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VALUTĂ

Beneficiarii de pachete cu alimente din rezerva UE care
şi-au ridicat deja alimentele vor mai putea primi încă o
cutie, în limita stocului rămas în depozitul Direcţiei de Ser-
vicii Sociale Braşov. Distribuirea se va face începând din
2 martie, către toate persoanele care au ridicat deja un astfel

de pachet. „Vor putea ridica pachetele cu alimente toate
persoanele defavorizate care au mai primit anterior astfel
de ajutoare. De data aceasta, fiecare persoană va primi o
singură cutie iar redistribuirea se va face până în 31 martie”,
a explicat viceprimarul Adina Durbacă. 

Încă o tură de alimente UE,
începând din martie

Calendarul înscrierii în învăţământul
primar a fost decalat cu o săptămână,
faţă de proiectul supus dezbaterii pu-
blice, astfel că prima etapă a înscrie-
rilor la clasa pregătitoare a început
în 16 februarie, iar înscrierea direct
în clasa, astăzi,  23 februarie, potrivit
unui ordin al ministrului Educaţiei.
Inspectorul şef Ariana Bucur a ţinut

să precizeze că nu este important mo-
mentul înscrierii copilului (care se
face online), în schimb va conta do-
miciliul, iar din acest an va fi luată în
considerare şi reşedinţa părinţilor, nu
doar dovada domiciliului stabil. Din
cest motiv, primii copii înscrişi vor fi
cei care au domiciliul arondat insti-
tuţiei şcolare respective. 

Încep înscrierile în clasa 0 şi clasa I
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Petrolul Ploieşti a învins pe FC Braşov
cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara,
pe stadionul „Ilie Oană”, într-un meci
din etapa a 18-a a Ligii I de fotbal,
prima a returului. Singurul gol al me-
ciului a fost marcat de portughezul
Filipe Teixeira (foto in stanga — min.
72), cu un şut de la distanţă. Ploieş-
tenii au dominat meciul, dar ocaziile

de gol au fost rare. Echipa antrenată
de Mircea Rednic a avut şi o bară,
prin George Mareş (69). Cele două
echipe s-au întâlnit de 72 de ori pe
prima scenă, Petrolul având 32 de
victorii, braşovenii 26, iar alte 14 par-
tide s-au încheiat nedecis. După 18
etape, FC Braşov ocupă locul 9 în
Liga 1 cu 19 puncte. 

FC Braşov, înfrângere la debut de 2015 
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Primăvara va fi ploioasă 
şi friguroasă
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METEO
Înnorat

4°C /8°C

Meteorologii spun că primăvara va fi cam friguroasă. Dacă
acum maximele ajung şi la 15 grade Celsius, prognoza pentru
următoarele trei luni nu arată foarte bine.
În luna martie, temperaturile vor fi mai mici decât cele nor-
male, sub media multianulă de 3-5 grade Celsius. Şi preci-
pitaţiile vor fi abundente: se vor depăşi 38-40 de l/mp în cam
toate zonele din ţară.
Luna aprilie vine de asemenea cu temperaturi mici, în medie
9 grade. Excepţie vor face zonele din sud-estul ţării, unde
temperaturile se vor încadra în parametrii obişnuiţi. Aici pre-
cipitaţiile vor fi normale din punct de vedere cantitativ: în
medie 50 l/mp în majoritatea zonelor.
Din păcate, în luna mai, în aşteptarea verii, temperaturile vor
fi tot mici: sub 15 grade Celsius, ceea ce înseamnă media
pentru această lună. Excepţie vor face de asemenea zonele
din sud-est şi local vestul şi sudul teritoriului. Precipitaţiile
vor fi abundente: vor depăşi 66-70 l/mp în majoritatea zonelor. 

Ziar Gratuit
Ediţia în format electronic 

se găseşte la adresa www.addjb.ro

EDIŢIE ELECTRONICĂ



EVENIMENT2 Luni

Estrella Ştefănescu, şefa
Serviciului Urmărire Trans-
porturi din CFR, şi omul de
afaceri Iorgu Ganea au fost
arestaţi preventiv, prin deci-
zia Tribunalului Bucureşti,
în dosarul privind favoriza-
rea la licitaţii a unor firme
de transportul feroviar, prin-
tre care şi Regiotrans.

Procurorii DNA au reţi-
nut-o miercurea trecută pe
Estrella Ştefănescu, şef ser-
viciu Urmărire Transporturi
în cadrul companiei CFR
SA, pentru acordarea de sub-
venţii cu încălcarea legii sau
neurmărirea conform legii a
respectării destinaţiei sub-
venţiilor, permiterea accesu-
lui unor persoane
neautorizate la informaţii
care nu sunt destinate publi-
cităţii în scopul obţinerii
unor foloase pentru altul
(două acte elemente mate-
riale) şi luare de mită în for-

mă continuată (nouă acte
materiale).

Omul de afaceri Iorgu Ga-
nea, reprezentant al SC Re-
giotrans, a fost reţinut joia
trecută, pentru două infrac-
ţiuni de dare de mită, dintre
care una în formă continuată
(nouă acte materiale), folo-
sirea în mod direct şi indirect
de informaţii care nu sunt
destinate publicităţii în sco-
pul obţinerii unor foloase
pentru sine sau pentru altul
şi utilizarea subvenţiilor în
alte scopuri decât cele pentru
care au fost acordate.

În aceeaşi cauză se fac
acte de urmărire penală şi
faţă de SC Regiotrans SRL
Braşov, pentru utilizarea
subvenţiilor în alte scopuri
decât cele pentru care au fost
acordate, Florin Hădărean
directorul firmei, pentru
complicitate la dare de mită,
şi Gheorghe Valentin Cia-

praz, pentru complicitate la
dare de mită.

De asemenea, sunt urmă-
riţi penal Claudiu Octavian
Dumitrescu, director al Di-
recţiei Feroviare din cadrul
Direcţiei Generale Transport
şi Infrastructură - Ministerul
Transporturilor, pentru luare
de mită şi trafic de influenţă,
şi Costache Nicolau, director
general al Regionalei Căi Fe-
rate Braşov, pentru permite-
rea accesului unor persoane
neautorizate la informaţii
care nu sunt destinate publi-
cităţii în scopul obţinerii
unor foloase pentru altul
(două acte materiale) şi luare
de mită în formă continuată
(trei acte materiale).

Procurorii au făcut mier-
curea trecută percheziţii la
Ministerul Transporturilor,
Compania Naţională CFR,
Regionala CFR din Braşov
şi mai multe firme, 

A căzut cu mașina într-o prăpastie
O persoană a fost rănită,

sâmbătă după-amiază, după
ce autoturismul cu care circula
a derapat, a ieşit de pe caro-
sabil şi a căzut într-o prăpastie
pe marginea DN 1, pe serpen-
tinele de la Posada. 

Potrivit reprezentanţilor Po-
liţiei Prahova, accidentul a
avut loc la kilometrul 115 al

DN 1, pe Valea Prahovei, în
zona serpentinelor de la Po-
sada.

Şoferul unui autoturism
Matiz care cobora dinspre
munte a pierdut controlul asu-
pra volanului într-o curbă pe-
riculoasă, cel mai probabil din
cauză că nu a adaptat viteza
la condiţiile de drum, iar ma-

şina a ieşit de pe carosabil, că-
zând aproximativ 15 metri
într-o prăpastie.

Bărbatul, care se afla singur
în maşină, a fost preluat de o
ambulanţă şi dus la spital.

În zona accidentului s-a cir-
culat pe o singură bandă a
drumului timp de peste jumă-
tate de oră.

Rusia ar putea încer-
ca să cucerească te-
ritorii ce aparţin
sta telor NATO, re-
prezentând astfel o
„ameninţare exis-
tenţială”, a declarat
vinerea trecută co-
mandantul adjunct
al Alianţei atlantice
în Europa, informea-
ză AFP.

Generalul Adrian Brad-
shaw s-a exprimat în timp
ce Franţa şi Germania în-
cercau să asigure aplicarea
unei încetări a focului în estul
Ucrainei, unde separatiştii
proruşi luptă contra forţelor
armatei regulate ucrainene.

Soldaţi ai armatei ruse sunt
desfăşuraţi în estul Ucrainei,
a declarat generalul Bradshaw
într-un discurs la grupul de
reflecţie londonez Royal Uni-
ted Services Institute, subli-
niind ameninţarea pe care o
reprezintă situaţia actuală
pentru NATO.

„Rusia ar putea crede că

forţele convenţionale pe scară
largă pe care le-a putut mo-
biliza într-un timp atât de
scurt... ar putea fi utilizate în
viitor nu numai pentru a in-
timida şi constrânge (un stat),
dar de asemenea pentru a cu-
ceri teritorii ale NATO”, a
avertizat Bradshaw.

Tot în această lună, fostul
secretar general al NATO,
Anders Fogh Rasmussen, a
declarat pentru cotidianul bri-
tanic Daily Telegraph că Ru-
sia ar putea foarte bine

interveni în statele baltice
pentru a testa capacitatea de

reacţie defensivă a NATO,
aminteşte AFP.

Ministrul britanic al apă-
rării, Michael Fallon, a de-
clarat de asemenea în
această săptămână jurna-
liştilor că „un pericol real”,
apasă asupra Letoniei, Li-
tuaniei şi Estoniei, cele trei
state baltice membre
NATO. Alianţa atlantică a
decis la începutul lunii fe-
bruarie să-şi consolideze
flancul estic prin crearea
unei noi forţe de 5.000 de
oameni rapid mobilizaţi şi

şase „centre de comandă” în
Europa de Est.

Rusia ar putea cuceri teritorii
ale Alianţei atlantice

Razie în Apața pentru depistarea hoților de curent
Serviciul de Ordine Publică a organizat săptămâna tre-
cută  o acţiune cu efective mărite pe raza comunei Apața,
la care au participat polițiști din cadrul Poliţiei Rupea,
Secţiei 6 de Poliţie Rurală Hoghiz şi a posturilor de poliţie
coordonate, jandarmi din cadrul I.J.J.Brașov, precum și
angajați ai D.S.V.S.A. și Electrica Braşov. Acțiunea a
urmărit asigurarea și menținerea unui climat de ordine
şi siguranţă civică, diminuarea fenomenului infracţional,
prevenirea și combaterea furturilor de energie electrică
și material lemnos, verificarea legalității actelor de comerț.
În urma desfăşurării acţiunii au fost legitimate 68 per-
soane, 21 persoane au fost conduse la sediul postului
de poliție Apața, au fost controlate 48 autovehicule și
aplicate 19 amenzi, în valoare totală de 30.990 lei.
Polițiștii au constatat  10 infracţiuni de sustragere energie
electrică, prin folosirea unor instalaţii artizanale în scopul
racordării directe la reţeaua electrică, prin ocolirea con-
torului electric, persoanele depistate, cu vârste cuprinse
între 22 și 61 ani fiind cercetate în stare de libertate.

Condamnați la închisoare capturați  de polițiști
În weekendul trecut au fost organizate și desfășurate în
județ acțiuni pentru capturarea persoanelor pe numele
cărora instanțele de judecată au emis mandate de exe-
cutare a pedepsei cu închisoarea. Polițiștii au depistat
în municipiul Brașov o femeie de 47 ani, condamnată
la 12 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de con-
stituirea unui grup infracţional organizat, în baza unui
mandat de executare a pedepsei emis de Tribunalul
Brașov. În data de 31.01.2014, precum și un bărbat de
21 ani, condamnat la 6 ani şi 6 luni închisoare, pentru
comiterea infracţiunii de trafic de minori, în baza unui
mandat de executare a pedepsei emis de Curtea de
Apel Brașov, în data de 20.02.2015. Persoanele
menționate au fost reținute de polițiști și încarcerate în
Penitenciarul Codlea.

