prevederile şi informaţiile care au facut obiectul ultimului
Apel de Selecţie pe măsura 112, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecţie, fiind astfel
respectat principiul transparenţei.
Fonduri disponibile pentru măsură 32.000 euro

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata/proiect este de 32.000 Euro.

Tipuri de beneficiari eligibili: 
� Persoană fizică;
� Persoană fizică înregistrată şi autorizată 

- individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;
- ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale;

� Asociat şi administrator unic al unei societaţi cu raspundere limitata – SRL;
Depunerea proiectelor aferente măsurii se va face la punctul de lucru al Asociaţiei
Grupul de Acţiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei, în localitatea Drăguş, nr. 477
(în incinta căminului cultural), jud. Braşov, în intervalul orar 9:00 – 14:00
Data limită de primire a proiectelor: 27.02.2015, ora 14.00

Referitor la termenul pentru depunerea modificărilor de strategii de dezvoltare locală şi
depunerea la AFIR a proiectelor selectate, vă rugăm să consultaţi adresa
Nr. 77286/26.01.2015, care se gaseşte pe site-ul www.galmvs.ro .

Datele de contact unde se depun proiectele şi de unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:
Asociaţia GAL – Microregiunea Valea Sâmbetei Adresă Punct de lucru: Str. Principală,
nr. 477, localitatea Drăguş, jud. Braşov.
Tel: 0268 286 701
E-mail: galmvs@galmvs.ro
La sediul GAL- Microregiunea Valea Sambetei este disponibilă o variantă electronică
(CD/DVD) sau pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor.

Conductă de gaz spartă, copaci căzuţi şi maşini avariate din cauza vântului

Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANĂ
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COMUNICAT DE PRESA

Asociaţia GAL–Microregiunea Valea Sâmbetei anunţă prelungirea sesiunii de cereri
de proiecte pentru Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoarea a
moştenirii rurale” componenta B „Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru
populaţia rurală” până în data de 28.01.2015,

Numarul de referinta al sesiunii M 322 B – 1/2015 – 25.01.2015
Fonduri disponibile pentru măsura în aceasta sesiune sunt de 14.470 euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată/proiect este de 14.470 Euro 

Pentru proiecte de utilitate publică, negeneratoare de profit intensitatea ajutorului public
este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Tipuri de beneficiari eligibili: 
- ONG-uri;
- Primăriile celor 9 comune care sunt parteneri în GAL-MVS cu/fără parteneri ong-uri

locale cu rol metodologic şi/sau de administrare a activelor în care s-a investit; 
- ADI-uri; 

Depunerea proiectelor aferente măsurii se va face la punctul de lucru al Asociaţiei
Grupul de Acţiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei, în localitatea Drăguş, nr. 477
(în incinta căminului cultural), jud. Braşov, în intervalul orar 9:00 – 14:00

Apelul de Selecţie conţine toate prevederile şi informaţiile care au facut obiectul ultimului
Apel de Selecţie pe măsura 322 B, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecţie, fiind
astfel respectat principiul transparenţei.

Data limită de primire a proiectelor: 28.01.2015, ora 14.00

Datele de contact unde se depun proiectele şi de unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:
Asociaţia GAL – Microregiunea Valea Sâmbetei 
Adresă Punct de lucru: Str. Principală, nr. 477, localitatea Drăguş, jud. Braşov.
Tel: 0268 286 701
E-mail: galmvs@galmvs.ro
La sediul GAL – Microregiunea Valea Sambetei este disponibilă o variantă electronică
(CD/DVD) sau pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor.

COMUNICAT DE PRESA

Asociaţia GAL–Microregiunea Valea Sâmbetei anunţă prelungirea sesiunii de cereri de
proiecte pentru Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor
de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoarea a moştenirii rurale”
componenta „B/h” „Revitalizarea tradiţiilor culturale” până în data de 28.01.2015

Numărul de referinţa al sesiunii M 322 B/h – 1/2015 – 25.01.2015
Fonduri disponibile pentru măsura în aceasta sesiune sunt de 59.984 euro
Suma maximă nerambursabila care poate fi acordata/proiect este 59.984 Euro 

Pentru proiecte de utilitate publică, negeneratoare de profit intensitatea ajutorului public
este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Tipuri de beneficiari eligibili: 
– Primăriile celor 9 comune care sunt parteneri în GAL–MVS
– ONG-uri, Aşezaminte culturale şi Instituţii de cult definite conform legislaţiei

naţionale în vigoare 
– Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administreaza obiective de

patrimoniu cultural sau natural de interes local şi care aplică pentru protejarea
patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural 

Apelul de Selecţie conţine toate prevederile şi informaţiile care au facut obiectul ultimului
Apel de Selecţie pe măsura 322 B/h, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecţie, fiind
astfel respectat principiul transparenţei.

Depunerea proiectelor aferente măsurii se va face la punctul de lucru al Asociaţiei
Grupul de Acţiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei, în localitatea Drăguş, nr. 477
(în incinta căminului cultural), jud. Braşov, în intervalul orar 9:00 – 14:00
Data limită de primire a proiectelor: 28.01.2015, ora 14.00

Datele de contact unde se depun proiectele şi de unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:
Asociaţia GAL – Microregiunea Valea Sâmbetei Adresă Punct de lucru: Str. Principală,
nr. 477, localitatea Drăguş, jud. Braşov.
Tel: 0268 286 701
E-mail: galmvs@galmvs.ro
La sediul GAL– Microregiunea Valea Sambetei este disponibilă o variantă electronică
(CD/DVD) sau pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor.

Un motiv major al ratei
scăzute de ocupare în
cazul femeilor îl repre-
zintă provocarea pri-
vind reconcilierea
activităţii profesionale,
familiale şi private. 

Proiectul „Promovarea in-
cluziunii sociale şi economice
a femeilor“ vine în întâmpi-
narea acestor probleme prin
activităţile de informare şi
conştientizare, formare pro-
fesională continuă pentru
identificarea unui loc de mun-
că şi prin promovarea rolului
şi importanţa femeii în fami-
lie, companie şi societate,
echilibrarea raportului între
sexe şi interiorizarea princi-
piilor egalitatii de şanse.

În cadrul proiectului se
oferă o şansă în plus pe piaţa
muncii unui număr de 720
de femei fără loc de muncă
cu domiciliul/reşedinţa în
mediul rural din regiunile
Bucureşti-Ilfov, Centru şi

Nord-Est, pentru a participa
la cursuri de calificare gra-
tuite în meseriile/ocupaţiile:
Lucrător în alimenta�ie (aju-
tor bucătar, ajutor ospătar),
Lucrător în hotel – cameristă,

Lucrător în morărit și
panifica�ie – patiser, Lucrător
în tricotaje – confec�ii, Lu-
crător hotelier, Ospătar (chel-
ner) vânzător în unită�i de
alimenta�ie, Frizer – coafor

– manichiurist – pedichiurist,
Croitor îmbrăcaminte după
comandă, Bucătar şi Opera-
tor introducere, prelucrare și
validare date. Formarea pro-
fesională va include atât no-
ţiuni teoretice, cât şi activităţi
practice şi oferă o calificare
de actualitate pe piaţa mun-
cii. Diplomele obţinute sunt
recunoscute de către Minis-
terul Muncii, Familiei, Pro-
tecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice prin ANC – Auto-
ritatea Naţională Calificări.

Persoanele care participă
la curs şi îl finalizează cu cer-
tificat de calificare vor primi
o subvenţie pentru nivelul
cursului de calificare pentru
care au optat. 

Persoanele care doresc să
beneficieze de aceste servicii
gratuite sunt rugate să
 contacteze, pentru regiunea
Centru pe Elena  Lupoaea Pe-
trea, Manager de caz Centru,
tel: 0735210014, e-mail:
profem.centru@ gmail.com.

Ştiri pe scurt
Trei sferturi dintre datornicii în franci elveţieni 
au venituri lunare sub 2.500 lei
Trei sferturi dintre datornicii la bănci în franci elveţieni au
venituri lunare sub 2.500 de lei, iar jumătate din total
câştigă mai puţin de 1.500 de lei pe lună, numai puţin
peste 10% ajungând la venituri de până la 3.500 de lei,
a declarat vineri guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Ast-
fel, 11,5% dintre debitorii în franci elveţieni au venituri
cuprinse între 2.500 de lei şi 3.500 de lei, 7% ajung cu
salarii până la 5.000 de lei, 3% câştigă între 5.000 şi
7.000 de lei şi 3,5% au câştiguri de peste 7.000 de lei
lunar. Isărescu a arătat că trei bănci deţin un portofoliu
de 77% din volumul creditelor în franci elveţieni.

Rata şomajului, la minimul ultimilor 6 ani
Rata şomajului ajunsă la minimul ultimilor 6 ani indică în-
credere în economie şi confirmă implementarea măsurilor
de stimulare a economiei reale, cum ar fi reducerea CAS
şi scutirea de impozit pe profitul reinvestit, a declarat Cri-
stian Socol, consilier al premierului Victor Ponta. Numărul
şomerilor (în vârstă de 15-74 ani), estimat pentru luna
decembrie 2014, este de 604.000 persoane, în scădere
atât faţă de luna precedentă (617.000 persoane), cât şi
faţă de aceeaşi lună din anul 2013 (649.000 persoane).

