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VALUTĂ

Mai trebuie făcut un pas până când Centrul acreditat de
transplant renal de la Spitalul JudeCean din Brașov va deveni
operaCional. „Am făcut demersuri la Ministerul SănătăCii
și am promisiuni că, din acciza pe tutun și alcool vor fi
alocate fondurile necesare pentru aparatura de laborator.

Se pot face transplanturi și acum, centrul fiind acreditat,
dar ar fi culmea să dăm drumul acestei activităCi, iar analizele
să le facem la Cluj sau la București. (...) Practic, activitatea
poate demara în luna mai” a declarat medicul Marius Ne-
culoiu, senator PNL.

Centru de
transplant renal,

la Braşov

Administraţia Naţională de Meteo-
rologie (ANM) a emis o avertizare
de ploi şi ninsori, valabilă în majo-
ritatea regiunilor ţării. Avertizarea
este valabilă de ieri seară,  până as-
tăzi, după-amiază. PrecipitaCiile vor
fi sub formă de ninsoare în zonele
de deal şi munte, precum şi în Mol-
dova şi în Transilvania şi mixte în

restul teritoriului. În Carpaţii Meri-
dionali şi de Curbură se va depune
strat consistent de zăpadă, iar în Ol-
tenia şi în Muntenia, se vor cumula
izolat 15...20 l/mp. Vor fi condiţii
de polei. Vântul va avea intensificări
temporare în sud-estul ţării, cu viteze
ce vor atinge la rafală 40...50 km/h,
potrivit meteorologilor. 

Ploi în majoritatea regiunilor
Vicecampioana României la handbal
feminin, Corona Braşov, şi-a îmbo-
găţit ieri zestrea de puncte, după vic-
toria cu Universitatea Neptun
Constanţa. Un succes, care poate fi
patentat, drept marcă proprie! În nota
ultimelor jocuri, braşovencele au făcut
o primă repriză modestă, după care
au apăsat serios pe acceleraţie. Astfel

după primele 30 de minute, spectatorii
se ciupeau ca să fie siguri că este real:
tabela arăta 14-15.  Actul secund a
fost însă la discreţia Braşovului, care
s-a impus în cele din urmă cu 33-25!
Duminica viitoare, Corona va juca pe
teren propriu, cu Mureşul Tâgu Mu-
reş, partidă care contează pentru etapa
cu nr.17 a Ligii Naţionale.  

Corona Braşov a mai bifat un succes 
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Bilanţ la IJP Brașov: 
mai multe accidente grave,

mai puţin morţi!
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Şedinţa de bilanţ a activităţii de evaluare a rezultatelor
înregistrate de I.P.J. Braşov în anul 2014 s-a desfăşurat
vinerea trecută.
În anul 2014, managementul traficului rutier a vizat
identificarea soluţiilor pentru diminuarea riscului rutier
în judeţul Braşov și asigurarea fluenţei traficului, în con-
diţiile înregistrării unor valori ridicate în special în pe-
rioada de weekend şi sărbători. Pentru menţinerea
trendului descendent din ultimii ani în cazul accidentelor
rutiere, poliţiştii rutieri au acţionat cu preponderenţă în
zona cauzelor generatoare de accidente, respectiv viteză,
neacordare prioritate pietoni, neacordare prioritate ve-
hicule.
Poliţiştii rutieri au aplicat anul trecut 62.811 sancţiuni
contravenţionale, au constatat 679 infracţiuni şi au reţinut
4.970 permise de conducere reţinute din care 823 pentru
alcool, 222 pentru viteză, 751 pentru depăşire neregu-
lamentară, şi 1.372 pentru neacordare prioritate pietoni.
De asemenea, pentru defecCiuni tehnice sau alte cauze
au fost retrase 2.446 certificate de înmatriculare.
Accidentele de circulaţie grave au crescut de la 290 în
2103 la 326 în 2014, dar numărul persoanele decedate
a scăzut de la 53 la 51, iar răniţii grav au crescut de la
290 la 337. Cele mai multe accidente rutiere s-au înre-
gistrat în municipiul Brasov, pe D.N. 13 si pe D.N.1, în
intervalul orar 15.00-23.00, când traficul rutier înregis-
trează valori ridicate.
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350 de locuri de muncă la 
un hypermarket din Brașov 

Încep angajările pentru cel de-al
doilea hipermarket Auchan din
Brașov pentru care compania anga-
jează 350 de persoane pentru cele
30 de meserii diferite. 