Arestări în dosarul „CFR”

Secretarul de Stat american, John Kerry și omologul său
britanic Philip Hammond, s-au întâlnit în ziua de 21 fe-
bruarie la Londra. Cei doi au vorbit despre sancțiunile
suplimentare la adresa Rusiei.  John Kerry a condamnat,
încă o dată, agresiunea Rusiei în Ucraina și modul inac-
ceptabil în care a fost încălcat acordul de la Minsk, de
care nici nu s-a ținut cont. Măsuri, probabil de ordin eco-
nomic, sunt așteptate în următoarele zile.

Anglia și Statele Unite pregătesc 
aspre sancțiuni pentru Rusia



Mihai Pascu, fost vice pre șe -
dinte al CJ Brașov, a anun@at în
cadrul ședin@ei de vineri că a
renun@at la func@ia de consilier
jude@ean, deoarece  optează pen-
tru postul de director general,
pe care l-a ocupat prin concurs
în data de 12 februarie.

„Având în vedere experiența
mea de peste 20 de ani în
administrația publică, după con-
sultări cu actuala conducere a
Consiliului Județean, am con-

venit că pot să îmi aduc mai
bine aportul în interesul
comunității lucrând în zona de
Executiv, pentru care am parti-
cipat la concursul pentru postul
de director general la Consiliul
Judetean, iar pentru a nu fi in
incompatibilitate mi-am depus
demisia din Consiliul Județean
și din partid”, a precizat Pascu.

Din noua postură, Pascu va
avea în subordine Direcţia Teh-
nică, Direcţia de Drumuri şi

Poduri şi Direcţia de Sănătate
şi Asistenţă Socială, aşa după
cum a declarat el însuşi. 

Mihai Pascu a fost director
Rela@ii Externe la nivelul CJ,
înainte de a fi ales pe listele
USL (din partea PC), este pri-
mul brașovean care a ob@inut
diploma de func@ionar euro-
pean și a ob@inut titlul de doctor
cu lucrarea „China –
Particularită@i ale ridicării unei
superputeri”).

Centrul de Zi din comuna
Șercaia și-a început activitatea
de săptămâna trecută. Este
unul din obiectivele proiectu-
lui „Educa@ia, o cale spre vii-
tor”, finan@at prin Mecanismul
financiar SEE. Va func@iona
pentru o perioadă de șapte ani
și va asigura prevenirea ex-
cluderii sociale a copiilor cu
risc crescut de izolare socială
prin creștere si educa@ie,
printr-un program zilnic de 4
ore. Copiii vor beneficia de
îngrijire pe perioada de
desfășurare a activită@ilor,
educa@ie prin efectuarea te-
melor din ziua respectivă, con-
siliere psihologică  și o masă
zilnic.

Proiectul „Educa@ia, o cale
spre viitor” își propune să

îmbunătă@ească accesul copii-
lor afla@i în situa@ii de risc, în
special cei de etnie romă, în
sistemul de învă@ământ public
local și a tinerilor pe pia@a
muncii active și moderne.
Grupurile @intă principale sunt
reprezentate de 40 de copii
cu vârsta între 3 - 15 ani care
sunt supuși sărăciei și exclu-
ziunii sociale și care se află
în situa@ii de abandon școlar
sau absenteism prin în fiin @a -
rea unui Centru de zi care să
ofere servicii integrate de
educa@ie, asisten@ă socială și
consiliere educa@ională. 

De asemenea proiectul
abordează problematica tine-
rilor care se află în căutarea
unui loc de muncă sau care
nu au beneficiat, până în pre-

zent, de o calificare profesio-
nală, prin înfiin@area unui
Centru de Incluziune Socială
în comuna Șercaia.

Promotorul de Proiect este
Unitatea Administrativ Teri-
torială Șercaia în parteneriat
cu Școala Gimnazială Șercaia
și Asocia@ia Romilor din
Făgăraș. Parteneriatele înche-
iate în cadrul proiectului sunt
menite să dezvolte rela@iile
interinstitu@ionale între
entită@ile care au ca scop in-
cluziunea socială a persoane-
lor de etnie romă și
au torită@ile locale în vederea
stabilirii și identificării nevoi-
lor care stau la baza
comunită@ilor dezavantajate
din punct de vedere socio-
economic.

Peste 2000 de salariaţi din
administraţiile locale bra-
şovene au încetat vineri
lucrul pentru o jumătate
de oră. Prin acest gest, an-
gajaţii din primării şi de la
Consiliul Judeţean s-au
alăturat pro testelor na-
ţionale. Oamenii cer sala-
rii mai mari şi acordarea
tichetelor de masă sau a
normei de hrană pentru
toată funcţionărimea. 

„Cerem aplicarea coe ficien -
ților de ierarhizare  din Legea
284/2010 a  salarizării uni-
tare și de asemenea cerem
acordarea tichetelor de masă
pentru întreg personalul. Ti-
chete care în sistemul sanitar
se acordă de ani de zile și se
acordă și instituțiilor publice

finanțate intregral din venituri
proprii”,  a declarat Tiberiu
Popa, președintele  Sindica-
tului Pro Bono, Consiliul
Jude@ean  Braşov. 

Angajaţii  Consiliului
jude@ean au amânat, prin ac-
ţiunea lor, şedinţa de buget, cu
o jumătate de oră, însă aleşii
s-au dovedit extrem de înţele-

gători şi răbdători. 
Sindicaliştii din administra-

ţiile locale braşovene spun că
la nivelul Consiliului Judeţean,
cel mai mic salariu brut este

de 975 de lei, iar cel mediu
este de aproximativ 2.000 de
lei, dar aproximativ 75% din-
tre salariaţi sunt sub medie.
Funcţionarii vor trece şi la gre-
va generală, în cazul în care
avertismentul nu a fost sufi-
cient pentru a-i convinge pe
cei ce trebuie să ia măsuri.  În
judeţul Braşov au mai partici-
pat  la grevă  o serie de primă-
rii printre care Bod, Prejmer,
Feldioara, Rupea, Vulcan. La
nivel na@ional aproape 30.000
de angaja@i din administra@ia
publică locală au fost vineri în
grevă de avertisment. 

„În condiţiile în care niciuna
dintre solicitările noastre nu
au fost soluţionate în mod fa-
vorabil de către Guvernul Ro-
mâniei, dimpotrivă, prin
adoptarea O.U.G. nr. 83/2014

privind salarizarea personalu-
lui plătit din fonduri publice în
anul 2015, salariile bugetarii-
lor din administraţia publică
locală au fost îngheţate şi a fost
interzisă, în mod expres, acor-
darea tichetelor de masă,
 cadou şi a voucherelor de va-
canţă, precum şi a oricăror pre-
mii, prime sau bonificaţii,
veniturile salariaţilor din ad-
ministraţia publică locală fiind
menţinute la acelaşi nivel cu
cel din decembrie 2014, (...),
FNSA a hotărât declanşarea
acţiunilor de protest ce presu-
pun intreruperea activităţii în
instituţiile administraţiei pu-
blice locale (primării şi consilii
judeţene)”, se arată într-un co-
municat de presă al Federaţia
Naţională a Sindicatelor din
Administraţie

Grevă de avertisment
în administrația locală

Mihai Pascu renunță la politică 
pentru a se dedica administrației locale
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Centrul de Zi din Șercaia este funcțional
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Compania Chevron a anun-
ţat că renunţă la explorarea
gazelor de şist din România,
la mai puţin de o lună după
ce a renunţat la explorarea din
Polonia, informează Wall
Street Journal şi Bloomberg.
Reprezentanţii Chevron au
confirmat pentru Mediafax că
gigantul american se retrage
din România şi renunţă la pro-
iectele de exploatare de gaze
de şist.

„Rămâne România, unde
ne aflăm în proces de a re-
nunţa la interesele noastre de
concesiune”, a spus purtătorul
de cuvânt al Chevron, scrie
WSJ.

Acesta nu a menţionat însă
motivele pentru care compa-
nia renunţă la explorarea din
ţara noastră.

„În 2014, Chevron Roma-
nia a finalizat activităţile de
explorare a concesiunii Bâr-
lad, precum şi un studiu geo-
fizic 2-D realizat în două
dintre cele trei concesiuni din
regiunea Dobrogea. Chevron
România confirmă intenţia de
a renunţa la planurile sale
pentru aceste concesiuni în
2015”, au declarat reprezen-
tanţii companiei.

Ei au adăugat că este o decizie
de afaceri luată în urma evaluă-
rilor proiectului din România,
care nu poate concura în acest

moment într-un
mod favorabil
cu alte oportuni-
tăţi de investiţie
din por to foliul
global al Che-
vron.

„Rezultatele
lucrărilor din
România vor fi
predate ANRM
şi vor rămâne în
custodia statului.
Confidenţialita-
tea informaţiilor
de acest gen este menţinută în
conformitate cu legislaţia din
România”, au adăugat repre-
zentanţii Chevron. Chevron a
anunţat pe 1 februarie că re-
nunţă la activităţile de explorare
a zăcămintelor de gaze de şist
din Polonia, ale căror rezultate
nu s-au ridicat la nivelul aş-
teptărilor iniţiale.

„Divizia din Polonia a Che-
vron a decis să întrerupă ope-
raţiunile de explozare a
zăcămintelor de şist din Polo-
nia, întrucât oportunităţile ofe-
rite de acestea sunt mai mici
decât alte oportunităţi din por-
tofoliul global al grupului”, se
arată într-un comunicat al
Chevron.

Chevron a finalizat în iulie
2014 activităţile de explorare
la prima sondă din România,
în localitatea Siliştea-Pungeşti,

judeţul Vaslui, după două luni
de foraj la adâncimi de 3.000
de metri.

Compania americană deţi-
ne alte trei acorduri de mediu
în judeţul Vaslui pentru ex-
plorarea gazelor de şist în lo-
calităţile Păltiniş - Băceşti,
Popeni - Găgeşti şi Puieşti.
De asemenea, compania a
mai obţinut anul trecut şi cea
de-a doua autorizaţie de con-
struire pentru amplasarea unei
noi sonde de explorare, în pe-
rimetrul deţinut la Puieşti.

După ce Chevron a obţinut,
în octombrie 2013, autorizaţie
de construire pentru ampla-
sarea în judeţul Vaslui a pri-
mei sonde de explorare a
gazelor de şist în România, la
Pungeşti au avut loc mai mul-
te proteste violente ale local-
nicilor.

Mai puţin de o treime din-
tre cei care obţin prima
de casare în programul
Rabla o şi folosesc pentru
a cumpăra o maşină
nouă, iar spre maşinile
mai puţin poluante se în-
dreaptă mai degrabă ce-
tăţenii decât  instituţiile
şi companiile.

Potrivit datelor transmise de
Administraţia Fondului pentru
Mediu (AFM), care gestio-
nează programul Rabla, anul
trecut, prin program au fost
casate 20.394 de maşini vechi
şi au fost decontate tot atâtea
tichete pentru achiziţia de ma-
şini noi, de către persoanele
fizice şi juridice.

Dintre cei 16.834 de cetă-
ţeni care, casându-şi vechile
maşini, au obţinut tichetele de
reducere de 6.500 de lei pen-
tru achiziţionarea unui auto-

turism nou, doar 5.446 le-au
şi folosit, în timp ce ceilalţi
11.388 au preferat să cedeze
prima de casare.