Producţia de energie electrică a crescut în 2014
Producţia brută de energie electrică a României a totalizat
anul trecut 64.752 GWh, fiind mai mare cu 10,55% faţă
de cea din 2013, în timp ce consumul s-a ridicat la 57.627
GWh, conform datelor publicate de Transelectrica. În
2014, România a exportat o cantitate de energie de 9.937
GWh, de 2,09 ori mai mare faţă de cea din anul anterior,
de 4.753 GWh. Importurile de energie electrică au fost
de 2.811 GWh, în uşoară creştere faţă de 2013, când s-
au ridicat la 2.737 GWh. 

Formare profesională
gratuită în mediul rural

Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANĂ
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În data de 31 ianuarie
1940 s-a înfiinţat Ba -
talionul 21 Vânători
de Munte „General Leo-
nard Mociulschi” cu se-
diul la Predeal, din Bri-
gada 2 Vânători de Mun-
te „Sarmizegetusa”.

Ca unitate operativă a ar-
matei române, Batalionul 21
Vânători de Munte a fost în-
fiinţat la data de 31.01.1940
în oraşul Baia-Sprie judeţul
Maramureş din Batalionul de
Marş al B. 9 V.M. / Bg. 2
Mx.M., potrivit ordinului
Marelului Stat Major nr.
20571 din 31.01.1940.

Primul comandant al B. 21
V.M. a fost maiorul George
Beleca, din Statul Major al
Bg. 2 Mx.M., mare unitate di-
slocată în acele zile cu
punctul de comandă la Baia-
Mare, pentru acoperirea stra-
tegică a frontierei de nord a
României. În ordinul de înfi-
inţare se arăta că după con-

stituire la 15.03.1940, B. 21
V.M. urma să fie vărsat Bg.
3 Mx.M., pentru a întregi Gp.
6 V.M. al acestei mari unităţi
dislocate în oraşul Beiuş. În
ziua de 23 martie 1940 potri-
vit ordinului Marelui Stat Ma-
jor nr. 12481 din 14.03 B. 21
V.M. a părăsit definitiv gar-
nizoana Baia-Sprie, s-a depla-
sat pe jos şi pe calea ferată şi
s-a dislocat în localitatea Şun-

cuiuş de pe Valea Crişului Re-
pede.

A urmat Cel de-al Doilea
Război Mondial cu cele două
mari campanii, din est şi vest.
S-au scris câteva cărţi despre
aceste campanii la care a par-
ticipat batalionul şi nu am să
încerc să amintesc aici despre
aceste campanii. Ar fi prea
multe de povestit. A urmat
 desfiinţarea  vânătorilor de

munte la presiu-
nea sovietică,
desfiinţare în-
cheiată în 1961
prin desfiinţarea
Batalionului 21
Vâ n ă t o r i  d e
Munte. 

A urmat, apoi,
r e î n f i in  ţ a r ea
 vânătorilor de
munte, iar prima
unitate reîn fiin -
ţată a fost, din
nou, Ba ta lio nul
21 Vânători de
Munte, care as-

tăzi este o combinaţie firească
între legendă, istorie şi pro-
fesionalism modern, toate iz-
vorâte din dragostea şi ataşa-
mentul oamenilor săi faţă de
ţară, armă, unitate şi drapelul
său de luptă.

Acest batalion înseamnă
începuturile vânătorilor de
munte moderni, modelul pen-
tru toate celelalte unităţi de
profil din România, termen

de comparare al performan-
ţelor şi etalon de măsură. Spre
Predeal şi Batalionul 21 Vâ-
nători de Munte şi-au îndrep-
tat paşii, gândurile şi speran-
ţele toţi cei care au visat să
ajungă cândva la această armă
îndrăgită a Armatei Române.

Prin profesionalismul oa-
menilor săi de-a lungul tim-
pului Batalionul 21 Vânători
de Munte „a scos armata ro-
mână în lume”. În ultimii 50
de ani marcante personalităţi
militare din aproape întreaga
lume au apreciat înaltul nivel
combativ şi de luptă al vână-
torilor de munte români şi
implicit al întregii noastre ar-
mate. Batalionul 21 Vânători
de Munte este una dintre pri-
mele unităţi ale Armatei Ro-
mâniei care a îndeplinit con-
diţiile de compatibilitate şi in-
teroperabilitate cu structurile
NATO.

Ziarul The Washington Ti-
mes din ultima săptămână a
lunii martie 2002 al cărui co-

respondent a participat la un
exerciţiu de specialitate des-
făşurat de B. 21 V.M. în Car-
paţi (Cheile Râşnoavei n.a.)
titra: „Ceea ce trebuie să facă
fiecare stat aspirant la aderare
(ca de altfel şi actualii membri
ai NATO) este să caute avan-
tajul militar comparativ. Fie-
care trebuie să calculeze ce
poate face cel mai bine şi apoi
să facă cât mai bine posibil
acest lucru. În cazul României
este vorba de siguranţă, de an-
trenarea şi echiparea trupelor
de vânători de munte. Acest
lucru creează capacităţi reale,
care la rândul lor, se pot do-
vedi cu adevărat utile şi pro-
babil esenţiale în împrejurări
viitoare. Totuşi problema este
ce valoare adăugată pot aduce
ţările aspirante la NATO?
 Românii dau un bun exemplu,
credeţi-mă (spune ziaristul),
sunt oameni pe care vrei să îi
ai alături atunci când cobori
un munte neprietenos”.

Nicolae Uszkai 

Batalionul 21 Vânători de Munte –
75 de ani de la înfiinţare

agent comercial 1 
agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri) 1 
agent de intervenţie pază şi ordine 2 
agent de securitate 3 
agent servicii client 2 
agent vânzări standarde şi produse conexe 1 
ajutor ospătar 1 
ambalator manual 6
analist 1
analist calitate 2
asistent comercial 1
asistent farmacist 1
asistent manager 1
asistent medical generalist 2
barman 2
brutar 3
bucătar 4
bufetier 1
cameristă hotel 5
casier 5
cercetător în exploatări forestiere 1
cercetător in silvicultură 1
cofetar 1
comisioner 1
conducător autospecială 1
confecționer încălțăminte ortopedică 1
confecționer-asamblor articole din textile 2
consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală 2
contabil 1
controlor calitate 2
croitor-confecționer îmbrăcăminte, dupa comandă 1
curățitor-sablator 1
cusător articole marochinărie 1
desenator-însemnător cherestea 1
designer industrial 1
director vânzări 1
dispecer 1
economist-sef 1
educatoare 1

educator puericultor 1 
electrician de întreţinere şi reparaţii 5 
electromecanic 1 
femeie de serviciu 7 
formator 1 
frezor universal 1 
funcţionar economic 1 
furnalist 1 
gestionar depozit 4 
încărcător-descărcător 1 
inginer automatist 1 
inginer cai ferate, drumuri şi poduri 1 
inginer de sistem software 1 
inginer electrotehnist 1 
inginer industrializarea lemnului 1 
inginer mecanic 4 
inginer montaj 1 
inginer producţie 3 
inginer tehnolog metalurg 1 
îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară 1 
îngrijitor bătrâni la domiciliu 1 
îngrijitor de copii 1 
îngrijitor spaţii hoteliere 2 
instalator apă, canal 1 
laborant apă potabilă 1 
lăcătuş construcţii metalice şi navale 1 
lăcătuş mecanic 6 
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale 1 
legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale) 1 
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 3 
lucrător comercial 5 
lucrător gestionar 1 
lucrător pentru salubrizare 1 
macaragiu 2 
măcelar 1 
magaziner 2 
manager proiect informatic 1 
manipulant mărfuri 1 
mânuitor, montator decor 1 
maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare 1 
maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) 1 
maşinist la maşini speciale de aşchiere 1 
medic  specialist 1 

monitor de schi, snow-board şi sporturi pe zăpadă 1 
montator subansamble 3 
morar la prepararea materialelor pentru acumulatori 1 
muncitor necalificat în industria confecţiilor 3 
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 9 
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, 
şosele, poduri, baraje 1 
operator introducere, validare şi prelucrare date 1 
operator la fabricarea mezelurilor 1 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică                       10 
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate 3 
operator la prelucrarea maselor plastice 2 
operator mase plastice 1 
ospătar (chelner) 4 
patiser 1 
paznic 1 
portar 1 
preparator de semifabricate şi preparate culinare 1 
programator 4 
programator ajutor 1 
programator de sistem informatic 1 
programator fabricaţie/lansator fabricaţie 1 
proiectant inginer aeronave 1 
recepţioner de hotel 2 
rectificator universal 2 
referent 1 
referent de specialitate financiar-contabilitate 1 
reglor maşini-unelte 1 
reprezentant comercial 3 
secretară 1 
şef atelier 1 
şef cantină 1 
şef depozit 1 
şef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare 1 
şef unitate elementară de lucru 1 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 5 
şofer de autoturisme şi camionete 1 
şofer de autoturisme şi camionete 1 
spălătoreasă lenjerie 1 
specialist îmbunătăţire procese 1 
specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 1 
specialist resurse umane 1 
stivuitorist 3 
strungar la maşini de strunjit roţi căi ferate 1

strungar universal 3
sudor 6
sudor cu arc electric cu electrod fuzibil in mediu de gaz protector 1
tâmplar universal 2
tehnician electromecanic 1
tehnician laborant analize produse alimentare 1
tehnician mașini și utilaje 1
tehnician proiectant electronică 1
tehnician tehnolog mecanic 1
tehnician veterinar 1
teleoperator financiar-bancar 1
tipograf-tipăritor 1
trăgător fețe pe calapod 1
tricoter manual 1
vânzator 4
vopsitor industrial 1

barman 1
contabil 1
dulgher restaurator 1
instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze 1
lăcătuș mecanic 1
lucrător gestionar 1
manipulant mărfuri 2
mecanic auto 1
medic veterinar 1
săpător manual 1
secretară 2
zidar rosar-tencuitor 1

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie,
plăci mozaic, faianță, gresie, parchet 1
electrician în construcții 1
sculer-matrițer 1
macaragiu 1
manipulant mărfuri 1

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 5

Braşov

Făgăraș

Rupea

Zărnești

A.J.O.F.M. BRAŞOV 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
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De numele inginerului şi profesorului universitar
Radu Emil Mărdărescu (1907-1968) se leagă con-
strucţia primelor modele de tractoare româneşti,
IAR 22, care s-au produs începând cu 1946 la
Braşov.