Posturile disponibile sunt pentru:
operatori case de marcat (full time
și part-time), casier principal, lucră-
tori comerciali, agen�i de securitate,
brutari, patiseri, cofetari, măcelari,
preparatori carne, 2  bucătari, vân-
zători (produse proaspete, produse
electronice și electrocasnice), elec-
tricieni, recep�ioneri pentru marfă. 

Auchan caută atât personal cu
experien�ă, cât și persoane care se află
la început de carieră. Pe măsură ce
angajările sunt realizate, întregul per-
sonal va intra în programe de formare
specializate, pentru a fi cei mai buni
comercian�i și a-și întâmpina și servi
clien�ii la cele mai înalte standarde. 

„Vrem oameni care să știe să
relaționeze cu clienții, să fie deschiși

și primitori, cu spirit de inițiativă,
capabili să evolueze. Hipermarketul
Auchan Coresi are o suprafață de
vânzare aproape 14.000 m2 și va
propune clienților o gamă completă
și modernă de produse alimentare și
nealimentare.”, spune Leonard Nis-
tor, directorul noului hipermarket
Auchan Brașov Coresi.

Accesul la biroul de recrutare se
poate face prin intrarea din strada
Henri Coandă, în zona unde este deja
în construc�ie noul magazin. Progra-
mul de func�ionare al biroului de re-
crutare este de luni până vineri între
orele 9 :00-18 :00. 

SRI arată că, pe fondul
prelungirii crizei siriene
şi al ascensiunii SI, din
2013, un număr crescut
de per soane, din state eu-
ropene, în special din nor-
dul şi vestul Europei şi
Balcanii de Vest, au deve-
nit interesate să tranzite-
ze regiunea către
Siria/Irak pentru a lua
parte la activităţi comba-
tante.

„Pe fondul prelungirii crizei
siriene şi al ascensiunii organi-
zaţiei teroriste Statul Islamic (SI),
începând cu anul 2013, un nu-
măr crescut de persoane, din
state europene, cu predilecţie din
nordul şi vestul Europei şi Bal-
canii de Vest, au devenit intere-
sate să tranziteze regiunea în
vederea transferului din Europa
către Siria/Irak, pentru a lua
parte la activităţi combatante în
zona de conflict. Acest fenomen
al transferului de luptători este
monitorizat cu prioritate la nivel
european", potrivit unui comu-
nicat de presă transmis de  SRI.

Până în prezent, deşi ţara
noastră s-a confruntat cu un ni-
vel scăzut al ameninţării deter-
minate de acest fenomen, se
constată „existenţa premiselor
pentru accelerarea evoluţiei lui
şi, implicit, creşterea riscurilor
asociate”.

„Potrivit ultimelor evaluări,
în zona de conflict sunt implicaţi,

de partea diferitor grupări ex-
tremiste, peste 4000 de luptători,
cetăţeni sau rezidenţi ai unor
state europene - situaţie ce re-
prezintă o preocupare majoră
pentru autorităţile naţionale ale
tuturor statelor occidentale, pre-
cum şi pentru forurile comuni-
tare, din perspectiva riscurilor
de securitate induse. S-a consta-
tat că expunerea la violenţă, ex-
perienţa de luptă dobândită,
îndoctrinarea fundamentalistă
şi, mai ales, menţinerea conexiu-
nilor cu diverse entităţi teroriste
creează premisele favorabile ca
aceste persoane să devină, după
revenirea în ţările de origine,
factori de risc proeminent. De
asemenea, s-a stabilit că un nu-
măr semnificativ dintre aceste
persoane se implică ulterior în

activităţi de acelaşi tip, cum ar
fi: acţiuni teroriste, procese de
radicalizare, recrutarea de no-
iadepţi-combatanţi, sprijin fi-
nanciar-logistic şi organizarea
unor transporturi cu ajutoare şi
echipamente, de pla sându-se din
nou în zona de conflict”, conti-
nuă sursa citată.

„Rutele predilecte de depla-
sare dinspre Europa de Vest că-
tre Siria-Irak sunt fie aeriene, cu
tranzit prin state din proximita-
tea zonei de conflict, fie terestre,
inclusiv prin România şi/sau
Bulgaria”, se mai arată în co-
municat.

În contextul prezentat, SRI şi
instituţiile din cadrul Sistemului
Naţional de Prevenire şi Com-
batere a Terorismului (SNPCT)
depun eforturile necesare pentru

prezervarea stării de securitate,
intensificând cooperarea opera-
ţională, inclusiv alături de struc-
turile partenere din statele aliate,
precizează Serviciul.