Astfel, două treimi dintre
cei care au achiziţionat auto-
vehicule noi prin programul

Rabla pentru persoane fizice
au fost cetăţeni care au preluat
prima de casare de la cei care
au avut o maşină mai veche
de opt ani pe care au predat-
o pentru casare, dar nu au avut
posibilitatea să şi cumpere o

maşină nouă. Pe lângă prima
de casare au fost acordate şi
eco-bonusuri de 500 de lei,
pentru achiziţionarea unor au-
toturisme noi cât mai nepo-
luante, mai exact pentru
achiziţionarea unui autovehi-
cul nou, încadrat în norma de
poluare Euro 6, achiziţionarea
unui autovehicul nou, al cărui
motor generează o cantitate
de emisii ce CO2 mai mică de
100g/km şi respectiv achizi-
ţionarea unui atuovehicul nou,
cu sistem de propulsie hibrid.
Cei care au optat pentru au-
toturisme cu mai multe dintre
aceste caracteristici au putut
beneficia de maxim două eco-
bonusuri, adică de o reducere
suplimentară de 1.000 de lei.

Anul trecut, au fost solici-
tate şi obţinute 1.607 eco-bo-
nusuri, dintre care 1.531 de
persoane fizice şi 76 de per-
soane juridice.

Știri pe scurt
România, pe primul loc în UE la ponderea ocupată 
de culturile vegetale  în producția agricolă totală
Culturile vegetale au reprezentat puțin peste jumătate (52%)
din producția agricolă totală a Uniunii Europene în 2014, în
timp ce producția animală a fost responsabile pentru 43%,
potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. În rândul statelor
membre, România a avut cea mai mare concentrație pe cul-
turile vegetale (73%), situându-se pe ultimul loc în ceea ce
privește ponderea producției animale (26%).

Vânzarea rafinăriei RAFO la fier vechi va fi contestată în instanță
Compania Prospecţiuni, acţionar minoritar la RAFO, va ataca
în instanţă hotărârea AGA prin care s-a decis vânzarea la
fier vechi a rafinăriei din Oneşti. „Pe lângă istoria îndelungată,
de peste 60 de ani, RAFO Oneşti este şi una dintre puţinele
rafinării pe care ţara le deţine la acest moment, iar impactul
acestei decizii este unul mult prea mare pentru a fi ignorat
- de la importanţa strategică naţională, până la impactul in-
dustrial, geopolitic şi social. Să nu uităm că un întreg oraş
s-a născut în baza activităţii acestei rafinării”, a declarat într-
un comunicat conducerea Prospecţiuni, companie deţinută
de omul de afaceri Ovidiu Tender.

Economia zonei euro arată semne de redresare
Ritmul de creștere a activității economice din zona euro
a depășit estimările analiștilor luna aceasta, în pofida
temerilor privind posibilitatea ieșirii Greciei din zona
euro, transmite Bloomberg. Indicatorul Composite Pur-
chasing Managers (PMI) în zona euro, care măsoară
activitatea în industrie și sectorul serviciilor, a urcat în
februarie la 53,5 puncte, de la 52,6 puncte luna prece-
dentă, potrivit unei estimări preliminare a companiei
Markit, cu sediul la Londra.Analiștii se așteptau la un
avans de până la 53 de puncte. Un indicator PMI de
peste 50 de puncte indică o expansiune a economiei.

Beneficiarii Rabla
nu vor maşini noi

Chevron renunţă la explorarea gazelor 
de şist în România
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Prima etapă de înscriere
în învăţământul primar 

Părinţii vor putea comple-
ta cererile de înscriere în
clasa pregătitoare online
sau la unitatea de învăţă-
mânt la care solicită în-
scrierea copiilor de astăzi,
23 februarie, până pe 13
martie, zilnic, în intervalul
orar 8,00 - 20,00 (luni-vi-
neri), respectiv 9,00 - 13,00
(sâmbătă).

Evaluarea nivelului de dez-
voltare psihosomatică a copiilor
se va face în perioada 17 fe-
bruarie - 11 martie, potrivit me-
todologiei în vigoare.

În 16 martie vor fi procesate
de către comisia naţională ce-
rerile de înscriere a copiilor în
învăţământul primar cu ajutorul
aplicaţiei informatice şi vor fi
repartizaţi la şcoala de circum-
scripţie copii ai căror părinţi au
solicitat acest lucru în cererea
de înscriere.

Între 17 - 19 martie se va
face procesarea, la nivelul uni-
tăţilor de învăţământ, pe baza

informaţiilor din cererile de în-
scriere şi din documentele de-
puse de părinţi, a cererilor pă-
rinţilor care solicită înscrierea
la o altă unitate de învăţământ
decât şcoala de circumscripţie,
pe locurile rămase libere. Tot
în această perioadă se va face
admiterea sau respingerea ce-
rerilor acestora, la nivelul co-
misiei de înscriere din unităţile

de învăţământ, prin aplicarea
criteriilor generale şi specifice
de departajare şi validarea de
către consiliul de administraţie
al unităţii de învăţământ a listei
candidaţilor admişi în această
fază.

Cea de-a doua etapă de în-
scriere în clasa pregătitoare are
loc între 24 martie şi 3 aprilie,
când vor putea fi depuse cereri

de înscriere la secretariatul uni-
tăţii de învăţământ aflate pe pri-
ma poziţie dintre cele trei op-
ţiuni exprimate pentru etapa a
doua, de către părinţii copiilor
care nu au fost cuprinşi în nicio
unitate de învăţământ în etapa
anterioară sau care nu au par-
ticipat la prima etapă.

Potrivit calendarul aprobat de
minister, înscrierea în clasa I a
copiilor de 7 ani care nu au fost
înscrişi în învăţământul primar
în anul şcolar 2014-2015 şi ai
căror părinţi solicită înscrierea
direct în clasa I între 23 februa-
rie - 13 martie vor fi depuse ce-
rerile de înscriere de către pă-
rinţii care solicită înscrierea co-
pilului la şcoala de circumscrip-
ţie, la sediul unităţii de învăţă-
mânt respective.

Între 23 martie - 3 aprilie se
vor depune cererile de înscriere
de către părinţii care solicită în-
scrierea în altă unitate de învă-
ţământ decât şcoala de circum-
scripţie, la unitatea de învăţă-
mânt la care solicită înscrierea.

Un ingredient din compoziţia
uleiului extra-virgin de măsline,
numit antioxidant oleocantal,
era cunoscut pentru capacitatea
sa de a distruge o varietate de
celule canceroase umane, dar
procesul prin care acest lucru
avea loc nu fusese înţeles până
de curând. O echipă de cerce-
tători a descoperit acum nu
doar că antioxidanţii oleocantal
distrug celulele canceroase, ci
şi că ei reuşesc să facă acest lu-
cru fără să vătămeze celulele să-
nătoase.

Paul Breslin, profesor la Uni-
versitatea Rutgers, a crezut
iniţial că oleocantalul distruge
celulele canceroase ţintind o
proteină-cheie din acestea care
declanşează apoptoza, un pro -
ces prin care celulele vătămate
îşi declanşează auto-distrugerea
ca răspuns la un anumit semnal.
Pornind de la acestă teorie, el a
început să examineze îndea-
proape procesul, alături de co-
legii săi, doi biologi de la Cole-
giul Hunter din New York.

„Aveam nevoie să determi-
năm dacă oleocantalul ţintea
acea proteină cauzând moartea
celulelor”, explică Breslin. Ul-

terior, ei au descoperit că olo-
cantalul pătrundea în veziculele
celulelor canceroase, „depozi-
tele” unde sunt stocate „deşeu-
rile” celulelor. Prin străpungerea
acestora se producea revărsarea
mai multor enzime care provo-
cau moartea celulei.

În cazul celulelor sănătoase,
oleocantalul provoca o oprire
temporară a ciclului lor de viaţă.
După 24 de ore acesta revenea
la normal. Cercetătorii spun că
vor încerca să determine, în
continuare, efectul oleocantalu-
lui la nivelul celulelor can ce roa -
se care apar la animale. Cerce-
tătorii au fost surprinşi iniţial de
cât de rapid acţiona oleocantalul
împotriva celulelor cancerose.
Dacă apoptoza necesita între
16 şi 24 de ore pentru a-şi face
efectul, oleocantalul distrugea
celulele canceroase în doar 30
de minute- 1 oră.

Un leac pentru cancer a fost
descoperit într-un aliment
foarte popular în România

agent cumpărări 1 
agent de intervenţie pază şi ordine 2 
agent de securitate 2 
agent imobiliar (broker imobiliar) 1 
agent vânzări standarde şi produse conexe 1 
ambalator manual 6 
analist 1 
analist calitate 3 
asistent de cercetare în fizică-chimie 1 
asistent farmacist 1 
barman 2 
barman preparator 1 
broker bursă de mărfuri 2 
brutar 5 
bucătar 7 
bufetier 1 
cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii
incendiilor 1 
cameristă hotel 6 
casier                                                                                                            15 
ciontolitor tranşator carne 1 
cofetar 1 
cofetar 1 
comisioner 2 
conducător autospecială 1 
conducător troleibuz 1 
confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 1 
confecţioner-asamblor articole din textile 1 
consilier/expert/inspector/referent/economist în economie 1 
contabil 1 
controlor calitate 1 
croitor 2 
croitor-confecţioner îmbrăcăminte, după comandă 1 
curăţitor-sablator 1 
curier 1 
decorator vitrine 1 
designer grafică (studii superioare) 1 
designer pagini web (studii superioare) 1 
director vânzări 1 
electrician auto 2 
electrician de întreţinere şi reparaţii 3 
electromecanic 1
excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate 1

femeie de serviciu 2 
fierar betonist 2 
frezor universal 2 
funcţionar economic 1 
funcţionar informaţii clienţi 1 
gestionar depozit 2 
imprimator serigraf 1 
infirmier/infirmieră 1 
inginer chimist 1 
inginer construcţii civile, industriale şi agricole 2 
inginer industrializarea lemnului 2 
inginer maşini-unelte 1 
inginer mecanic 3 
inginer producţie 1 
îngrijitor clădiri 1 
îngrijitor de copii 1 
îngrijitor de copii 1 
îngrijitor spaţii hoteliere 1 
inspector salarii 1 
laborant în învăţământ 1 
lăcătuş mecanic 4 
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale 2 
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 5 
lucrător comercial                                                                                   14 
lucrător gestionar 1 
măcelar 2 
magaziner 1 
manager proiect 1 
manager proiect informatic 1 
manipulant mărfuri 9 
maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare 1 
maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) 1 
maşinist la maşini speciale de aşchiere 1 
mecanic locomotivă şi automotor 2 
mecanic utilaj 5 
montator electromecanic 1 
montator subansamble 7 
muncitor necalificat în agricultură 1 
muncitor necalificat în industria confecţiilor 3 
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi
semisolide 4 
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 8 
operator calculator electronic şi reţele 1 
operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de
control 1 
operator la maşini de electroeroziune automate 1

operator la maşini de inscripţionat 1 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 7 
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate 3 
operator la prelucrarea maselor plastice 1 
operator montaj linii automate 1 
ospătar (chelner) 8 
patiser 1 
paznic 2 
pizzar 1 
planificator 1 
portar 1 
pregătitor, completator de echipamente tehnice şi SDV-uri 1 
preparator de semifabricate şi preparate culinare 1 
primitor-distribuitor materiale şi scule 1 
programator 5 
programator ajutor 1 
programator de sistem informatic 2 
proiectant inginer mecanic 1 
proiectant sisteme informatice 1 
psiholog 1 
recepţioner contractări-achiziţii 1 
recepţionist 1 
rectificator universal 1 
referent comerţ exterior 1 
reglor-montator 1 
reglor-montator 1 
reprezentant comercial 2 
sculer-matriţer 1 
şef atelier 1 
şef casierie centrală 1 
şef depozit 1 
şef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare 1 
şef schimb 1 
şef serviciu comerţ cu ridicată şi cu amănuntul 1 
şofer autobuz 1 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 2 
spălătoreasă lenjerie 1 
specialist îmbunătăţire procese 1 
specialist în recrutare 1 
stivuitorist 4 
strungar universal 1 
sudor 5 
sudor cu arc electric cu electrod în mediu de gaz protector 1 
sudor manual cu flacăra de gaze 1 
tâmplar universal 2 
tehnician electromecanic                                                                       1

tehnician mașini și utilaje 1
tehnician mentenanță 
electromecanică - automatică 
echipamente industriale 1
teleoperator financiar-bancar 1
țesător 1
tinichigiu carosier 1
tipograf print 
digital și offset 1
turnător metale și neferoase 1
vânzător 6
vopsitor auto 2
vopsitor industrial 1

arhivar 1
contabil 1
lucrător comercial 1
mecanic auto 1
medic veterinar 1
muncitor necalificat în 
industria confecțiilor 2
muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor 1
operator confecționer industrial 
îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, 
materiale sintetice 2
secretară 1

asistent manager 1
femeie de serviciu 1
fochist pentru cazane de abur 
și de apă fierbinte 1
muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor                                                                                    17

macaragiu 1
manipulant mărfuri 1
muncitor necalificat 
în industria 
confecțiilor 1

Braşov

Făgăraș

Zărnești

Rupea

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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Braşov, România 1938, data exactă 20 iunie!
În apropierea actualului Colegiu Naţional
 Unirea, staţia de taxiuri. Şoferii sunt pregăiţi
şi îşi aşteaptă clienţii. Se poate observa lângă
numărul de înmatriculare o plăcuţă pe care
scrie Tx, prescurtarea de la Taxi.