Născut într-o familie de intelectuali, Emil Măr-
dărescu se afirmă ca un bun matematician încă
din timpul şcolii. După terminarea liceului se în-
scrie la Facultatea de Matematici din Bucureşti.
În anul 1928 pleacă la Dresda pentru a urma
cursurile Politehnicii în domeniul construcţiei de
automobile şi motoare. Ca student, s-a remarcat
şi la concursurile de atletism şi scrimă. În 1935,
a fost selecţionat în echipa germană de explorare
a Polului Nord, unde s-a ocupat de apa-
ratura de cercetare a particulelor de
mare energie din univers care străbat
atmosfera terestră.

În anul 1936 se angajează ca inginer la
Uzinele de avioane şi motoare IAR –
Braşov, devenind, ulterior inginer şef
constructor. 

În 1938 propune construcţia unui motor
cu 14 cilindrii în stea dublă de 1500 CP
ce reprezenta ca noutate construcţia
compresorului şi asamblarea arborelui

cotit. Rezultatele fiind foarte
bune, este înaintată documen-
taţia la Ministerul de Război
pentru a se obţine fondurile
necesare construirii modelului
funcţional. Ministerul refuză
acordarea fondurilor iar pro-
iectul este predat în baza con-
venţiei de colaborare a firmei
Gnome-Rhone din Franţa care

acordase prima licenţă de fabricare de motoare
de avion, firmei IAR – Braşov. Motoarele sunt
realizate cu succes în Franţa, dar izbucneşte Răz-
boiul al II-lea Mondial, iar Uzinele Gnome-Rhone
sunt achiziţionate de armata germană care va
echipa avioanele Gigant şi Focke-Wulf cu astfel
de motoare.

În anul 1948 Mărdărescu începe activitatea di-
dactică predând cursuri de matematici, mecanica
şi rezistenţa materialelor la Institutul Forestier
din Braşov. În anul 1949 înfiinţează Catedra de
Automobile şi Tractoare în cadrul Facultăţii de
Mecanică. După război, sub conducerea lui, au
fost executate tractoarele IAR 22 (primul model
de tractor românesc, produs începând cu 1946
la Braşov). Greutatea utilajului era de 3,4 tone,
fiind echipat cu motoare Diesel de 38 CP. Forţa
de tracţiune dezvoltată era de 1.225 kg. Încă de
la început, uzina a primit o comandă de 5.000 de
bucăţi din partea statului. Primul tractor asam-
blat a ieşit din uzină pe data de 26 decembrie
1946, iar tractorul cu nr. 1000 a fost terminat la
începutul lui 1949. Ulterior a apărut şi modelul
IAR 23. Tot inginerul Emil Mărdărescu a con-
struit şi autoturismul prototip IAR 002, în două
variante, motocompresorul IAR 003. A obţinut
brevete de invenţie în România şi Germania, unde
a lucrat la firmele Auto-Union şi Deimler-Benz. 

A făcut primul
tractor românesc 



Lucrările de reabilitare
a Şcolii Gimnaziale
nr.12 (corpul A), de pe
Strada De mijlocşi a sălii
de sport, începute în a
doua jumătate a lunii
noiembrie 2014, au
ajuns la 17 % din volum.

Muncitorii au dezafectat
instalaţiile electrice şi sanitare,
au demolat sobele de teracotă
şi au dezafectat instalaţia de
gaz metan. Planşeele peste
parter şi etaj au fost demolate, până la grinzi. Potrivit repre-

zentanţilor Primăriei, la ana-
liza vizuală a grinzilor de
lemn s-a constatat că acestea
se prezintă în stare bună, fiind
conservate foarte bine, faţă
de vechimea acestora. Ur-
mează analiza capetelor de
grinzi pentru a se stabili pro-
cedurile de intervenţie asupra
acestora. De asemenea, au
fost desfăcute lambriurile şi
tencuielile din sălile de clasă
şi holuri şi placajele de gresie
şi faianţă şi tencuielile din
grupurile sanitare. 

„În perioada următoare
vom începe lucrările de con-
solidare, având în vedere sta-
rea precară a clădirii. De
asemenea, vom face şi reabi-
litarea sistemului de încălzire,
care funcţiona până acum cu
sobe de teracotă, şi vor rea-
liza şi eficientizarea termică
a clădirii. Sper ca executantul
lucrării să înţeleagă cât de
importantă este să finalizăm
lucrările înainte de luna sep-
tembrie, astfel încât copiii din
ciclul primar să înceapă
şcoala într-o clădire complet

reabilitată şi modernizată”, a
declarat primarul George
Scripcaru.

Potrivit proiectului tehnic,
lucrările sunt efectuate atât la
corpul principal al clădirii, cât
şi la sala de sport şi cuprind
atât lucrări de arhitectură şi
rezistenţă, cât şi lucrări de
modernizare sau montare a
instalaţiilor electrice, sanitare,
de încălzire, de hidranţi, de
avertizare contra incendiului,
camere de lua vederi etc.

Lucrarea a fost estimată ini-
ţial la 3,7 milioane lei, însă în
urma licitaţiei organizate de
Primărie, a fost adjudecată cu
suma de 3,3 milioane lei, in-
clusiv TVA, de firma SC
HAR&H SRL. Suma este asi-
gurată exclusiv din bugetul lo-
cal al municipiului Braşov.
Durata lucrărilor este de 12
luni, însă constructorul va în-
cerca să finalizeze înainte de
15 septembrie 2015, astfel în-
cât copiii să înceapă şcoala în
corpul de clădire renovat.

A.P.

Încep lucrările de
consolidare la Şcoala nr. 12

Liceul de Muzică „Tudor
Ciortea” Braşov organizează,
în perioada 5 – 7 februarie
2015, Concursul Naţional de
Interpretare Vocală „Crai
Nou”, aflat la a V-a ediţie, ce
se va desfăşura la sediul li-
ceului de pe str. Colonel Bu-
zoianu nr. 1. 

În competiţie, participă
elevi de la toate instituţiile de
profil din ţară, clasele IX –
XII, care vor trebui să prezin-
te două piese din repertoriul
aferent programei şcolare.

Din juriul Cocursului fac
parte personalităţi ale vieţii
artistice româneşti: Magdale-

na Suciu, profesor la Liceul
de Muzică „Tudor Ciortea”,
iniţiatorul proiectului, Nico-
leta Chirilă – solistă a Operei
Braşov, Asineta Răducan –
solistă a Operei Braşov şi Fe-
licia Filip – director al Operei
Comice pentru Copii Bucu-
reşti, preşedinte al juriului,
cea care va şi acorda premiul
special „Felicia Filip”.

Deschiderea oficială va avea
loc joi, 5 februarie 2015, la ora
15.00, în Sala Festivă a Liceu-
lui de Muzică „Tudor Ciortea”.
Concursul propriu-zis va începe
vineri, de la ora 10.00, cu elevii
claselor a IX-a şi încheindu-se
cu elevii claselor a XII-a. Fes-
tivitatea de premiere va avea
loc sâmbătă, 7 februarie 2015,
la ora 11.00, la Sala PATRIA. 

Intrarea este liberă atât în
zilele de concurs, cât şi la fes-
tivitatea de premiere.

Ediţia de iarnă a Festiva-
lului Olimpic al Tineretul
European, organizată în
acest an de Vorarlberg
(Austria) şi Liechtenstein,
nu a atins nivelul FOTE
Braşov 2013, considerată în
continuare cea mai reuşită
ediţie a competiţiei de până
acum, potrivit COSR.

„Din punct de vedere or-
ganizatoric, condiţiile oferite
de gazdele ediţiei de iarnă
din acest an sunt bune, co-
piii se simt bine, iar atmos-
fera este foarte plăcută.
Distanţele dintre bazele
sportive unde se desfăşoară
întrecerile şi locurile de ca-
zare sunt însă exagerat de

mari. La Braşov totul a fost
mult mai compact, iar acest
lucru a contat enorm, FOTE
2013 fiind folosit în conti-
nuare ca etalon de top al
acestei competiţii”, a spus
Ioan Dobrescu, secretarul
general al Comitetului
Olimpic şi Sportiv Român,
citat de site-ul COSR.