Ministrul britanic de Externe,
Philip Hammond, a evidenţiat,
cu ocazia unei reuniuni antite-
roriste desfăşurate la Londra,
importanţa eforturilor de oprire
a circulaţiei membrilor grupului
terorist Stat Islamic (SI) prin
ţări europene precum România
şi Bulgaria. Reţeaua teroristă
sunnită Stat Islamic ocupă te-
ritorii din Irak şi Siria, unde a
instituit un „califat”. O coaliţie
internaţională coordonată de
SUA şi formată din zeci de ţări
efectuează raiduri aeriene îm-
potriva poziţiilor din Irak şi Siria
ale grupului Stat Islamic.

România este tranzitată 
de europenii care vor să se
alăture Statului Islamic

Judecători și procurori numiți de Iohannis pentru Brașov
Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a sem-
nat vineri, 23 ianuarie, decretele de numire în funcția
de judecător sau procuror a candidaților care au pro-
movat examenul de capacitate organizat în perioada
4 iulie — 6 noiembrie 2014. Astfel, la Judecătoria
Brașov au fost numiți judecători Sima Anca-Maria, Ca-
trinici Diana și Trușcan Mădălina, Asmarandei Alexan-
dru la Judecătoria Rupea, iar procurori la Parchetul de
pe lângă Judecătoria Brașov Oprescu Alexandra-Ge-
orgiana, Blănaru Larisa-Andreea, Șerban Daniel-Mihai,
Coșniță Ciprian, Moldovan Claudiu și Negrea Roxana-
Andreea.

Prins băut și fără permis la volan 
Sâmbătă noaptea, poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie
Braşo,, în timp ce se aflau în patrulare pe str. Cărămi-
dăriei , au oprit în trafic un autoturism condus de către
un bărbat, în vârstă de 30 ani. În urma verificării efec-
tuate s-a stabilit faptul că pesoana în cauză nu avea
permis de conducere şi că acesta a consumat băuturi
alcoolice. În urma testării cu aparatul alcooltest rezulatul
fiind de 0.70 mg/L. Conducătorul auto a fost condus la
Serviciul Medical de Urgenţă Braşov unde i s-au recoltat
probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. 
Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul
Secţiei 2 Poliţie Braşov sub aspectul săvârşirii infrac-
ţiunilor de „conducerea pe drumurile publice sub influ-
enţă alcoolului şi fără permis”. 

Conducea o mașină cu numere provizorii expirate
Vineri după-amiază pe str. Fundătura Hărmanului din
mun. Braşov, a fost oprit pentru contol un autoturism
cu numere provizorii de înmatriculare, acesta fiind con-
dus de către un bărbat de 34 ani din Buzău. 
În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta
are numerele provizorii expirate din data de 06.12.2014. 
În cauză s-a procedat la întocmirea unui dosar de cer-
cetare penală privind săvârşirea infracţiunii prevăzută
de art. 334/1 CP. Cercetările continuă la Biroul Rutier
Braşov. 

A intrat cu mașina în copac
Sâmbătă dimineață, pe DN 13, la km.42+800 , o femeie
de 32 ani, din Bucureşti, în timp ce conducea autotu-
rismul marca Seat Ibiza dinspre Braşov către Rupea,
la ieşirea dintr-o curbă periculoasă la stânga, nu a
adaptat viteză la condiţiile de drum - carosabil umed.
Șoferița a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi
a ieşit în afara părţii carosabile în partea dreapta a sen-
sului său de mers, unde a intrat în coliziune laterală
stânga cu un copac. În urma accidentului
bucureșteanca a ajuns în stare gravă la spital. 



Propunerea de buget pe
anul 2015 prevede 150.000
de lei în plus pentru Ghidul
de finanţare nerambursabilă
a proiectelor culturale, deschis
de Municipalitate pentru
ONG-uri şi alte entităţi cultu-
rale care nu se află în subor-
dinea sa. 

Pentru cele 22 de proiec-
te primite, municipalitatea a
alocat 500.000 de lei, faţă de
350.000 de lei anul trecut.
Suma totală solicitată în ca-
drul tuturor proiectelor este
de 1,5 milioane de lei, în con-
diţiile în care valoarea orga-
nizării tuturor celor 22 de
propuneri este de aproximativ
3,3 milioane lei, potrivit unei
declaraţii a viceprimarului
Adrian Atomei. Diferenţa ar
urma să fie asigurată din alte
surse, de către iniţiatorii aces-
tor evenimente. 