Poza a fost analizată
şi pe unele site-urile
cu fotografii de co-
lecţie, de exemplu
un braşovean a
scris: „Şoferul din
imagine se numea
Lăcătuş şi era unul
dintre cei mai cunos-
cuţi taximetrişti din
Braşov. Practic avea
o mică firmă de au-
tomobile care parcur-
geau şi distanţe mai
mari. Domnul a ac-
tivat şi în perioada
comunismului sau
socialismului, cum
vreţi să-i spuneţi”. 

Maşinile perioadei erau
puternice. Drept dovadă
stă şi fotografia de co-
lecţie realizată în mijlo-
cul naturii pe un drum
de munte.

Şi rămânem în trafic. Vă pre-
zentăm maşina de marfă care
circula pe străzile Braşovului în
urmă cu mai bine de 80 de ani.
Magazinele din centru erau
aprovizionate cu camionul in-
terbelic.  Maşina este parcată în
faţa Societăţii de Ajutorare a
Conducătorilor de Automobile.

Primele taxiuri din Braşov



Beneficiarii de pachete
cu alimente din rezerva
UE în cadrul Programului
Operaţional Ajutorarea
Persoanelor Defavoriza-
te (POAD) care şi-au ridi-
cat deja alimentele vor
mai putea primi încă o
cutie, în limita stocului
rămas în depozitul Direc-
ţiei de Servicii Sociale
Braşov din strada Panse-
lelor nr. 23.

Distribuirea alimentelor se
va face începând din 2 mar-
tie, către toate persoanele
care au ridicat deja un astfel
de pachet. 

„Vor putea ridica pachetele
cu alimente toate persoanele
defavorizate care au mai pri-
mit anterior astfel de ajutoa-
re, fie pe baza cuponului
transmis de Guvern, fie că
au fost înscrise pe lista su-
plimentară, ținând cont că se
încadrau într-una dintre ca-
tegoriile de beneficiari. De
data aceasta, fiecare persoa-

nă va primi o singură cutie
cu alimente, iar redistribuirea
se va face doar până în data
de 31 martie”, a explicat vi-
ceprimarul Braşovului, Adi-
na Durbacă.

În depozitul DSS Braşov
au rămas 8.748 de cutii de ali-
mente, după ce 8.921 de per-
soane au ridicat deja aceste
ajutoare, în perioada decem-
brie 2014 – ianuarie 2015.

Cei îndreptăţiţi vor putea veni
şi de această dată la sediul
DSS, între orele 9.00 – 17.00,
în fiecare zi lucrătoare, înce-
pând din 2 martie. În prima
tură, fiecare persoană a primit

câte două cutii de alimente.
Pe liste au fost aproape
11.000 de persoane. De aces-
tă dată, fiecare persoană va
putea primi încă o cutie de
alimente, adică încă 3 kilo-
grame de făină albă, 3 kg de
mălai, o pungă de paste, doi
litri de ulei, 2 kg zahăr, patru
conserve de carne de porc a
câte 300 de grame fiecare, trei
cutii de carne de vită în suc
propriu a câte 300 de grame
fiecare şi cinci conserve de
pateu a câte 200 de grame fie-
care. 

Reamintim că pentru a intra
în posesia alimentelor, bene-
ficiarii trebuie să prezinte ac-
tul de identitate în original şi
copie. Pentru persoanele ne-
deplasabile se pot ridica aju-
toarele alimentare de către o
altă persoană împuternicită în
acest sens care va prezenta ur-
mătoarele documente: împu-
ternicire scrisă de mână de
beneficiar, actele de identitate
în original şi copie, ale bene-
ficiarului şi ale persoanei îm-

puternicite. În cazul minorilor
sau al persoanelor asupra că-
rora este instituită o măsură
de protecţie, vor fi prezentate
următoarele documente: actul
de identitate original şi copie,
copia actului prin care este
numit reprezentantul legal, ac-
tul de identitate al persoanei
care ridică ajutoarele alimen-
tare (original şi copie). 

Beneficiarii sunt familiile şi
persoanele singure beneficiare
ale venitului minim garantat,
sau ale alocaţiei pentru susţi-
nerea familiei acordată în baza
Legii nr. 277/2010, şomerii
cu indemnizaţie lunară de
până la 400 lei, inclusiv, şi şo-
merii înregistraţi la AJOFM
care nu beneficiază de indem-
nizaţie, pensionarii cu venituri
sub 400 lei/lună, persoanele
cu handicap grav şi accentuat,
neinstituţionalizate, adulţi si
copii; veterani de război sau
văduve ale acestora, foşti de-
ţinuţi politici sau beneficiari
ai Legii Recunoştinţei, etc. 

A.P.

Din martie, încă o tură de alimente UE
pentru toţi beneficiarii programului

În Viscri, nici localnicii şi
nici Primăria nu achită apa
potabilă, pentru că aceasta
vine de la o staţie de epurare,
ecologică sută la sută, care nu
foloseşte energie electrică, adi-
că nu are nici un cost, potrivit
bzf.ro.

Staţia a fost inaugu-
rată chiar de prinţul
Charles şi este
un model pre-
luat din oc-
cident.

U n
p r o i e c t
bine pus
la punct,
care a cos-
tat mai
puţin de
60 de mii
de euro.

Ideea a fost preluată de la
francezi şi belgieni, dar im-
plementarea proiectului a du-
rat 15 ani.

Staţia de epurare a fost in-
augurată în mai
2011 chiar de

Pr in ţul

Charles,
fondatorul

fundaţiei Mi-
hai Eminescu.

Iar pentru construi-
rea acesteia au pus
umărul aproape toţi

localnicii. Tot ei, se bucură
acum de reuşită.

Acum, 140 de gospodării
din cele 177, sunt conectate
la staţia de epurare ecologică.

Alte 10 proiecte similare
pentru alte sate din
Transilvania, stau pe

masa ministerului
mediului şi aş-
teaptă să pri-
mească undă

verde.

„Zilele Carierelor Medicale
Internaţionale în România
2015” este un eveniment care
va avea loc pe 17 martie la
Brașov, şi se adresează exclu-
siv medicilor specialişti, inte-
resaţi să-şi continue cariera
pe plan internaţional în ţări
vorbitoare de limba engleză,
cum ar fi Marea Britanie, Re-
publica Irlandeză, Noua Zee-
landă, Australia şi Canada.

Evenimentul oferă informaţii
de primă mână referitoare la
procesul de înregistrare, locuri
de muncă vacante în prezent,
nivele de salarizare şi posibi-
lităţi de training. Târgul de re-
crutare este deschis pentru
medici de orice specialitate.
În prezent, cei mai căutaţi me-
dici sunt cei care pot aplica
pentru specializări ca medi-
cină de urgenţe, dermatologie,

gastroenterologie, pneumolo-
gie, cardiologie, anatomopa-
tologie şi histopatologie,
oncologie, microbiologie, he-
matologie, radiologie, psihia-
trie, anestezie şi terapie
intensivă şi ORL. În timpul
 evenimentului, candidaţii pre-
selectaţi vor participa la in-
terviuri pentru posturile
vacante în Marea Britanie şi
Irlanda.

Târg de recrutare adresat medicilor 

LOCAL 723 februarie 2015

Satul din judeţul Braşov în care 
apa curge gratuit la chiuvetă 

Orar patinoar: 10 – 21.30
serii de 90 min de la: 
10-11.30; 12-13.30; 14-15.30; 16-17.30; 18-19.30; 20-21.30
Preţuri/serie: adulţi – 10 lei, copii, elevi, studenţi – 5 lei
Închiriere patine: 10 lei
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„Olimpicele” s-au autodepășit
din nou în partida de pe teren
propriu disputată împotriva
formaCiei Universitatea Goldiș
ICIM Arad. Chiar dacă au părăsit
terenul învinse, fetele antrenate
de Dan Calancea și Nenad Ma-
rinkovic au demonstrat că pot să
se bată de la egala la egal cu o
formaCie al cărei buget este de
cel puCin de cinci ori mai mare
decât al echipei de sub Tâmpa.
Trupa brașoveană a pierdut jocul
cu scorul de 81-86 (22-21, 24-
22, 15-26, 20-17). În faCa a peste 300 de
spectatori, „olimpicele” au câștigat trei
din cele patru sferturi ale meciului.  Pentru
Olimpia CSU Brașov au marcat Britney
Cimone Jones 26 de puncte, Carla Bartee

25 de puncte și 17 recuperări, Sonia Ursu
și Gabi Irimia câte 12 puncte fiecare, Zo-
rica Mitov 4 puncte și Natașa Bucevac
2. Cea mai bună marcatoare de la ară-
dence a fost Broomfield cu 22 de puncte

reușite. „Vreau să le felicit pe fete
pentru cum au jucat în această
partidă. Aradul este o formație
extrem de puternică și care are o
rotație foarte bună pe toate pos-
turile. Din păcate în sfertul trei,
când am decis să o odihnesc pe
Britney Jones, arădencele au pro-
fitat și s-au distanțat la zece punc-
te. Aradul este o formație cu
foarte mare experiență și a știut
să țină de rezultat până la final.
Îmi pare rău că nu am reușit să
le oferim suporterilor o victorie.

Am demonstrat că meciurile bune făcute
în acest an nu au fost întâmplătoare și că
în play-off putem face o surpriză”, a de-
clarat la final tehnicianul brașovencelor
Dan Calancea. 