Organizarea FOTE 2013 rămâne în top
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2 februarie – Ziua
Mondială a Zonelor Umede
Ziua de 2 februarie a fost de-
clarată Ziua Mondială a Zo-
nelor Umede, la acea dată
fiind semnată în Iran, la
Ramsar, convenţia asupra
zonelor umede de importan-
ţă globală.
Zonele umede reprezintă
atât loc de viaţă şi resursă
pentru oameni, cât şi mediu
de viaţă a numeroase plante
şi animale, precum şi un fac-
tor de echilibru la nivelul cli-
matului. Pentru acest an,
tema zilei este „Viitorul ome-
nirii depinde de zonele ume-
de” (www.ramsar.org)
„Singura Zonă Umedă de
Importanţă Internaţională
(Sit Ramsar) din Regiunea
7 Centru este Complexul
P i s c i c o l  Du m b răv i ţ a
( w w w . d u m b r a v i t a -
natura2000.ro). Acest sit de
peste 400 ha cuprinde pei-
saje foarte diverse, fie natu-
rale, fie influenţate sau
create de om, precum: la-
curi, heleştee şi iazuri, stu-
făriş, canale, pâraie,
mlaştini, pajişti umede etc.”,
ne-a declarat conf. dr. ing.
Dan Traian Ionescu, coor-
donator SOR – Sucursala
Braşov. Acesta face parte

din Situl Natura 2000 Dum-
brăviţa-Rotbav-Măgura Cod-
lei, aflat în custodia
partenerială a Societăţii Or-
nitologice Române (SOR) şi
a Doripesco. Sub raportul
biodiversităţii, anul 2014 a
continuat să fie unul foarte
bun mai ales pentru speciile
cuibăritoare de interes con-
servativ, precum: cormora-
nul mic, stârcul de noapte,
stârcul galben, egreta mică
etc. De asemenea, toamna
a oferit acelaşi spectacol al
grupurilor de berze negre
care poposesc aici. Atrage-
rea şi menţinerea lor pentru
anumite perioade pe supra-
faţa heleşteelor, se datorea-
ză unui management
piscicol care ţine cont de
exigenţele speciei. Astfel,
co-custodele Doripesco, a
început recoltarea peştilor
prin golirea lacurilor în pe-
rioada de trecere a berzelor,
aşa cum procedează anual,
oferindu-le acces către hra-
na de bază – peştii mici. În-
cepând cu anul 2015, SOR
şi Doripesco intenţionează
să continue şi să dezvolte
programul educativ „Delta
din Carpaţi – Doripesco”. 

Festivalul „Crai Nou” 
ajunge la ediţie aniversară



SPORT8 Luni

Stegarii sunt neînvinși în amicale
FC Brașov merge bine în jocurile

amicale. Stegarii au câștigat cu scorul
de 1-0 (0-0) partida amicală cu Al Ahly
Tripoli, grupare ce conduce în clasa-
mentul priemi Ligi din Libia. Unicul
gol al meciului a fost marcat de Adnan
Aganovic, care a transformat o lovitură
de pedeapsă în minutul 70. Antrenorul
Vjekoslav Lokica a folosit următorul
„11”: Mutu - Strău�, Leko, Artjunin,
Novak - Moraru, Juric - Buga, Agano-
vic, Bencun - M. Constantinescu. După
pauză au mai intrat, Iacob, �âră, Șeroni,

Ciocâlteu, Gabi Matei și Barna. Ieri,
galben-negrii au remizat, scor 0-0, îm-
potriva forma�iei Lokomotiv Tașkent.
Vicecampioana Uzbekistanului evo-
luează în grupa C a Ligii Campionilor
Asiei, astfel că rezultatul ob�inut de tru-
pa condusă de Vjekoslav Lokica este
unul bun. Tehnicianul stegarilor a în-
ceput jocul în următoare formulă: Iacob
- Strău�, Leko, Artjunin, Novak - Aga-
novic, Juric - Matei, M. Constantinescu,
C. Ganea - L. Ganea. Au mai jucat:
Marinescu, Șeroni, Barna, Bo�ia, Buga,

Moraru, Dănălache și Păun. „Sunt bu-
curos că echipa a început să joace. Mi-
a plăcut atitudinea băieților. Începem
să arătăm ca un grup din ce în ce mai
unit. Gabi Matei a intrat foarte bine.
Jucătorii noi evoluează de parcă sunt
de mult la FC Brașov. Mai este mult
până să jucăm ce vreau, dar, pentru
stadiul acesta al pregătirii, mă declar
mulțumit, în special pentru că nu avem
accidentați”, a declarat directorul ge-
neral al „galben-negrilor”, Constantin
Zotta.

Fetele de la Olimpia CSU
Brașov au pierdut par-
tida disputată în depla-
sare în compania fetelor
de la ACS Sepsi SIC Sfân-
tu Gheorghe cu scorul
de 81-74 (20-17, 17-21,
23-14, 21-22), dar au de-
monstrat că se pot bate
de la egal la egal cu ori-
ce echipă din Liga
Națională de baschet fe-
minin.

Deși trupa din Sfântu Ghe-
orghe are un buget de cel
pu�in cinci ori mai mare decât
cel al Olimpiei, fetele antre-
nate de Dan Calancea și Ne-
nad Marinkovic au
demon strat pe teren că
diferen�a de valoare între cele
două echipe este aproape ine-
xistentă. Meciul a început
prost pentru „olimpice” care
s-au văzut conduse cu 12-0
după primele patru minute și
jumătate ale partidei. Tehni-
cianul brașovencelor a cerut
time-out și Jones și compania
au intrat în meci. Sonia Ursu
a reușit să înscrie de două ori
din spatele liniei de trei puncte
și brașovencele a egalat la 15.

Primul sfert s-a încheiat cu
victoria gazdelor, scor 20-17,
dar spectatorii, prezen�i în nu-
măr foarte mare în sala spor-
turilor din Sfântu Gheorghe,
erau îngrijora�i. Următoarele
zece minute de joc au fost o
demonstra�ie de baschet a fe-
telor de sub Tâmpa. Cu Zorica
Mitov, excelentă în apărare și
extrem de exactă din spatele
liniei de trei puncte, cu Brit-
ney Jones și Sonia Ursu foarte
active și cu Natașa Bucevac
foarte exactă în joc, „olimpi-
cele” au câștigat sfertul se-
cund cu scorul de 21-17 și au
intrat la odihnă în avantaj de
un punct, scor 38-37. 

Au fost mai proaspete pe final.
Din nefericire „banca” mult
mai scurtă a brașovencelor și-
a spus cuvântul în partea se-
cundă. În sfertul trei jocul a
fost echilibrat, dar pe final
brașovencele au pierdut șase
mingi la rând și au permis
echipei gazdă să se distan�eze
pe tabela de marcaj. În ultimul
sfert s-a mers cap la cap și cu
un minut înainte de final trupa
din Sfântu Gheorghe avea opt
puncte avans pe tabela de
marcaj. Mitov a marcat de trei

puncte și diferen�a era de cinci
puncte în favoarea gazdelor
cu 40 de secunde rămase de
joc. Din păcate lipsa de
prospe�ime pe final de meci
și-a spus cuvântul și echipa
din Sfântu Gheorghe s-a im-
pus la final cu scorul de 81-
74, iar spectatorii au răsuflat
ușura�i. Pentru „olimpice” au
marcat  Britney Jones 27 de
puncte, Zorica Mitov 13, So-
nia Ursu și Natașa Bucevac
câte 12 puncte fiecare și Carla
Bartee 10 puncte. De partea
cealaltă au înscris Murphy 26
de puncte, Harrison 20, An-
nemarie Părău 14, Marshall
9, Pășcălău 8 și Jeffery 4
puncte. Partida de la Sfântu
Gheorghe a fost o excelentă
propagandă făcută baschetului
feminin, observatorul partidei,
Marius Marinescu,  declarând
la final că a fost cel mai bun
joc de baschet feminin pe care
l-a văzut în acest sezon al în-
trecerii interne. Brașovul a
pierdut această confruntare
dar a câștigat o echipă. Fetele
de la Olimpia CSU Brașov
vor juca în runda următoare,
miercuri, în deplasare cu Uni-
versitatea Cluj.

„Ne-am arătat valoarea”. La fi-
nalul jocului, tehnicianul
brașovencelor, Dan Calancea,
era mul�umit de evolu�ia fetelor.
„Am făcut un joc foarte bun.
Am reușit să înscriem peste 70
de puncte în deplasare la Sfântu
Gheorghe, unde este un teren
foarte greu. Suporterii echipei
din Sfântu Gheorghe creează o
atmosferă extraordinară,  dar
am reușit să facem față și pre-
siunii venite din tribune. Am
condus la pauză una dintre cele
mai bune echipe ale campiona-
tului și am fost foarte aproape
să producem o surpriză. Am
spus înainte de joc că meciurile
tari ne vor arăta unde suntem
cu adevărat. Am demonstrat în
această partidă că ne putem
bate cu orice echipă din cam-
pionat. Le felicit pe fete pentru
efortul depus și pentru modul
în care au tratat acest joc. Sigur
că există și o urmă de regret,
pentru că în această seară (nr.
sâmbătă) puteam câștiga la
Sfântu Gheorghe. Sper ca la me-
ciul de acasă cu Târgoviște să
avem parte de o sală plină și
să reușim să învingem”, a spus
tehnicianul fetelor de la Olimpia
CSU Brașov, Dan Calancea. 

Am pierdut un meci,
am câștigat o echipă!