Sesiunea de depunere a
proiectelor a fost deschisă la
jumătatea lunii noiembrie
2014  şi a durat o lună, pro-
punerile fiind acum în proce-
dură de evaluare. Rezultatele
vor fi anunţate cel mai pro-
babil în prima jumătate a lunii
februarie. Potrivit declaraţiilor
oficialilor Primăriei, munici-
palitatea caută evenimente cu
potenţial regional şi european,
care să se desfăşoare în fie-
care an şi să se dezvolte,  în
contextul în care Braşovul
candidează pentru titlul de
Capitală europeană a Culturii
în anul 2021. În 2014, pe lista
finanţărilor au fost 12 eveni-
mente, pentru care a fost alo-
cat un buget total de 350.000
de lei. Ghidul este în al patru-
lea an de desfăşurare. 

În afara Ghidului de fi-
nanţare, municipalitatea a pro-

pus alocarea de sume impor-
tante şi pentru instituţiile de
cultură din subordinea Con-
siliului Local. Astfel, pentru
Teatrul Sică Alexandrescu,
Opera Braşov, Filarmonică şi
Teatrul pentru Copii Arlechi-
no, suma alocată în propune-
rea de buget, cu titlul de
subvenţii, este de 14,33 mi-
lioane de lei. Se adaugă su-
mele pentru organizarea
evenimentelor culturale deve-
nite deja tradiţionale, organi-
zate de Primărie în parteneriat
cu alte instituţii de stat sau en-
tităţi culturale, respectiv Pa-
rada Junilor, serbările de iarnă
din cadrul evenimentului
„Braşov, oraş din poveste”,
evenimentele culturale din pe-
rioada de vară, comemorarea
zilei de 15 Noiembrie 1987
şi sărbătoarea Zilei Naţionale
a României, de pe 1 Decem-
brie. Acestor evenimente le-
a fost alocată suma de
aproape 1,8 milioane lei.

La finalul săptămânii tre-
cute, Direcţia Economică din
cadrul Primăriei a început se-
ria discuţiilor pe tema buge-
tului cu directorii instituţiilor,
direcţiilor şi serviciilor finan-
ţate de la bugetul local. Dez-
baterea publică a bugetului
local va avea loc, probabil, la
sfârşitul acestei săptămâni. 

A.P.

Mai trebuie făcut un pas
până când Centrul acre-
ditat de transplant renal
de la Spitalul Județean
din Brașov va deveni
operațional.

„Am făcut demersuri la Mi-
nisterul Sănătății și am pro-
misiuni că, din acciza pe tutun
și alcool vor fi alocate fondu-
rile necesare pentru aparatura
de laborator. Se pot face trans-
planturi și acum, Centrul fiind
acreditat, dar ar fi culmea să
dăm drumul acestei activități,
iar analizele să le facem la Cluj
sau la București, unde trebuie
trimiși primitorul, donatorul,
pentru a vedea compatibilita-
tea, analizele imuno logice…
Pe lângă faptul că se pierde
foarte mult timp, cresc foarte
mult și costurile unei
intervenții“, a declarat medicul

Marius Neculoiu, senator
PNL.

Potrivit lui Neculoiu, la
Brașov există aproximativ 300

de persoane care fac dializă,
din cauza insuficien�ei renale,

și trebuie trata�i imunologic.
„Dintre cei 300 de pacienți,

cam jumătate sunt indicați
pentru transplant, având în ve-
dere vârsta acestora. Mai mult,
am vorbit și la Centrul de dia-
liză de la Sfântu Gheorghe,
unde și acolo sunt 50 de bol-
naci. Astfel, pentru circa 200
de pesoane va exista posibili-
tatea de a intra în programul
de transplantare și vor fi puși
pe lista de așteptare a orga-
nelor. Pe de altă parte, cei care
au aparținători care vor să
doneze gratuit un rinichi, pot
fi transplatați imediat. Ceilalți
trebuie să aștepte un rinchi de
la un cadavru. Iar dacă apare
o astfel oportunitate la Brașov,
operația se va face imediat la
Brașov”, a mai precizat Necu-
loiu.

Aparatura de laborator so-
licitată de Neculoiu costă în

jur de de 100.000 de euro.
Anul trecut, Ministerul
Sănătă�ii nu a alocat niciun
ban pentru investi�ii, iar Con-
siliul Jude�ean Brașov a repar-
tizat 3.000 de euro pentru
Centrul de Transplant Renal
(în cadrul programului de do-
tare cu aparatură a spitalelor
din Brașov), cu care s-a
achizi�ionat parte din ustensi-
lele de laborator. „Am cerut
bani în continuare de la Mi-
nisterul Sănătății, dar dacă
singura noastră speranță mai
rămâne Consiliul Județean,
iar dacă se alocă fondurile de
la bugetul județului – având
în vedere procedura de
achiziție – restul de aparatră
ar putea veni la Brașov în
aprilie. Practic, activitatea poa-
te demara în luna mai”, a
punctat doctorul Neculoiu.