Petrolul Ploiești a învins pe
FC Brașov cu scorul de 1-0 (0-
0), vineri seara, pe stadionul „Ilie
Oană”, într-un meci din etapa a
18-a a Ligii I de fotbal, prima a
returului. Singurul gol al meciu-
lui a fost marcat de portughezul
Filipe Teixeira (foto in stanga
— min. 72), cu un șut de la
distanCă. Ploieștenii au dominat
meciul, dar ocaziile de gol au
fost rare. Echipa antrenată de
Mircea Rednic a avut și o bară,
prin George Mareș (69).Cele
două echipe s-au întâlnit de 72
de ori pe prima scenă, Petrolul
având 32 de victorii, brașovenii
26, iar alte 14 partide s-au în-
cheiat nedecis. După 18 etape,
FC Braşov ocupă locul 9 în Liga
1 cu 19 puncte

Lokica a jucat la egal, dar nu i-a
ieşit. Antrenorul Braşovului,
Vjekoslav Lokica, a dat impresia
la finalul meciului că a pregătit
partida pentru a obţine un re-
zultat de egalitate pe „Ilie Oană”.
„1-0 pentru ei este un rezultat
bun faţă de ce am văzut pe teren.
Când ai 0-0 cu Petrolul încerci
să ţii de acest rezultat. După ce
am luat gol am încercat să în-
scriem. Am jucat împotriva unei
echipe bune. N-am jucat foarte
bine azi. Şi eu mi-am dorit un
rezultat mai bun şi cred că şi ju-
cătorii şi-au dorit la fel. Trebuie
să luptăm pentru fiecare punct,
fiecare minge. Trebuie să încer-
căm să facem puncte”, a declarat
antrenorul lui FC Braşov, Vje-
koslav Lokica, la DigiSport.

„Braşovul a tras foarte mult de
timp!” Mircea Rednic, antrenorul
Petrolului, și-a criticat jucătorii,
în ciuda victoriei cu FC Brașov
(1-0), și consideră că aceștia tre-

buie susCinuCi, din cauza situaCiei
financiare delicate prin care trece
clubul. „Am întâlnit o echipă
foarte bine așezată în teren, pe
trei linii. Brașovenii au tras de
timp foarte mult. Jocul nostru a
fost lent, previzibil și le-am dat
ocazia adversarilor să se închidă.
Băieții noștri au avut răbdare și
au riscat la momentul oportun.
Merită toate felicitările pentru
cum s-au comportat. Sunt
profesioniști și cred că au înțeles
situația clubului. Nu avem voie
să fim supărați pe jucători, tre-
buie să-i susținem. La 1-0, când
adversarii au început să joace,
ne-am creat două-trei ocazii. Ne
așteaptă un meci greu la
Botoșani. Trebuie să ne
mulțumim suporterii și să luptăm
pentru obiectivele care ne-au mai

rămas. Vor mai veni doi belgieni
care pot juca în Liga I. Sper să

luăm mâine un atacant”, a de-
clarat Rednic, la Digi Sport.

FC Braşov a pierdut primul joc oficial din 2015! 

Stegarii au fentat fotbalul
în prima etapă din retur
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Corona mai pierde odată cu Miskolc
Aventura hocheiştilor de la Corona Wolves Braşov, în actual
stagiune a Ligii Mol, este aproape de final. Cel mai probabil,
Corona Brașov va părăsi competiţia în semifinale. După ce
a câștigat cele două meciuri din Ungaria, Miskolc s-a impus
și în cea de-a treia partidă, care a avut loc sâmbătă la Pa-
tinoarul „Olimpic”. Ungurii s-au impus cu 4-3, conduc cu 3-
0 la general și mai au nevoie de un singur success pentru
a disputa ultimul act. Jocul de sâmbătă a început bine pentru
„lupi” , care au deschis scorul prin Petres în minutul 4. Oaspeții
au egalat în superioritate numerică prin Hajos în minutul 18.
Braşovul a mai preluat odată conducerea prin Mihaly( minutul
22), dar Miskolc a egalat la 2 cu câteva secunde înainte de
a doua pauză. În ultima repriză oaspeții au preluat condu-
cerea după reușita lui Lada din minutul 48. Corona a revenit
însă în joc, cu patru minute înainte de final: Molnar a şutat,
Balizs a respins, pucul s-a lovit apoi de un fundaș al oaspeților
și a intrat în plasă. În minutul 58, o gravă eroare a celor de
la Corona, a adus  punctul victorios pentru maghiari!Partida
a patra a seriei a avut loc aseară,  tot la Patinoarul „Olim-
pic”.

Victorie logică pe semicerc
Vicecampioana României la handbal feminin, Corona Braşov,
s-a impus la Râmnicu Vâlcea, cu scorul de 27-24, într-o par-
tidă ce a contat pentru etapa cu numărul 20 a Ligii Naţionale.
Fetele antrenate de Bogdan Burcea şi Dumitru Berbece au
avut un start bun de partidă şi în minutul 11, aveau deja un
avantaj de 3 goluri pe tabelă: 6-3. Gazdele nu au depus
însă armele, au egalat la 8 (min,18), iar la pauză au avut
chiar un gol avans: 14-13! Braşovencele nu s-au regăsit nici
în startul actului secund, şi în minutul 40 Vâlcea conducea
cu 19-16. Formaţia de sub Tâmpa a strâns însă la timp rân-
durile şi a preluat din nou conducerea în minutul 47: 21-20.
Finalul de meci a aparţinut echipei noastre care a închis ta-
bela la 27-24. Victorie logică, dar chinuită pentru Corona,
în faţa unui adversar care a excelat doar la capitolul dăruire.
Pentru Corona au marcat: Zamfir 9, Apetrei 5, Dincă 4, Bur-
ghel 3 Hotea 2, Brădeanu 2, Tudor 1, Briscan 1. 

Au alergat după medalii
Atleții români au cucerit sâmbătă, la Campionatele balcanice
indoor disputate în Sala Asli Ciakir din Istanbul, 6 medalii
de aur, 3 de argint și 2 de bronz, campionii balcanici 2015
fiind Adelina Pastor (400 m, 53"22/100), Mihaela Nunu (800
m, 2'04"93/100), Florina Pierdevară (1.500 m, 4'16"01/100),
Florentina Marincu (lungime, 6,44 m), ștafeta 4x400 m fe-
minin (Pastor, Moroșanu, Nunu, Pierdevară, 3'44"15/100)
și Andrei Ștefana (3.000 m, 8'16"09/100). Deși țara noastră
a participat cu doar 23 de atleți (de anul acesta delegațiile
puteau cuprinde și câte 2 sportivi de probă), în urma unei
strategii speciale pentru o cât mai bună prezență la Cam-
pionatele europene indoor de la Praga (6-8 martie), în cla-
samentele generale România a ocupat locul secund, atât
la feminin, 78 puncte, după Turcia (în echipă completă) —
90 puncte și înaintea Greciei — 54 puncte, cât și la masculin,
cu 54 puncte. Primul loc a fost ocupat de Turcia, cu 77
puncte, iar pe poziția a treia s-a situat Bulgaria, cu 51 puncte.
Cele 3 medalii de argint au fost ocupate de Claudia Bobocea
(3.000 m, 9'03"42/100), Cătălin Câmpeanu (60 m, 6"69/100)
și Radu Ciobanu (60 m garduri, 8"00/100), iar bronzul a re-
venit sprinterei Andreea Ogrăzeanu (60 m, 7"47/100) și tri-
plusaltistei Elena Panțuroiu (13,56 )

S-a reluat Liga 1
Dinamo şi CSMS Iaşi s-au impus în deplasare, în prima
etapă a returului Ligii Naţionale de fotbal. Rezultatele înre-
gistrate în partidele disputate, vineri, sâmbătă şi duminică
în etapa a XVIII-a a Ligii I,
Vineri 20.02.2015
FC Viitorul - CSMS Iaşi 0-3
Au marcat: Ciucur '26, '86, Plămadă '45+2
Petrolul Ploieşti - FC Braşov 1-0
A marcat: Teixeira '72
Sâmbătă 21.02.2015
Gaz Metan Mediaş - FC Botoşani 1-1
Au marcat: Curtean '33 / Hadnagy '73
Oţelul Galaţi - Dinamo 0-1
A marcat: M. Niculae '44
Duminică 22.02.2015
Astra Giurgiu - Concordia Chiajna 2-2
Au marcat: Fatai '38, 91 / Wellington '76, 93
Tot duminică s-au disputat şi jocurile Universitatea Cluj -
ASA Târgu Mureş şi  Steaua – Rapid. 
Etapa va fi încheiată astăzi cu meciurile Ceahlăul Piatra Ne-
amţ - CFR Cluj, ora 18.00 (Look Plus, Dolce Sport, Digi
Sport) şi Pandurii Târgu Jiu - CSU Craiova, ora 20.30( Look
TV, Digi Sport)

Joc urât pentru FC Braşov, înfrângere logică la debut de 2015 

Stadion „Ilie Oană” — Ploiești 
A marcat: Filipe Teixeira (72). 
Petrolul Ploieşti: Pecanha - Alcenat, Geraldo, Filip, Peteleu
(Al. Coman '86)- Nepomuceno (Nkoiy '63), Marinescu,
De Lucas, Teixeira - Astafei - Mareş (Fanchone '75)
Antrenor: Mircea Rednic
FC Braşov: Marinescu - Străuţ, Leko, Artjunin, Novak -
Moraru - Constantinescu (L. Ganea '86), Jurici, Zlonislici
(C. Ganea '68), Bencun – Aganovic
Antrenor: Vjekoslav Lokica
Cartonaşe galbene: Teixeira '21, Astafei '37, Filip '45 /
Străuţ '34, Constantinescu '54
Arbitru: Marius Avram (București); arbitri asistenți: Miklos
Istvan Nagy (Cluj), Mircea Orbuleț (București); arbitru
de rezervă: Vlad Bârleanu (București) 
Observatori: Alexandru Deaconu (București) — CCA,
Mircea Călin (București) — LPF 

FC Petrolul Ploiești — FC Brașov 1-0 (0-0)

Foto: www.facebook.com/official.fcpetrolul

Olimpia pierde la mare luptă!



Jucătoarea română de tenis
Simona Halep a câștigat turneul
WTA de la Dubai, dotat cu pre-
mii totale de 2.513.000 dolari,
după ce a învins-o sâmbătă în
finală pe Karolina Pliskova (Ce-
hia) în două seturi, 6-4, 7-6
(7/4), după o oră și 47 de mi-
nute de joc. Cu această victorie,
care i-a adus și 900 puncte
WTA și 456.000 dolari (orga-
nizatorii au anun@at că
inten@ionează să acorde și bo-
nusuri, inclusiv un automobil
de lux), Simona Halep își trece
în palmares al 10-lea titlu din
circuitul profesionist din carieră
și al doilea anul acesta, după cel
de început de an, de la Shen-
zhen (China). Este, în schimb,
primul turneu Premier 5, de va-
loare echivalentă cu Masters-
urile masculine, după alte astfel
de competi@ii Premier, de la
New Haven, Moscova și Doha.

67 de minute pentru încă un tit-
lu! Jucătoarea română, cu un
progres absolut impresionant
(în urmă cu 2 ani era pe locul
67 în lume), locul 3 pe care îl
va ocupa de astăzi, după ce a
fost și a doua în ierarhia WTA,
demonstrează tot timpul că
poate progresa, că, ajutată de
o minte analitică și de calită@i
de voin@ă excep@ionale, are
șanse mari, la doar 23 de ani,
să ocupe primul loc în ierarhia
mondială. Finala de sâmbătă a
demonstrat exact acest lucru,
puterea de analiză și de a în-
drepta lucrurile, în mers. Spre
deosebire de meciurile prece-
dente, Simona Halep a valori-
ficat, în propor@ie de 90 la sută,
toate mingile decisive, în pri-
mul set, când, ca la manual, a
luat break-ul în ghemul al 7-
lea, după care s-a impus cu 6-

4, în 40 de minute de joc. Lu-
crurile păreau să se repete și
în setul secund, cu break la 4-
3, dar 2 zile consecutive cu me-
ciuri de 3 seturi s-au făcut
sim@ite, astfel că a urmat o sa-
rabandă de 5 break-uri conse-
cutive, ajungându-se la
tie-break. Aici, deși cu un ser-
viciu apreciat mai puternic,
deci favorită în astfel de con-
fruntări, Pliskova a trebuit să
se recunoască învinsă, cu 7-4,
și cu 7-6 în al doilea set, care
a durat 1 oră și 7 minute, Halep
a marcat un moment deosebit
în cariera sa. Constăn@eanca a
dominat tactic și tehnic disputa,
jucând mai iute și mai variat,
o permanentă alternan@ă de
mingi puternice, luate din ur-
care, și slice-uri, care au creat
mari probleme acestei atlete
de 1,86 care este Karolina Plis-
kova.