Pagină relizată de 
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea 

Victorie clară
Corona a câștigat fără probleme partida cu Mureșul Târgu
Mureș din etapa a 17-a din Liga Națională de handbal fe-
minin. Fetele antrenate de Bogdan Burcea și Dumitru Ber-
bece s-au impus cu scorul de 40-17 (20-6). Meciul a fost
unul fără istoric, brașovencele dominând întâlnirea de la
un capăt la celălalt. Pentru Corona au marcat Zamfir 9 go-
luri, Pricopi 6, Dincă 5, Neagu, Chiper, Cârstea și Apetrei
câte 3, Bondar, Rațiu, Tudor și Briscan câte două goluri.
„A fost un meci de antrenament. Am hotărât să le menajăm
pe Mica Brădeanu și pe Cami Hotea. Le felicit pe fete
pentru victorie, dar acum începe perioada grea în care tre-
buie sa ne luptăm pentru fiecare minge și trebuie să
câștigăm jocurile din cupa EHF și meciul de la Baia Mare.
Sâmbătă vom juca în deplasare primul meci din Rusia din
Cupa EHF, iar apoi vom juca miercuri la Baia Mare. Este
un program greu și sper să trecem cu bine peste această
perioadă”, a spus tehnicianul Coronei, Bogdan Burcea. 

Au încurcat campionii 
Echipa de polo pe apă Sportul Studențesc Corona Brașov
a disputat în acest weekend două partide împotriva cam-
pionilor de la CSM Digi Oradea. Prima confruntare din ba-
zinul olimpic de la Brașov a fost la discreția formației
orădene care s-a impus cu scorul de 12-5 (3-1, 5-3, 2-0,
2-1). Echipa antrenată de Dorin Costraș a controlat jocul
de la un capăt la altul. După primul sfert a condus cu 3-1
iar la jumătatea meciului scorul era 8-4. În partea a doua
orădenii și-au continuat marșul spre victorie și au închis
tabela la scorul de 12-5. Cel mai bun marcator a fost go-
gheterul Superligii Naționale de polo, Tiberiu Negrean, cu
patru goluri. Meciul al doilea a fost mult mai echilibrat iar
studenții brașoveni au reușit să producă surpriza terminând
la egalitate, scor 6-6, jocul cu echipa care domină cam-
pionatul intern în ultimii ani. Două dintre golurile brașovenilor
au fost marcate de Vlad Georgescu, fiul antrenorului Au-
relian Georgescu. Vlad are doar 15 ani și a marcat primele
goluri din cariera sa chiar împotriva campionilor de la CSM
Digi Oradea. „Băieții au fost obosiți după prima confruntare,
dar au muncit și au luptat până în ultima secundă. Rezultatul
de pe tabelă este cel corect. Din păcate, am suferit în mo-
mentele în care am jucat în superioritate, nu am marcat
niciun gol cu om în plus în apă, deși am antrenat aceste
faze ale jocului. Mă bucur pentru acest egal care valorează
cât o victorie. Cred că putem obține rezultate pozitive cu
orice echipă din Liga Națională. Sunt bucuros pentru fiul
meu, care a marcat de două ori deși are doar 15 ani”, a
declarat antrenorul Aurelian Georgescu. 

Machado nu poate semna cu Dinamo
Fundașul portughez Ricardo Machado s-a înțeles cu Di-
namo București dar nu poate semna cu echipa din Șoseaua
Ștefan cel Mare, până când nu va fi declarat liber de contract
în litigiul cu FC Brașov. Camera Naţională de Soluţionare
a Litigiilor l-a declarat liber pe Machado, însă oficialii
formației de sub Tâmpa au contestat decizia la Comisia
de Recurs a Federaţiei Române de Fotbal. Deşi răspunsul
era aşteptat după şedinţa comisiei de joi, acesta nu a venit,
verdictul fiind amânat pentru 5 februarie. 

Învinși în primul amical
Formaţia Steaua a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 2-
0, de echipa austriacă Sturm Graz, în primul meci din cadrul
stagiului de pregătire din Turcia. Golurile au fost marcate
de Edomwonyi '59 şi Hadzici '79. Tehnicianul Constantin
Gâlcă a folosit următoarea formulă de start: Arlauskis -
Râpă, Papp, Toşca, Latovlevici - Bourceanu, Prepeliţă -
Popa, Chipciu, Tanase - Keşeru. Au mai evoluat: Stanciu,
Rusescu, Breeveld, Neagu, Vîlceanu, Enceanu şi Pham-
Huy.

Copil merge bine la Zagreb
Tenismanul Marius Copil a acces în turul doi al calificărilor
la turneul de la Zagreb, dotat cu premii totale de 494.310
euro. Copil l-a învins în prima rundă a calificărilor, cu scorul
de 7-6 (4), 3-6, 7-6 (3), pe germanul Daniel Brands. Ro-
mânul l-a învins în turul 2 pe sportivul Farrukh Dustov din
Uzbekistan, al doilea favorit al calificărilor cu scorul de 6-
7 (3), 6-4, 7-6 (5).



Echipa de hochei pe
gheață Corona Wolves
Brașov a câștigat, pe pro-
priul teren, cu 3-2 (1-0, 0-
0, 2-2), partida cu
Ferencvaros Budapesta,
din penultima etapă a se-
zonului regulat al Ligii
Mol la hochei pe gheață.
În ciuda acestei victorii,
„lupii” nu pot încheia se-
zonul regulat al Ligii Mol
pe poziția a treia, după ce
Nove Zamky s-a impus la
Miercurea Ciuc. 

Echipa antrenată de Jerry An-
dersson a început foarte bine
partida cu Ferencvaros și după
39 de secunde de joc, tabela
arăta 1-0 pentru „lupi”, după
reușita lui Peter Klouda. A ur-
mat o perioadă de 54 de minute
în care niciuna dintre echipe nu
a găsit drumul spre gol. Cu cinci
minute înainte de finalul jocului,
maghiarii au restabilit egalitatea
prin reușita lui Kiss. După nu-
mai un minut, Saluga a readus
trupa de sub Tâmpa în avantaj,
dar bucuria celor prezen�i în tri-
bunele Patinoarul „Olimpic”
din Brașov a fost de scurtă du-
rată. Miroslav Guren a marcat
în poarta apărată de Patrick Polc
când mai erau de jucat două mi-
nute și 20 de secunde și astfel
se părea că jocul merge spre
prelungiri. Arpad Mihaly a adus
victoria lupilor în ultima secun-
dă de joc a meciului într-un mo-
ment în care brașovenii evoluau
în dublă superioritate numerică.
„Am avut nevoie doar de un sin-
gur gol în seara asta pentru a
acumula cele trei puncte  și acest
lucru s-a întamplat cu doar o

secundă înaintea expirării tim-
pului regulamentar. În mod nor-
mal nu trebuie să ajungem în
astfel de situații, mai ales când
am avut atâtea ocazii de a în-
scrie. În mod normal când joci
cum am făcut-o noi în seara asta
și ratezi cu atâta ușurință, pierzi
meciul. Vreau să menționez că
nu prea mi-a plăcut cum au
abordat meciul atacanții noștri
centrali în momentele cheie. Au
dat prea multe pase greșite. Am
jucat împotriva unei echipe pu-
ternice care a avut motivația ne-
cesară să câștige această
partidă. Dar după cum știm
prea bine, nu e prima oară când
un meci de-al nostru se decide
în ultimele secunde”, a spus la
finalul jocului tehnicianul Co-
ronei, suedezul Jerry Ander-
sson.

I-au scos din lupta pentru play-
off. Maghiarii de la Ferencvaros
aveau nevoie de toate cele trei
puncte din disputa cu Corona,
pentru a spera în continuare la

calificarea în play-off. Din pă-
cate pentru ei, „lupii” au câștigat
și i-au eliminat astfel din cursa
pentru accederea în sferturile
de finală ale competi�iei. „Felicit
echipa Braşovului pentru victo-
rie. Brașovenii au jucat foarte
bine şi formează o echipă com-
plexă. Corona Wolves Brașov
are trei linii foarte bune şi ju-
cători valoroşi. Noi trebuia să
câştigăm toate cele trei puncte
pentru a mai spera să prindem
un loc în play-off, dar, din pă-
cate, am avut trei jucători indis-
ponibili. Am avut o primă
repriză în care am fost dominaţi,
apoi, în repriza a doua am rein-
trat în joc, având mai multe oca-
zii. Ne pare rău după ocazia din
ultimul minut, când puteam câş-
tiga, dar am ratat faţă în faţă
cu portarul advers. Apoi am
pierdut şi astfel am ieşit din cur-
sa calificării în play-off”, a de-
clarat la final tehnicianul
maghiarilor de la Ferencvaros,
Szakács Ferenc.

Cu Debrecen în sferturi. Chiar
dacă au câștigat, brașovenii nu
mai au nici o șansă să termine
pe pozi�ia a treia în clasamentul
sezonului regulat al Ligii Mol.
Nove Zamky a reușit să ob�ină
cele trei puncte din disputa cu
SC Miercurea Ciuc și va încheia
sezonul regulat pe locul trei. Ast-
fel, Corona va termina sezonul
regulat pe pozi�ia a patra și se
va duela cu Debrecen pentru un
loc în semifinale. Disputa dintre
Corona Wolves Brașov și  De-
brecen se va juca după sistemul
cel mai bun din trei partide. Pri-
mul joc va avea loc în Ungaria,
pe 10 februarie. A doua partidă
se va disputa la Brașov pe 13
februarie, iar dacă va mai fi ne-
voie, confruntarea decisivă va
fi programată pe 14 februarie
tot la Patinoarul „Olimpic” din
Brașov. Aseară, în ultima etapă
a sezonului regulat, Corona
Brașov a primit vizita celor de
la Nove Zamky. Partida s-a ter-
minat după închiderea edi�iei. 