„Am făcut totul pentru a câşti-
ga!” Halep s-a impus la Dubai,
după un meci dramatic susţinut

în faţa unei jucătoare cu un ser-
viciu excelent. Simona susţine
că s-a pregătit special pentru
a-i anihila această calitate a ju-
cătoarei din Cehia. „Le mulţu-
mesc tuturor celor care m-au
sprijinit! Am jucat foarte bine,
ea a jucat foarte bine. Felicitări
pentru un meci foarte bun (n.r.
pe care l-a făcut Karolona)!
Sunt fericită, mă bucur foarte
mult. Ştiam că are un serviciu
foarte bun, aşa că mi-am an-
trenat returul, am crezut în el.
Am făcut totul pentru a câştiga
acest titlu, mi-am dorit asta. Am
stat concentrată să câştig fie-
care punct. Acum sunt mai
emoţionată decât în timpul me-
ciului. E o onoare să joc în faţa
alteţelor regale (n.r. familia re-
gală din Emiratele Arabe Uni-
te), le mulţumesc.”, a declarat
Simona Halep. În urma acestui
succes, Simona Halep revine
pe locul 3 în clasamentul mon-
dial.

„Simona nu renunţă la niciun

punct!” Jucătoarea cehă Karolina
Pliskova a declarat, sâmbătă,
după ce a pierdut finala de la
Dubai în faţa Simonei Halep,
că nu ar fi crezut în victorie nici
dacă ar fi câştigat setul al doilea,
deoarece sportiva română alear-
gă foarte bine, nu renunţă la ni-
ciun punct şi returnează toate
mingile.

„Am încercat să întorc scorul,
dar şi dacă aş fi câştigat al doi-
lea set nu ştiu dacă aş fi putut
să mă impun în acest meci. Ar
fi fost greu deoarece ea nu re-
nunţă la niciun punct. Aleargă
foarte, foarte bine şi este greu
să-i dai o minge decisivă. Ea îţi
dă totul înapoi. Am pierdut, aşa
că nu sunt fericită acum, dar
sunt mulţumită de această săp-
tămână, de ultimele două sau
trei săptămâni. Am avut multe
meciuri aici şi am învins mari
jucătoare. Nu sunt dezamăgită”,
a declarat Pliskova după finala
de la Dubai, potrivit site-ului
oficial al WTA.

Simona Halep a făcut un turneu excelent la Dubai!

Halep, prinţesă
de Dubai!
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„Marinarii” au cedat în Danemarca
Într-un meci contând pentru grupa B a Cupei EHF la
handbal masculin, sâmbătă, echipa daneză Team Tvis
Holstebro a învins cu scorul de 34-27 (17-16) formația
HCM Constanța. Meciul a început în favoarea formației
române, care a condus în minutul 5 cu scorul de 5-1,
mizând pe arma contraatacului. Chiar în acel moment,
în mod neobișnuit, antrenorul gazdelor a cerut time-
out, iar fața jocului s-a schimbat total, danezii egalând
situația la 6 în doar câteva minute, după care, mai ales
în repriza secundă, au dominat clar jocul, marcând de
multe ori și în situații de inferioritate numerică.

Dolniceanu, pe locul 2 la Varşovia
Sportivul Tiberiu Dolniceanu s-a clasat, sâmbătă, pe
locul doi în proba individuală la etapa de Cupă Mondială
la sabie de la Varşovia, fiind învins în finală de sud-
coreeanul Gu Bongil, scor 15-8, informează frscrima.ro.
Dolniceanu a înregistrat următoarele rezultate înainte
de finală: scor 15-11 cu argentinianul Ricardo Alberto
Bustamante pe tabloul de 64, 15-11 cu francezul Arthur
Zatko pe tabloul de 32, 15-11 cu ucraineanul Andrei
Iagodka pe tabloul de 16, 15-14 cu iranianul Mojtaba
Adedini în sferturile de finală şi 15-14 cu italianul Luca
Curatoli în semifinale.La Varşovia au mai concurat Ge-
orge Iancu, Mădălin Bucur (ambii eliminaţi vineri, în
preliminarii), Alin Badea, Iulian Teodosiu şi Ciprian Gă-
lăţanu, eliminaţi pe tabloul de 64. Alin Badea a fost în-
vins de germanul Benedikt Wagner, scor 15-12, Iulian
Teodosiu a pierdut tot în faţa unui german, Nicolas
Limbach, scor 13-15, iar Ciprian Gălăţanu a fost eliminat
de Aron Szilagyi din Ungaria, scor 8-15.Iulian Teodosiu
a terminat concursul pe locul 48, Alin Badea pe locul
49, Ciprian Gălăţanu pe 59, George Iancu pe 92 şi Mă-
dălin Bucur pe 99. La concurs au participat 203 sportivi.
Ieri a fost programată proba pe echipe.

Vestergaard lasă CSM-ul pentru naţionala Germaniei!
Jakob Vestergaard este noul selecţioner al Germaniei,
antrenorul danez ajungând  la un acord cu DHB. An-
trenorul danez este noul selecţioner al Germaniei, îl
va înlocui în funcţie pe conaţionalul Heine Jensen, de-
mis pentru rezultate nesatisfăcătoare. Câştigătorul Ligii
Campionilor din 2009 şi 2010 a fost vineri, în Germania,
şi a ajuns la o înţelegere cu DHB (federaţia germană
de handbal).
Jakob Vestergaard a preluat naţionala Germaniei, post
pentru care s-au mai purtat negocieri cu Jan Pytlick şi
Herbert Muller. Ultimul a refuzat oferta pentru că nu a
fost dispus să renunţe şi la Thuringer. Nemţii i-au pus
aceeaşi condiţie şi antrenorului danez, să întrerupă
contractul cu CSM Bucureşti, lucru care se va întâmpla
în următoarele zile. „Federaţia germană a condiţionat
acest lucru, ca Jakob să-şi rezilieze contractul cu noi.
L-am înţeles şi nu ne-am opus să devină selecţionerul
Germaniei”, a declarat Constantin Căliman, directorul
general al CSM Bucureşti. Ultimul meci oficial pentru
el din postura de director tehnic va fi cel dintre Corona
Braşov şi CSM Bucureşti, programat vineri seara, de
la ora 20:00. 

Europeanul de judo, mutat la Baku!
Campionatul European de judo din 2015, programat
iniţial la Glasgow, a fost relocat de forul continental, la
Baku, între 12-28 iunie, conform anunţului EJU de sâm-
bătă. „Comitetul Olimpic European (EOC) şi Uniunea
Europeană de Judo (EJU) anunţă că ediţia din 2015
a Campionatului European va fi încorporată în Jocurile
Europene de la Baku, şi va avea loc între 12-28 iunie”,
se arată în comunicatul EJU de sâmbătă, în urma vo-
turilor unanime din Comitetul Executiv al forului. Cam-
pionatul European din acest an a fost iniţial programat
la Glasgow, între 9-12 aprilie, dar din cauza unor ne-
înţelegeri cu forul britanic de profil, EJU a decis relo-
carea acestuia. Astfel, CE din 2015 va avea loc în
Heydar Aliyev Arena, din Baku, cu o capacitate de
7.800 de locuri. Prin organizarea CE de judo din 2015
la Baku, la prima ediţie a Jocurilor Europene vor fi pre-
zente 12 din cele 16 sporturi olimpice.

Simona şi-a trecut în cont al 10-lea titlu!

Se propun singuri antrenorii?
Preşedintele FR Handbal, Alexandru

Dedu (foto), se arată iritat de faptul că teh-
nicianul danez Heine Jensen susţine că ar
negocia pentru preluarea naţionalei feminine
a României, şeful FRH spunând că nu îl
cunoaşte şi nu a vorbit niciodată cu el, dar
se arată şi măgulit de interesul acestuia.
„Domnul Heine Jensen spune că a avut o
discuţie cu mine. Nu îl cunosc personal şi
nu am vorbit niciodată cu el. În momentul
în care am primit avizul Consiliului de Ad-
ministraţie pentru a purta negocieri cu po-
tenţiali selecţioneri, Heine Jensen se afla pe

listă. Din respect şi bun simţ nu negociez cu
doi sau mai mulţi oameni în acelaşi
timp. Dânsul şi-a oferit serviciile
printr-o cunoştiinţă comună,
căreia i-am comunicat că o
să iau legătura cu Jensen la
momentul oportun”, a scris
Alexandru Dedu într-un me-
saj postat pe o reţea de socia-
lizare. Reacţia sa vine după ce
tehnicianul danez a declarat unei
televiziuni din România că poartă negocieri,
spunând şi că România este o echipă pu-

ternică. „Sunt uşor iritat de faptul că a spus
că a vorbit cu mine, dar sunt în ace-

laşi timp şi măgulit că dânsul,
dar şi un număr mare de alţi
antrenori foarte importanţi
doresc să fie selecţionerii Ro-
mâniei”, a mai scris Dedu.
„În momentul de faţă suntem

în negocieri avansate cu un an-
trenor foarte cunoscut, dar la ru-

gămintea dânsului vom face
colaborarea publică doar în momentul în
care contractul se va semna”, a precizat el.



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

FEMEIA ÎN NEGRU 2: ÎNGERUL MORŢII 
-PREMIERĂ-
(THE WOMAN IN BLACK 2: ANGEL OF
DEATH)
Regie: Tom Harper
(N-15), Dramă, Thriller, Horror, 98 min.
ora: 21:30

SFÂNTUL GRA 
-PREMIERĂ-
(SACRO GRA)
Regie: Gianfranco Rosi
(AG), Documentar, 93 min.
ora: 18:15

TEORIA ÎNTREGULUI 
-PREMIERĂ-
(THE THEORY OF EVERYTHING)
Regie: James Marsh
(AP-12), Biografic, Dramă, 123 min.
ora: 20:45

ORAŞUL CÂINILOR -PREMIERĂ-
(WHITE GOD)
Regie: Kornél Mundruczó
(N-15), Dramă, 119 min.
ora: 16:00

ROLUL VIEŢII MELE 
(WISH I WAS HERE)
Regie: Zach Braff
(AP-12), Comedie, Dramă, 106 min.
ora: 18:30

KINGSMAN: SERVICIUL SECRET 
(KINGSMAN: THE SECRET SERVICE)
Regie: Matthew Vaughn
(AP-12), Acţiune, Aventuri, 129 min.
orele: 20:00, 22:30

CINCIZECI DE UMBRE ALE LUI GREY 
(FIFTY SHADES OF GREY)
Regie: Sam Taylor-Johnson
(N-15), Dramă, Romantic, 124 min.
orele: 13:30, 15:45, 16:30, 19:00

SPONGEBOB: AVENTURI PE USCAT -3D– DUBLAT
(THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER)
Regie: Paul Tibbitt

(AG), Animaţie, Aventuri, Comedie, 93 min.
ora: 13:45

ASCENSIUNEA LUI JUPITER -3D-
(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
(AP-12), Acţiune, Aventuri, SF, 128 min.
ora: 14:00