„Lupii” termină
sezonul pe locul patru
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Din nou Serena Williams
Jucătoarea americană Sere-

na Williams, numărul 1 WTA,
a învins-o pe sportiva rusă Ma-
ria Şarapova, locul 2 mondial,
scor 6-3, 7-6 (7/5), şi a câştigat
Australian Open pentru a şasea
oară, după ce s-a impus şi la
ediţiile din 2003, 2005, 2007,
2009 şi 2010. Meciul a durat
111 minute. Williams şi Şara-
pova au mai fost adversare de
18 ori, iar jucătoarea america-
nă câştigase 16 din aceste con-
fruntări. Şarapova s-a impus
în faţa lui Williams doar de
două ori, în 2004. Serena Wil-
liams, în vârstă de 33 de ani,
a câştigat al 19-lea titlu de
Grand Slam şi le-a depăşit pe
compatrioatele sale Martina
Navratilova şi Chris Evert. Re-
cordul de titluri de Grand Slam

în era Open este deţinut de ger-
manca Steffi Graf (22). „Tre-
buie să o felicit pe Maria. A
jucat minunat. A jucat foarte
bine şi ne-a oferit o finală
mare, nu doar pentru public,
ci pentru tenisul feminin. Sunt
onorată că am jucat împotriva
ta în finală”, a spus Williams
pe teren, adresându-i-se pe fi-
nal Mariei Şarapova. „În pri-
mul rând vreau să o felicit pe
Serena pentru că a scris istorie
şi a jucat unul din cele mai
bune meciuri ale sale. Este o
onoare să joc împotriva ei. Nu
am învins-o de mult timp, dar
îmi place de fiecare dată când
intru pe teren ca să joc cu ea
pentru că este cea mai bună şi
ca jucătoare de tenis vrei să
evoluezi împotriva celei mai

bune. Felicitări pentru această
performanţă. Au fost două săp-
tămâni lungi pentru mine.
Aproape am fost eliminată în

turul doi şi mi-am oferit a doua
şansă în acest turneu. Nu a fost
suficient astăzi, dar îmi place
mult aici”, a spus Şarapova.

Pagină realizată de 
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea 

Bicfalvi, remarcat de L’Equipe
Jucătorul echipei Volin Luţk, Eric Bicfalvi, a fost inclus
într-un clasament realizat de cotidianul L'Equipe cu fot-
balişti care s-au remarcat în campionatele europene de
la începutul sezonului. „Cel mai bun marcator din cam-
pionatul Ucrainei nu joacă la Dinamo Kiev. Nici la Şahtior
Doneţk sau Dnepr Dnepropetrovsk. Ci la Volin Luţk. Echi-
pa la care Eric Bicfalvi a venit în 2012. Internaţionalul
român a reuşit deja nouă goluri în acest sezon. Mijlocaş
tehnic, abil, el marcase doar 19 goluri de la debutul ca
profesionist, în 2005", a notat L'Equipe. În materialul rea-
lizat de L'Equipe se mai află Charlie Austin (QPR, 13
goluri), Paulo Dybala (Palermo, 10 goluri), Carlos Bacca
(FC Sevilla, 12 goluri), Alexander Meier (Eintracht Fran-
kfurt, 12 goluri), Talisca (Benfica Lisabona, 9 goluri), Ab-
doulaye Diaby (Mouscron, 12 goluri), Anthony Andreu
(Hamilton Academical, 12 goluri), Shkelzen Gashi (FC
Basel, 11 goluri), Bibras Natkho (ŢSKA Moscova, 8 goluri)
şi Bartholomew Ogbeche (Cambuur, 10 goluri).

Felgueiras spre Konyaspor
Mario Felgueiras nu s-a prezentat la antrenamentele
CFR-ului în 2015, iar jucătorul este aproape de un transfer
în Turcia, la Konyaspor, echipă la care evoluează Gabi
Torje şi Ciprian Marica.
Portarul de 28 de ani se află în Turcia pentru a negocia
ultimele detalii legate de contractul său, anunţă Ştirides-
port.ro. Oficializarea transferului se va face după ce Fel-
guiras va trece de vizita medicală. Jucătorul va putea
semna un contract cu cei de la Konyaspor după ce situaţia
sa cu cei de la CFR Cluj va fi lămurită sau dacă va primi
drept de joc provizoriu din partea FIFA. Deşi spera că
se va putea baza pe Mario Felgueiras şi în retur, Eugen
Trică trebuie să se resemneze şi să caute un alt portar
care să dea încredere echipei sale. În schimb, Iuliu Mu-
reşan i-a amintit lui Mario Felgueiras,  că poate fi penalizat
cu 25 la sută din contract pentru că nu s-a prezentat la
antrenamente şi că nu e jucător liber. În aceeaşi situaţie
se află şi Tade.

Australia a câștigat Cupa Asiei
Reprezentativa Aus-
traliei a câştigat în
premieră Cupa Asiei
după ce a învins în fi-
nala de la Sydney, cu
scorul de 2-1 după
prelungiri, selecţiona-
ta Coreei de Sud. Golurile învingătorilor au fost marcate
de Luongo '45 şi Troisi '105. Pentru Coreea de Sud a în-
scris Son Heung-min, în minutul 90+1. Pe locul 3 la com-
petiţia desfăşurată în Australia s-a clasat echipa Emiratelor
Arabe Unite, care a câştigat finala mică în faţa naţionalei
Irakului, scor 3-2.

Italienii au câștigat Australian Open
Perechea italiană Simone Bolelli/Fabio Fognini, care în
urmă cu două zile a trecut în semifinale de cuplul Horia
Tecău/Jean-Julien Rojer, a câştigat, sâmbătă, proba de
dublu masculin din cadrul turneului Australian Open. Bo-
lelli şi Fognini au învins în finală perechea franceză Pier-
re-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, scor 6-4, 6-4. În
semifinale, cei doi italieni s-au impus cu scorul de 6-4,
3-6, 6-3, în faţa românului Horia Tecău şi olandezului
Jean-Julien Rojer.

A cincea oară Djokovici
Tenismanul sârb Novak Djokovici, locul 1 ATP, a câştigat
pentru a cincea oară turneul Australian Open, impunân-
du-se ieri, în finala de la Melbourne, în faţa britanicului
Andy Murray, al şaselea favorit, scor 7-6 (5), 6-7 (4), 6-
3, 6-0. Meciul a durat trei ore şi 39 de minute. Djokovici
a mai câştigat turneul Australian Open în 2008, 2011,
2012 şi 2013. Sârbul a devenit primul jucător din era
Open care s-a impus la Melbourne de cinci ori. Pentru
Andy Murray a patra încercare de cucerire a trofeului,
după ce a pierdut şi finalele din 2010, 2011 şi 2013. Djo-
kovici şi Murray au mai fost adversari de 23 de ori, sârbul
impunându-se de 15 ori şi britanicul de opt ori.
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Lansarea revistei ”AS-
TRA istorie”, proiecţii de
filme şi prelegeri despre
Franţa sunt doar câteva
dintre evenimentele
care vor avea loc în
această lună la Bibliote-
ca Judeţeană „George
Bariţiu” Braşov.

Astăzi, 2 februarie 2015
Mansarda Casei Baiulescu,

orele 17.30 – Turul Franţei
în 12 săptămâni – Norman-
dia. Prelegeri despre cultura,
istoria, gastronomia şi turis-
mul Franţei, pe zone şi pro-
vincii istorice, susţinute de
lector Adele Gousset.

Vineri, 6 februarie 2015
Mansarda Casei Baiulescu,

orele 11.00-15.00 – Lansarea
primului raport din România
despre deschiderea datelor din
domeniul culturii şi worksho-
puri tematice susţinute de Fun-
daţia pentru o societate
deschisă şi Asociaţia Metru-
Cub Resurse pentru cultură. 

Luni, 9 februarie 2015
Mansarda Casei Baiulescu,

orele 17.00 – Seara filmului
maghiar: „Pillangó” (Fluturele)
(2012). Regia: László Vitézy. 

Ecranizare a romanului
omonim de Moricz Zsigmond

Marţi, 17 februarie 2015
Muzeul Civilizaţiei Urbane

– Lansarea revistei ASTRA is-
torie şi a cărţii supliment. Pre-
zintă: directorul Bibliotecii

Judeţene Braşov, Daniel Na-
zare şi Nicolae Pepene, redac-
tor şef şi directorul Muzeului
de istorie Braşov. Moderator:
Ligia Fulga, director Muzeului
de Etnografie şi Civilizaţie
urbană Braşov.

Marţi, 17 februarie 2015
Mansarda Casei Baiulescu,

orele 17.00 – Seara filmului
românesc: „Bădăranii” (1960).
Regia: Gheorghe Naghi, Sica
Alexandrescu. 

Joi, 19 februarie 2015
Mansarda Casei Baiulescu,

orele 17.30 – Cineclub fran-
cofon: „L’amour dure trois
ans” (Dragostea durează trei

ani) (Franţa, 2011). Un film
de Frédéric Beigbeder. Cu
Louise Bourgoin, Gaspard
Proust.

Luni, 23 februarie 2015
Mansarda Casei Baiulescu,

orele 17.30 – Turul Franţei în
12 săptămâni – Prelegeri des-
pre cultura, istoria, gastrono-
mia şi turismul Franţei, pe zone
şi provincii istorice, susţinute
de lector Adele Gousset.

Marţi, 24 februarie 2015
Mansarda Casei Baiulescu,

orele 17.00 – Seara filmului
englez: „Mandela: long walk
to freedom”/Mandela: lungul
drum spre libertate (copro-

ducţie Africa de Sud-Marea
Britanie, 2013). Regia: Justin
Chadwick. 

Vineri, 27 februarie 2015
Mansarda Casei Baiulescu,

orele 18.00 – 20.00 – Jocuri
pentru voluntariat susţinute
de Asociaţia Colors Braşov.

Asociaţia Colors lucrează
intens cu tinerii, iniţiind şi or-
ganizând numeroase activităţi
dedicate. Printre acestea, Jo-
curile pentru voluntari au fost
gândite ca întâlniri periodice
de interacţiune, de prezentare
a diferite asociaţii, cu preo-
cupările şi proiectele lor, şi de
crearea a unui spaţiu de co-
municare prin joc. 

Horoscopul zilei
Berbec. Intuiţia şi simţul practic vă ajută să luaţi decizii in-
spirate în afaceri. Dacă vi se propune asocierea într-o nouă
afacere, nu vă grăbiţi să refuzaţi! 
Taur. Ar fi bine să vă ascultaţi intuiţia şi să renunţaţi la o
călătorie din care nu vă puteţi alege decât cu pierderi. Astăzi
aveţi toate şansele să câştigaţi un premiu.
Gemeni. Puteţi avea succes într-o activitate nouă, pe care o
începeţi împreună cu un prieten. După-amiază primiţi o
sumă importantă, care vă face să vă schimbaţi planurile. 
Rac. Împreună cu persoana iubită, faceţi planuri planuri ce
pot părea prea nerealiste, însă perseverenţa vă ajută să do-
vediţi contrariul. 
Leu. Staţi mai bine cu banii şi sunteţi plin de entuziasm.
Puteţi să porniţi o afacere sau să călătoriţi, dar este o zi
bună şi pentru întâlniri romantice. 
Fecioară. Dimineaţă aveţi un succes nesperat într-o scurtă
călătorie de afaceri. Vă sfătuim să nu vă pierdeţi răbdarea
dacă lucrurile nu merg în ritmul care v-ar plăcea. 
Balanţă. Dimineaţă este posibil să primiţi o sumă importantă,
care vă prinde foarte bine. Poate să fie o moştenire sau plată
pentru o colaborare. 
Scorpion. S-ar putea să vă schimbaţi complet programul, dar
nu este cazul să vă faceţi probleme, pentru că astăzi aveţi
noroc. 
Săgetător. Primiţi un cadou din partea unei persoane dragi
din familie, de care vă bucuraţi în mod deosebit. Capacitatea
de comunicare este excelentă.Vă sfătuim să fiţi cumpătat.
Capricorn. În cursul dimineţii, luaţi o decizie în urma căreia
sunteţi nevoit să vă schimbaţi programul. S-ar putea să fiţi
contactat de câţiva prieteni, cu care faceţi ieşiţi în oraş. 
Vărsător. Uşurinţa în comunicare favorizează relaţiile cu cei
din jur. Se întrevede o călătorie în interesul familiei. Puteţi
avea câştiguri mari din activităţi comerciale.
Peşti. Aveţi succes într-o călătorie în interes de afaceri. Vă
sfătuim să aveţi răbdare şi să evitaţi discuţiile în contradictoriu
cu partenerii. 

Evenimentele lunii 
la Biblioteca judeţeană
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Sudoku

6 3 1 9 5 7 4 8 2
2 7 4 8 1 6 3 9 5
5 8 9 4 2 3 7 1 6
9 4 5 6 8 1 2 3 7
7 1 6 3 4 2 9 5 8
8 2 3 7 9 5 1 6 4
1 6 7 2 3 8 5 4 9
4 5 8 1 7 9 6 2 3
3 9 2 5 6 4 8 7 1

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

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

THE IMITATION GAME:
JOCUL CODURILOR 
-PREMIERĂ-
(THE IMITATION GAME)
Regie: Morten Tyldum
(AP-12), Biografic,
Dramă, Război, Thriller,
114 min.
ora: 19:00
NUNTAŞI DE
ÎNCHIRIAT -PREMIERĂ-
(THE WEDDING RINGER)
Regie: Jeremy Garelick
(AP-12), Comedie,
101 min.
ora: 21:00
JOC PERICULOS 
-PREMIERĂ-
(WILD CARD)
Regie: Simon West
(N-15), Crimă, Dramă, Thriller, 92 min.
orele: 20:30, 22:15

PENE GALBENE
-3D– -
PREMIERĂ–
DUBLAT
(YELLOWBIRD)
Regie: Christian
De Vita
(AG), Animaţie,
Familie, 90 min.
ora: 13:30
DE NEÎNVINS 
(UNBROKEN)
Regie: Angelina
Jolie
(AP-12),
Acţiune,
Biografic,
Dramă, Istoric,
Război, Sport,
137 min.
ora: 18:00

CEI 6 SUPER EROI -3D– DUBLAT
(BIG HERO 6)
Regie: Don Hall, Chris Williams
(AG), Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, 102 min.
ora: 13:15

LUNETISTUL AMERICAN (AMERICAN SNIPER)
Regie: Clint Eastwood
(N-15), Acţiune, Biografic, Război, 132 min.
ora: 21:30
MAMI (MOMMY)
Regie: Xavier Dolan
(N-15), Dramă, 140 min.
ora: 15:30
MORTDECAI
Regie: David Koepp
(AP-12), Dramă, Crimă, 106 min.
ora: 18:15
PROMISIUNEA 
(THE WATER DIVINER)
Regie: Russell Crowe
(N-15), Dramă, Război, 111 min.
ora: 16:30
TAKEN 3: TEROARE ÎN L.A. 
(TAKEN 3)
Regie: Olivier Megaton
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller, 109 min.
ora: 14:00
HOBBITUL: BĂTĂLIA CELOR CINCI OŞTIRI -3D-
(THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES)
Regie: Peter Jackson
(AP-12), Aventuri, Fantastic, 144 min.
ora: 15:15

8 7 3 5 6 4 2 9 1
5 6 4 2 1 9 8 7 3
2 9 1 3 7 8 6 4 5
4 3 6 8 2 7 5 1 9
7 2 8 1 9 5 4 3 6
9 1 5 6 4 3 7 2 8
6 5 9 4 3 2 1 8 7
3 8 2 7 5 1 9 6 4
1 4 7 9 8 6 3 5 2

Astăzi în Braşov

Mansarda Casei Baiulescu din Livada Poştei va fi gazda evenimentelor organizate de Biblioteca Judeţeană



◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

11

„Problema probleme-
lor” a numit I.P.S. Sa dr.
Vasile Suciu loteria cul-
turală a Asociaţiunei în
cuvântarea de deschi-
dere ce a rostit la 8 No-
emvrie 1922 în Sibiu.

Şi, în adevăr, aşa este. Dela
reuşita nici unei întreprinderi
publice româneşti nu atârnă
atâtea lucruri mari şi frumoa-
se ca dela reuşita acestei lo-
terii: Case naţionale cu
muzee şi biblioteci regionale
în 32 centre mai de seamă;
biblioteci româneşti cu cărţi
bine alese în toate satele şi
cătunele noastre; păstrarea
de ruine şi monumente isto-
rice şi în sfârşit însemnarea
localităţilor noastre istorice
prin plăci comemorative sau
grandioase monumente ar-
tistice, iată ce atârnă dela
soartea acestei loterii.

În afară de acestea tot de
loterie atârnă şi lărgirea ac-
tualelor case ale Asociaţiunii
din Sibiu, care sunt absolut

neîncăpătoare pentru mulţi-
mea cărţilor, revistelor, zia-
relor trimise conform legii,
bibliotecei centrale a acestei

însoţiri, mai departe aranja-
rea cum se cade a colecţiilor
artistice şi istorice din muzeul
Asociaţiunii. Din cele 15.000

obiecte etnografice abia 1000
(deci a 15-a parte) sunt ex-
puse vederii publice în mu-
zeu. Alte 14.000 zac în

pivniţă şi localuri suterane
expuse stricăciunii. Aseme-
nea nu e loc în casele Aso-
ciaţiunii din pricina

îngrămădirii de liceu inter-
nat, direcţiune regională şi
chiriaşi străini de Asociaţiu-
ne, pentru arhiva de o valoare
istorică nepreţuită ce trebue
aşezată şi scutită în acest aşe-
zământ. Ea e nodul gordian
al culturei noastre care trebue
deslegat norocos şi fără amâ-
nare. Dacă se cheltuesc mi-
lioane pentru orgii şi lucruri
de nimic, de ce nu s’ar putea
cumpăra şi cele câteva sute
de mii de bilete dela loteria
Asociaţiunii cu 20 lei bucata?
Chiar dacă am fi nevoiţi să
renunţăm în anumite zile la
petrecerile obişnuite: câteva
pahare de vin sau de bere
mai puţin şi totuşi am fi da-
tori s’o facem pentru cinstea
steagului. Când ne întâlnim
unii cu alţii pe lângă bineţele
obişnuite, să ne întrebăm şi
„Câte bilete ai cumpărat dela
loteria Astrei”?

(Carpaţii, Anul II, Nr. 83,
Luni 11 Decemvrie 1922)
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Ne aducem aminte de
această vorbă a marelui
naţionalist, profesorul
Nicolae Iorga cu care
d-sa a caracterizat pe
fruntaşii partidului na-
ţional, ori de câte ori
împrejurările dau drep-
tate savantului profesor. 

La moartea marelui ro-
mân Vasile Lucaci, partidul
naţional a încercat să prezin-
te pe acest mare om al unirei
şi duşman al regionalismului
drept membru al partidului na-
ţional, care în consecinţă perde
în el... etc. etc.