DIVERTISMENT10 Luni

Horoscopul zilei
Berbec. E posibil să desfăşuraţi o activitate de grup şi să
ajungeţi la rezultate de top, să vă fie, în sfârşit, apreciată
munca şi să intraţi în altă clasă valorică. O să vă ocupaţi şi
de voi, de sănătate, de aspectul fizic.
Taur. O să primiţi un accept să lucraţi şi altceva decât ce
faceţi în mod obişnuit la serviciu şi o să găsiţi sprijin la şefi,
sponsorizări şi altele. Relaţia cu partenerul de cuplu e mai
aşezată şi o să vă puteţi gândi şi la căsătorie.
Gemeni. Un posibil succes în carieră, o să primiţi un post mai
bun, vă veţi ocupa de alt sector, departament, şi s-ar putea
să petreceţi mai multe ore la serviciu decât până acum. 
Vă faceţi planuri de plecat cu ai voştri pe undeva câteva zile.
Rac. Poate veţi face un bilanţ financiar să vedeţi de ce fonduri
dispuneţi ca să vă cumpăraţi ceva deosebit. E cineva care
vă dă târcoale, vă face ochi dulci şi se poate să vă ia cu ame-
ţeală şi să va-ndragosti, dacă inima nu e ocupată. 
Leu. Se poate să câştigaţi un proces şi să vă bucuraţi de un
beneficiu de imagine, veţi primi daune materiale şi vi se
vor deschide noi oportunităţi de a vă face cunoscuţi. Se
poate să luaţi parte la o manifestare mondenă.
Fecioară. Aţi putea bifa un succes şi de-aici să-nceapă seria
unor reuşite care să se ţină lanţ, să fie un crescendo în
carieră, aşa cum n-aţi mai avut de mult. O veste incitantă
de la cineva care vrea să fiţi împreună.
Balanţă. Vă pot intra nişte bani, dar ca să fiţi şi mai siguri
poate daţi e-mail, telefoane, vă duceţi în audienţă şi faceţi
presiuni până-i veţi primi. Pot veni în vizită nişte prieteni,
poate-aveţi şi un motiv aparte să va bucuraţi de cei dragi.
Scorpion. Se poate să vi se propună o colaborare, să lucraţi
în timpul liber şi să luaţi şi bani, să vă rotunjiţi veniturile
ca să trăiţi ceva mai bine. O dragoste la prima vedere, o re-
venire, poate, la o dragoste veche.
Săgetător. Aţi putea primi o recompensă pentru munca de-
pusă de-a lungul timpului şi să se contureze un câştig de
imagine, pe care veţi şti cum să-l fructificaţi la maximum.
Prietenii vă invită la o ieşire în oraş. 
Capricorn. Poate vi s-au promis nişte bani, zile libere ori alte
beneficii şi o să acceptaţi să munciţi la foc continuu, poate
şi peste program, dacă e ceva urgent. Un răspuns favorabil
de la şcoală, de la un interviu pentru un job.
Vărsător. Întâlnire importantă, de protocol şi o să aflaţi dacă
rămâne valabilă oferta de job sau ca să urmaţi o specializare,
să vă crească cota valorică. Poate o să luaţi parte la o cere-
monie, o festivitate, un meci, un concert. 
Peşti. Se poate să-ncepeţi un nou proiect şi să fie o rampă
de lansare, să urcaţi în clasament, să primiţi mai mulţi bani
de-acum înainte. Se poate să faceţi cunoştinţă cu cineva de
care să fiţi nedespărţiţi de-aici înainte.

Astăzi în Braşov

Sâmbătă, 28 februarie,
la ora 20.00, sunteţi in-
vitaţi la un concert acus-
tic de muzică blues şi
jazz cu A.G. Weinberger.
Evenimentul are loc la
Librăria Okian. 

Considerat de către critici
Mr. Blues al României, con-
siderat de către B.B. King un
chitarist carismatic de cea
mai înalta clasa, A.G. Wein-
berger este singurul artist de
blues şi jazz din România se-
lectat pentru nominalizare la
7 categorii la Premiile Gram-
my, decorat cu Ordinul Cul-
tural în grad de Cavaler. A.G.
Weinberger îşi continuă mi-
siunea sa cu acelaşi zel, cu
aceeaşi pasiune şi credinţă
pentru a impune muzică bună
în viaţa culturală din România.

Anul acesta, concertele sale
poartă titlul generic „Gringo
de România”, iar piesele adu-
se în faţa publicului stau sub
semnul celor de colecţie, rar
auzite, o selecţie unică de bi-
juterii muzicale, pe care în
România doar A.G. Weinber-
ger le cântă. 

Pentru cei care nu au avut
încă şansa să fie părtaşii unei
destăinuiri muzicale de forţă
şi expresie artistică de înaltă
clasă, au acum ocazia de a-l
vedea şi asculta pe A.G.
Weinberger într-un recital
acustic de excepţie. 

Pentru rezervări sunaţi la
0728.728.315 , 0722.423.289
sau trimiteţi un email la adresa
florin.ifrim@okian. Preţul
unui bilet este de 100 de lei. 

Librăria Okian este situată
pe strada Mureşenilor, nr. 1.

Concert de jazz
şi de blues

Miercuri, 25 februarie
2015, la ora 19:00, la Centrul
Cultural Reduta se joacă spec-
tacolul de teatru „Take, Ianke
şi Cadîr”, în regia lui Doru
Ana. Distribuţie: Ioan Gyuri
Pascu, Nicolae Urs, Doru Ana
alături de Mircea Rusu, Maria
Junghietu, Ioana Calotă, Ioana
Ancea şi Andrei Roşu.

Piesa de teatru „Take, Ian-
ke şi Cadîr”, de Victor Ion
Popa, are un puternic mesaj
uman, e caldă, sentimentală,
plină de umor, e o predică
socială, o piesă scrisă cu meş-
teşug. Preţ bilet: 60 lei. Bile-
tele se pot procura  de la
Centrul Cultural Reduta şi
Librăria Şt.O. Iosif.

„Take, Ianke şi Cadîr” 
la Centrul Cultural Reduta ☺ Doi tractorişti pe câmp, scot

pita, slana, bat o ceapă de roată de
la tractor şi se pun să mănânce. Vine
şeful turbat de nervi şi îi întreabă: 
– Voi de ce nu semănaţi? 
Unu dintre ei răspunde: 
– Păi… nu suntem fraţi!

☺Un tip proaspăt căsătorit îşi sal-
vează numărul soţiei în mobilul său:
„viaţa mea”.

După un an de mariaj, l-a schimbat
în „nevasta”.
După cinci ani de mariaj: „acasă”.
După zece ani: „hitler”.
După aniversarea căsătoriei de ar-
gint: „număr greşit”.

☺ Judecătorul:
– De ce i-aţi dat soţului cu teleco-
manda-n cap?
– Pentru că televizorul era prea
greu!

Bancuri
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Din presa maghiară
Dispoziţia prefectului privind 
îmbunătăţirea vieţii comunelor (I)
Colonelul Tocineanu a trimis o circulară privind măsurile
necesare pentru o mai bună administrare a comunelor.
1. Primul punct din circulară se referă la prevenirea incendiilor
în comune şi păduri, incendiile fiind foarte des întâlnite în
ultima vreme. Echipamentele pompierilor trebuiesc reînnoite
şi îmbunătăţite în toate comunele. Se vor efectua controale
pentru a nu se face focul în păduri sau în gospodării aproape
de şuri, garduri sau hambare cu fân. Focurile puse pe câmp
trebuie să fie supravegheate. Fiecare proprietar este obligat
să aibă pregătit un butoi cu apă, scară şi o tijă lungă îmbrăcată
la capăt cu cârpe. Pompierii sunt obligaţi să facă instrucţii
săptămânale.
2. Cârciumarii şi toţi comercianţii din oraşe şi comune trebuie
să cureţe zilnic spaţiul din faţa magazinului, şi mai ales după
perioada târgurilor. Este strict interzis vânzarea băuturilor al-
coolice pe credit şi în cantităţi care pot afecta sănătatea cum-
părătorului. Comercianţii care vând băuturi alcoolice la beţivi
şi cei beţi vor fi traşi la răspundere.
3. Circulaţia şi staţionarea vehiculelor în tot judeţul se va face
doar pe partea dreaptă a drumului, lângă pietoni. Două căruţe
nu se pot opri una lângă celălaltă sau faţă în faţă, ele pot staţiona
doar una după alta. Celui care conduce căruţa i se interzice
să doarmă în timpul mersului şi este interzisă supraîncărcarea
căruţelor pentru a se evita distrugerea drumurilor.
4. Administraţia comunelor este obligată să prevadă în buget
fonduri pentru îngrijirea copiilor, pentru vaccinări, pentru trans-
portul persoanelor bolnave, pentru întreţinerea dispensarelor
şi pentru ajutorarea săracilor, persoanelor cu incapacitate de
muncă şi a orfanilor. Prefectul a afirmat că unele comune,
chiar dacă au prevăzut în buget bani pentru buna administrare
a comunei, au cheltuit aceste sume în alte scopuri. Banii pre-
văzuţi în buget se pot cheltui doar pentru domeniile prevăzute
şi în limita sumei estimate pentru fiecare domeniu. Comunele
pot cere ajutor bănesc de la judeţ doar după cheltuirea sumelor
din fondurile locale. Cheltuielile de transport în cazul persoa-
nelor accidentate sau bolnavi mintali revin în primul rând fa-
miliilor, apoi comunelor şi în al treilea rând pot încărca bugetul
judeţului.

(va urma)
Brassómegye főnöke a községek jobb életéért és

teljesebb rendjéért. Brassói Lapok, nr. 93, 23 aprilie 1938

Transilvania. 
Braşov. În 25 şi 26 februa-

rie ale anului curent s-au ţinut
examenele publice în clasele
gimnaziale aşezate şi spori-
toare acuma în al treilea an.
Despre metodul urmat în pri-
vinţa tuturor ramurilor de în-
văţături şi anumit a limbii
latineşti, nu voim a ne da nici
o părere. Mărturisească sin-
gur alesul acel public, adunat
în amândouă zilele pentru as-
cultarea tinerimei acestor
două clase, câtă îndemânare,
câtă uşurinţă de a se reculege
la cele mai ascunse întrebări,
câte semne de o educaţie şi
de o instituţie mai slobodă şi
mai nobilă au vădit cei mai
mulţi şcolari prin răspunsu-
rile şi purtarea lor. 

Noi însemnăm încă atâta,
cum că în aceste clase exa-
minarea (precum şi în pre-
lecţiile private explicaţia) se
face mai cu seamă în trei
limbi vorbite ale patriei noas-
tre. Este o bucurie nedescrisă
a privi cum aici ideile cele
mai folositoare şi mai scum-
pe, şcolariului  român i se îm-

părtăşesc româneşte, ungu-
rului ungureşte, neamţului
nemţeşte. Această împreju-
rare, precum şi aceea cum că
atunci când mulţi erau aple-
caţi a se îndoi despre un des-
tul număr de şcolari în  sânul
acestui institut, singur în cla-
sul de sintax aflam 26 învă-
ţăcei, aceste zic fac a se mira
de frumosul şi neaşteptatul
rezultat toţi aceia cărora le
este cunoscută mai de aproa-
pe starea gimnaziurilor lati-
neşti din patrie. 

Trei ani sunt la mijloc şi
atât vecinii secui cât şi româ-
nimea în prejur încep a alerga
cu deadinsul la acest izvor
nou de ştiinţă deschis tuturor

fără nici o deosebire sau ţi-
nere departe. Aşa este, aici
la cele mai depărtate margini
ale Monarhiei austriace ne
lipsea un  institut, tocmai cum
se porni a fi acesta, ca de aci
înainte părinţii doritori de a–
şi vedea pruncii lor întru fru-
moasele ştiinte procopsiţi, să
nu mai fie siliţi a-i trimite pe
aceia în străinătate, puşi în
feliurimi de primejdii a stri-
căciunii, care pe tinerimea în
vârsta cea mai fragedă o în-
tâmpina la tot pasul. 

Domnul abate şi pleban
Antonie Kovács de Felfalu,
prin a cărui neobosite silinţe
se pune totul în lucrare, şi
până acum îşi are cununa de

răsplătire în frumosul şi îm-
bucurătorul sporiu al tineri-
mii. Domniilor lor profesorii,
cu care providenţa a binevoit
a se sluji tocmai acum spre
ajungerea preanobilului scop,
le poftim între altele o răs-
plătire în viitoriu; iar acei iu-
bitori de omenime şi doritori
de o creştere şi institutie mai
înlesnicioasă a tinerimei pa-
triotice, fundatori ai claselor
să ştie cum că vor fi şi din-
colo peste mormânt petrecuţi
de inimile mulţămitoare ale
viitorimei. 

Gazeta de Transilvania,
nr. 8, 18 februarie 1840

Ermil Rădulescu văzuse în
acea perioadă „ultimul grupaj
de spectacole de teatru ale
amatorilor” din cadrul etapei
judeţene a Festivalului naţio-
nal „Cântarea României”. 

Prima concluzie rădulescia-
nă era că ar trebui să se ia în
atenţie repertoriul ales, în sen-
sul că tematica pieselor se
deschidea către actualitate,
spre „problemele vieţii de uzi-
nă”, ale activităţii pe şantiere,
spre cestiunile de etică. Numai
că prelucrarea artistică a me-
sajului era de cele mai multe
ori „sumară, lipsită de fior
dramatic”, înlesnind, de
aceea, discuţiile interminabile,
nici ele scăpărătoare sub ra-
portul imaginaţiei. 

Iată „de par egzamplu”, Tea-
trul Muncitoresc „Tractorul”
din Braşov, care se oprise asu-
pra lucrării „Prima anchetă”,
de Cristian Munteanu, în care
textul se dorea o dezbatere de
conştiinţă pe marginea unui ac-
cident de muncă. Interpreţii
Romulus Mihălţeanu (şi regizor
al spectacolului), Adrian Stan,
Gigi Mihăilă, Ştefan Nicolae

se străduiau evident, aveau ta-
lent, unii chiar, vorba românu-
lui, cu carul. Dar textul nu le
oferea decât „rare posibilităţi
de afirmare”. Şi această „Primă
anchetă” era încă dintre lucră-
rile mai bune pe care E. Rădu-
lescu le-a urmărit. Căci, el a
mai putut vedea „Un şef im-
posibil”, de Virgil Puicea, în-
scenată de artiştii amatori de
la clubul „Rulmentul”, un fel
de „bizară comedie”, căci cum
să numească altfel Ermil o co-
medie fără... haz. Efortul in-
terpreţilor şi aici, a măcinat în
gol, plictisind pur şi simplu. 

Cu „Ochelari, păpuşi, po-
doabe”, de Mihai Ispirescu,
prezentată de echipa Casei de
Cultură din Predeal, lucrările
stăteau cam în acelaşi mod.
Deşi, dacă spectacolul s-ar fi
orpit la punctul de unde piesa
se despletea fără noimă, pe la
jumătate adică, s-ar fi asistat
la un „frumos recital” semnat
de excelenta interpretă Vio-
rica Burlacu, „sufletul a mai
multor montări predelene”.

Totuşi, într-o asemenea
„monotonie generală”, Ermil

Rădulescu a avut şi o „nespe-
rată revelaţie”, ea datorându-
se formaţiei de teatru a Casei
de Cultură din Braşov, sub în-
drumarea regizorului profe-
sionist Florin Fătulescu, de la
Teatrul Dramatic, ulterior
emigrat în U.S.A., „românul
care a cucerit Hollywood-ul
cu... teatrul, un trubadur al ab-
surdului etc.”, care a declarat
după 1989 că i-ar plăcea să
trăiască din nou la Braşov
(n.n.) şi care a lansat în 1983
o premieră absolută – „Lu-
poaica mea”, de Marin Sores-
cu. Era vorba de un poem
dramatic, în genul cunoscut
al lui Sorescu, o lucrare care
prin simboluri poetice, imagi-
native, atingea  una din acutele
probleme ale lumii contem-
porane : pacea, marea avere
ce trebuia vegheată peste „fu-
ria războiului şi războinicilor”.
Sigur, concepută metaforic,
partitura prospecta timpuri în-
depărtate – de pe vremea lui
Romulus şi Remus, gemenii
ce au supt la aceeaşi lupoaică. 

Florin Fătulescu a lucrat
„întru totul admirabil, atent

la fiecare semnificaţie, reuşind
simplitatea deplină, a gestu-
rilor şi a vorbelor, o concepţie
unitară care se remarcă, prin
sublinierea echilibrată şi ex-
presivă a sensurilor încărcate
de fior”. Iar finalul, poetic şi
el, a fost transpus cu aceeaşi
simplitate, „un fir de iarbă re-
descoperit, unicul rămas după
atâtea şi atâtea oarbe patimi
războinice”. 

Interpreţii au răspuns cu de-
osebit talent şi dăruire ideii
regizorale, izbutând un spec-
tacol „demn de a fi urcat şi
pe o scenă profesionistă”. 
„Drum  Nou” – 6 mai 1983

Ruxandra Nazare

Iulian Cătălui

Dinu Eva

„Opţiuni pentru un repertoriu de calitate”

Examenele şcolare publice
la gimnaziul latin din Braşov 
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Nanjing a intrat în Car-
tea Recordurilor drept
oraşul cu cea mai lungă
şi mai lată stradă cu des-
ene 3D din lume.

Opera de artă din Nanjing
poartă numele de Ritmurile
Tinereţii şi au fost pictaţi 3D
365 de metri de asfalt ce aco-
peră 2.500 mp din campusul
Universităţii Chineze de Co-
municare. Astfel, a fost stabilit
un nou record mondial. Nu
mai există în lume o altă stra-
dă mai lungă şi mai mare care
are desene 3D.

La realizarea desenului s-a
folosit tehnica anamorfică, iar
opera de artă îi aparţine echi-
pei artistului chinez Yang
Yongchun, care a lucrat peste
20 de zile, din zorii zilei până
seara.

Desenele au fost create în
cinstea celei de-a doua ediţii
a Jocurilor Olimpice de Vară
ale Tinereţii din 2014 de la
Nanjing.

Cea mai lungă stradă
din lume cu desene 3D

Ruslana, câştigătoarea edi-
ţiei din 2004 a Eurovision, va
susţine un recital, pe 8 martie,
la Sala Polivalentă din Craio-
va, în cadrul finalei naţionale
a concursului Eurovision, in-
formează un comunicat al Te-
leviziunii Române.

Astfel, din show-ul pe care
artista îl va susţine nu va lipsi
melodia „Wild Dances”, cea
care i-a adus trofeul Eurovi-
sion, cu un total de 280 de
puncte, un record de puncte
la vremea respectivă.

Pe scena Sălii Polivalente
din Craiova, la finala naţională

a concursului Eurovision
2015 din 8 martie vor concura
Luminiţa Anghel, Alexa şi
Aurelian Temişan, Voltaj, Bă-
ieţii, Blue Noise, Rodica Acu-
lova, Cristina Vasiu, Tudor
Turcu, Super Trooper, Ovidiu
Anton, Lara Lee şi CEJ.

În finala Selecţiei Naţionale
cele 12 melodii calificate vor
fi supuse jurizării publicului
larg, dar şi votului juriului de
specialitate, ponderea televo-
tului fiind de 50%, la fel ca
în cazul votului juriului.

Selecţia naţională se va des-
făşura la Sala Polivalentă din

Craiova şi va fi transmisă în
direct de TVR 1, TVR HD,
TVR Internaţional şi online,
pe www.tvrplus.ro

Gaumont Animation, divi-
zia de animaţie a prestigiosu-
lui studio cinematografic
francez Gaumont, care are o
vechime de 115 ani, va pro-
duce şi difuza un serial animat
ai cărui protagonişti vor fi ce-
lebre personaje din serialul de
comedie „Stan şi Bran” (Lau-
rel & Hardy), informează Va-
riety.com.

Studiourile Gaumont au
achiziţionat drepturile de ecra-
nizare de la Larry Harmon
Pictures Corporation cu sco-
pul de a relansa franciza „Stan
şi Bran”, după 50 de ani de la
lansarea primului episod din

acea serie de comedie.
Studiourile franceze se vor

ocupa, de asemenea, de dis-
tribuirea noului serial şi de or-
ganizarea campaniilor de
promovare a acestuia.

Protagoniştii franciziei ori-
ginale, Arthur Stanley Jeffer-
son şi Oliver „Ollie” Hardy,
au devenit foarte repede ve-

ritabile vedete ale
culturii populare din
anii 1920 şi au jucat
împreună în peste
100 de filme.

Anunţul despre
noul serial de anima-
ţie „Stan şi Bran” a

fost făcut joi de Pierre
Belaïsch, manager executiv
al companiei Gaumont Ani-
mation.

Noul serial – care va con-
ţine 78 de episoade cu durate
de aproximativ şapte minute
– se va adresa în principal co-
piilor cu vârste cuprinse între
cinci şi opt ani.

Mirela Boureanu Vaida este mămica unei fetiţe de nota 10
Mirela Boureanu Vaida şi-a văzut visul împlinit! Prezen-
tatoarea emisiunii „Mireasă pentru fiul meu” a născut,
 vineri de dimineaţă, o fetiţă, care a primit nota 10 de par-
tea medicilor. Deşi, iniţial a crezut că va fi vorba de o ce-
zariană, vedeta a decis să aducă natural pe lume primul
ei copil. „A fost un travaliu uşor, dar care a durat opt ore.
Carla Maria are 3,310 kg şi 51 de cm şi amândouă am
primit nota 10! Totul a decurs minunat! Sunt foarte, foarte
fericită!”, a declarat Mirela. Prezentatoarea emisiunii „Mi-
reasă pentru fiul meu” este căsătorită de mai mulţi ani
cu partenerul ei de viaţă, Alexandru, iar acest copil este
minunea la care visează încă de la începutul relaţiei. Fe-
ricirea lor este cu atât mai mare, cu cât Mirela a încercat
în repetate rânduri să aducă pe lume un copil.

Nicoleta Luciu a ştiut mereu să se descurce:
„Întotdeauna am fost o fabrică de făcut bani”
Cunoscută drept una dintre cele mai sexy femei din ţară,
Nicoleta Luciu a luptat mereu să fie o femeie indepen-
dentă. În ciuda situaţiei materiale a soţului ei, bruneta a
ţinut morţiş să aibă propriile venituri. Şi a reuşit. „Întot-
deauna am fost o fabrică de făcut bani”, a mărturisit ea.
A pozat în „Playboy”, a jucat în telenovele, a cântat în
trupa Laguna şi a făcut parte din câteva producţii tv. Aşa-
dar, vedeta a fost mereu activă, iar eforturile ei au fost
răsplătite pe măsură. Nicoleta recunoaşte că este o fire
foarte independentă, căreia nu îi place să dea explicaţii
pentru felul în care cheltuieşte banii, iar asta se datorează
cu siguranţă şi faptului că şi-a câştigat existenţa încă de
când era foarte mică. „Eu întotdeauna am fost o fabrică
de făcut bani”, a declarat vedeta, în cadrul emisiunii „Din-
colo de aparenţe”. Ea a mărturisit că şi-a ştiut mereu va-
loarea şi a început să aibă propriile venituri de la 15 ani.
Nicoleta Luciu îşi reproşează doar că nu şi-a continuat
studiile, dar este foarte mulţumită de viaţa ei. „Important
e ce ai acasă, nu ce crede lumea”, a mai spus ea.

„Stan şi Bran” revin într-o formulă inedită

Cântăreaţa Ruslana va susţine un recital 
în finala Eurovision România