Cine a pierdut cu adevărat
prin moartea marelui patriot
a fost ţara, nu partidul naţio-
nal. Partidul naţional a pier-

dut pe
Vasile Lucaci
încă de atunci când acest par-
tid a apucat pe calea regio-
nalismului care a înveninat
aici atâtea suflete.

Dar apropo de
Pupă-spurcă. Cred

oare fruntaşii
partidului na-
ţional că lu-
mea de aici
a uitat când
acest partid
a trimis în
ţara Oaşu-
lui pe d-l
Ghiţă Vă-
lean fost de-

putat de
Careii-Mari ca

să spurce în
faţa alegătorilor

pe părintele Vasile
Lucaci, cum n’a fost

încă spurcat în ţara asta un
om politic român?

(Carpaţii, Anul II, Nr. 83,
Luni 11 Decemvrie 1922)

Cristina Baciu Iulian  Cătălui

Cristina Baciu

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Problema problemelor
2 februarie 2015

Ecouri

Unde găsiţi ziarul nostru

Pupă-spurcă Ziarul publica pe prima
pagină ştirea că, „Raiul”,
o comedie care a re-
purtat un „răsună-
toru succes” pe
scenele bucureş-
tene, a fost re-
prezentată pe
13 februarie
1938, la ora 9
seara, la Teatrul
„Reduta” din
Braşov. 

Renumita artis-
tă, madam’ Nataliţa
Pavelescu (foto), în-
conjurată de artişti „de
mult talentu”, au făcut din co-
media „Raiul” un spectacol
rar şi un „minunat prilej de
distracţiune”, la Braşov. 

Comedia care s-a jucat pe
scena „Redutei” era unul din

c e l e
mai reuşite specta-
cole, din acea vre-
me, jucate pe scena
vreunui teatru din localitate. 

Braşovenii au „efectuat”
îndelungi aplauze, primind
cum se cuvine pe madam’
Nataliţa şi teatrul ei.

(Ardealul,  
februarie 1938)

Teatrul Nataliţa Pavelescu la Braşov
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Doi cerşetori ro-
mâni de etnie
romă au fost
angajaţi pe post
de exponate vii
la o expoziţie
de artă din Sue-
dia, în cadrul că-
reia trebuie să
stea complet
nemişcaţi și să
nu scoată nicio
vorbă.

Cei doi români,
care de fapt sunt un
cuplu, apar îmbrăcaţi
în haine groase şi nu
au voie să vorbească cu vizi-
tatorii de la muzeul Malmö
Konsthall din Suedia, scrie
The Local.

Marcella Cheresi şi Luca
Lăcătuş au ajuns în Suedia în
luna decembrie a anului tre-
cut. Nu şi-au găsit de lucru,
aşa că au început să cerşească.
Însă la scurt timp directorul
unei galerii de artă din Malmo

le-a propus să devină parte a
unei expoziţii de artă. Cei doi
au acceptat mai ales că orga-
nizatorii expoziţiei le-au ex-
plicat că arta poate fi o bună
oportunitate de a atrage aten-
ţia semenilor asupra celor care
nu au avut prea mult noroc în
viaţă.

„Acesta este un subiect sen-
sibil care provoacă reacţii pu-

ternice, aşa că nu sunt sur-
prins de critici”, a spus Erika
Li Lundqvist, ofiţer de presă
în cadrul proiectului.

Presa suedeză arată că pro-
iectul privind imigrarea a stâr-
nit critici inclusiv din partea
vizitatorilor. „Sunt conştientă
că există probleme etice cu in-
terpretarea şi obiectivarea per-
soanelor vulnerabile”, a spus

una dintre repre-
zentantele proiec-
tului.

Cuplul de etnie
romă este plătit la
fel ca şi ceilalţi
care lucrează la
proiect, adică în
jur de 5.000 de
coroane, ceea ce
înseamnă aproxi-
mativ 606 dolari.

Ziariştii suedezi
spun că în ultimii
doi ani mii de cer-
şetori au venit în
Suedia, cei mai
mulţi fiind din

România. Majoritatea sunt
romi şi au venit iniţial ca tu-
rişti.

Nu este pentru prima dată
când cerşetori din România
devin parte a vieţii artistice
din Suedia. Anul trecut, un
pictor a realizat mai multe
portrete. Banii încasaţi din
vânzarea tablourilor i-a donat
tot cerşetorilor.

Doi cerşetori români,
exponate vii în muzeu

Cel mai lung cuvânt românesc are 44 de litere
România este o ţară „carpa-

to-danubiano-pontică”, iar
muşchiul „sternocleidomastoi-
dian” ajută la înclinarea capu-
lui. Cuvintele dintre ghilimele
sunt printre primele care ne
vin în minte atunci când ne în-
treabă cineva care este cel mai
lung cuvânt din limba română.
Cu toate acestea, lungimea lor
nici măcar nu se apropie de
cea a celui mai lung cuvânt din
limba noastră.

Acesta este „pneumonoul-
tramicroscopicsilicovolcani-
conioză”, având 44 de litere.
Pneumonoultramicroscopic-
silicovolcaniconioza este o
boala cauzată de inhalarea în-
delungată a pulberilor de si-
lice, care se acumulează în
plămâni. Varianta scurtă şi
mai uşor de pronunţat a aces-
tei boli este silicoza.

Următoarele patru cuvinte
în topul celor mai lungi din

limba română sunt: „difos-
fopiridinnucleotidpirofosfa-
taza” (36 de litere, este
numele unei enzime); „ence-
falomielopoliradiculonevrita”
(32 de litere, este o boală ca-
racterizată prin inflamarea
nervilor); „gastropiloroduo-
denojejunostomie” (31 de li-
tere, este numele unei
operaţii); „diclordifeniltri-
clormetilmetan” (30 de litere,
este o substanţă chimică).

Ieşenii care îşi plătesc la
timp facturile la întreţinere
pot câştiga premii oferite de
către administratorul de im-
obile al Primăriei, respectiv
Termo-Service, printre premii
figurând şi două bilete la con-
certul lui André Rieu, din luna
iunie, de la Bucureşti.

Societatea Termoservice,
aflată în subordinea Primăriei
Iaşi, care administrează un nu-
măr de 23.000 de apartamen-
te din municipiu, a demarat,
începând de la 1 februarie,
„Tombola Locatarului”, în ca-
drul căreia vor fi oferite di-
verse premii celor care se
înscriu la concurs.

Tot prin tragere la sorţi vor
fi oferite un weekend all-in-
clusive la munte pentru două

persoane, precum şi o cină
romantică pentru un cuplu la
un restaurant ieşean.

Pentru a putea participa la
tombolă, locatarii trebuie să
facă dovada că au achitat mi-
nim 300 de lei la întreţinere
pentru lunile ianuarie, februa-
rie şi martie. La tombolă se
pot înscrie doar ieşenii ale

căror apartamente se află în
administrarea societăţii Ter-
moservice.

Conducerea societăţii ie-
şene susţine că este vorba de
o campanie de fidelizare a
clienţilor săi, iar pe de altă
parte ieşenii sunt încurajaţi
să-şi achite la timp facturile
la întreţinere.

Elena Băsescu a născut sâmbătă seară un băiat
Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului preşedinte Traian
Băsescu, a născut sâmbătă seară un băiat, conform unui
anunţ făcut de fostul şef al statului pe Facebook.
„În 31.01, la 22,18, s-a născut încă un Băsescu şi este plin
de personalitate. Îi mulţumesc fiicei mele pentru o nepoţică
şi un nepoţel”, a scris Traian Băsescu pe reţeaua de so-
cializare. Elena Băsescu este căsătorită cu Bogdan Ionescu
şi mai are o fetiţă, Sofia Anais. Fiica cea mare a fostului
preşedinte, Ioana, are un băieţel, născut în noiembrie 2014. 

Cezar Ouatu: „Nu sunt nici preţios, nici cu nasul pe sus”
Fostul reprezentant al României la Eurovision, Cezar
Ouatu, a fost la un pas să părăsească ţara, însă, pe
ultima sută de metri, a primit o ofertă greu de refuzat.
Şansa de a participa la emisiunea „Te cunosc de undeva!”
l-a făcut să se răzgândească. „Mă pregăteam să plec
din ţară, să mă întorc la Milano. Eu stau de 16 ani în
Italia, am dublă cetăţenie, am terminat acolo Conserva-
torul. În România, am venit pentru Eurovision. A fost o
întâmplare atunci, şi mie aşa îmi place… să se întâmple
lucrurile, nu să le programezi. Această propunere, de a
participa la «Te cunosc de undeva!», este o bună ocazie
pentru mine ca oamenii să mă vadă aşa cum sunt eu,
de fapt.Pentru că nu sunt nici prețios, nici cu nasul pe
sus, cum cred unii”, a declarat Cezar Ouatu.

Ştefan Stan, primul concurent la „Ferma Vedetelor”
Ştefan Stan, cel care a câştigat marele premiu în primul
sezon al „Vocii României”, va păşi în „Ferma Vedetelor”.
El este primul nume din lista celor 12 vedete care vor locui
timp de trei luni, izolate, la fermă, în condiţii de acum 100
de ani, anunţă postul de televiziune. „Am acceptat să fac
parte din acest proiect pentru că îmi plac foarte mult pro-
vocările, iar acest format reprezintă o provocare în ade-
văratul sens al cuvântului”, declară Ştefan Stan. Iulia Vântu
va fi prezentatoarea emisiunii difuzată la PRO TV. 

Ieşenii care-şi plătesc la timp întreţinerea sunt
premiaţi cu bilete la concertul lui André Rieu