Sebastian Dan 

Centrul de transplant renal de la Brașov ar putea fi funcțional cel mai devreme în mai!

Centru de transplant
renal la Spitalul Județean

Linia de finanţare pentru proiecte
culturale, mai bogată cu 150.000 de lei 
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Creditorii companiei BJJ
Proiecte Imobiliare, prin inter-
mediul căreia omul de afaceri
american Jonathan Mann voia
să construiască 10.000 de apar-
tamente la Braşov, au decis să
scadă preţul de vânzare al unui
teren de 9,5 hectare pe care fir-
ma îl deţine în Braşov de la
17,4 mil. euro la 13,05 mil.
euro. Firma, aflată în faliment,
are datorii de 74,4 mil. euro.

Piraues Bank, cel mai mare
creditor al companiei, avea de
recuperat 34,8 mil. euro de pe
urma acestui proiect imobiliar,
însă banca a fost acceptată în
tabelul definitiv al creanţelor
doar cu suma de 17,4 mil. euro,
deoarece, conform legii, cre-
ditorul garantat nu poate în-
scrie o creanţă mai mare decât
valoarea activelor pe care le
are debitorul. Dacă terenul s-
ar vinde la 13,05 mil. euro,
banca ar pierde 22 mil. euro,
întreaga pagubă a creditorilor
fiind de peste 61 mil. euro.

În momentul declanşării
procedurii de insolvenţă,  la în-
ceputul anului 2012, planul de
reorganizare al companei pro-
punea construcţia a peste 300
de locuinţe pe terenul din Bra-
şov, pentru a recupera o valoa-
re cât mai mare din datorie,
însă soluţia nu a fost acceptată
şi societatea a intrat în faliment.
Terenul, care apar�inea fostei

fabrici Prefa, vândut de aface-
ristul Ioan Neculaie pentru 50
de milioane de euro, este am-
plasat în partea de sud a Bra-
şovului, pe Strada Carpaţilor,
în imediata vecinătate a plat-
formei industriale Roman şi
Metrom.

Cine este Jonathan Mann.
Aventura imobiliară a ameri-
canului a început în 2006 când
a cumpărat pachetul majoritar
de acţiuni al tipografiei Uni-
versul pentru 4,66 mil. euro
de pe bursa electronică Ras-
daq. La nici doi ani de la achi-
ziţie, investitorul a început
demersurile de obţinere a Pla-
nului Urbanistic Zonal ce viza
dezvoltarea unui hotel de cinci
stele cu 200-250 de camere
în locul anexelor din spatele
Palatului Universul. Proiectul

ar fi necesitat investiţii de circa
100 mil. euro. Ulterior pro-
iectul a suferit o serie de mo-
dificări, care cuprindeau
clădiri de birouri şi locuinţe
de lux. În 2012, compania
Universul, în patrimoniul că-
reia se află celebrul Palat Uni-
versul de lângă parcul
Cişmigiu din Capitală, a intrat
în insolvenţă cu datorii de pes-
te 20 mil. euro, în principal
către Alpha Bank.

În 2007 noul proprietar al
Universul achiziţiona de la
omul de afaceri Ioan Neculaie
terenul fabricii Prefa Braşov
pentru care a plătit circa 50
mil. euro. El avea programată
aici construcţia a 10.000 de
apartamente şi spaţii comer-
ciale ce ar fi necesitat investiţii
de 500 mil. euro.

Guvernul va încerca să ob-
ţină până pe 15 februarie
un acord politic pentru
construcţia prin partene-
riat public-privat a autos-
trăzii Comarnic-Braşov, iar
dacă nu va reuşi acest lu-
cru va anula procedura,
urmând ca proiectul să fie
continuat în 2016 dacă se
va găsi finanţare de la bu-
getul de stat, spune Pon-
ta.

„Master Planul de transport
spune că obligatoriu în urmă-
torii 7-10 ani România are de
construit autostrăzi şi drumuri
expres care vor costa 30 de mi-
liarde de euro. Bani europeni,
pe programul de transport
aveţi 4 miliarde. Restul de 27
vedeţi de unde îi puneţi”, spune
Ponta,

Cum pentru autostrada Co-
marnic-Braşov nu există finan-
ţare din fonduri europene vor
trebui găsite soluţii. „În secun-

da în care eu semnez contrac-
tul, bugetul îmi intră pe deficit
cu 1,2 miliarde de euro adică
trebuie să tai bani de undeva,
pentru că deficitul e strict ne-
gociat cu Comisia Europeană.
Varianta doi era să construim
prin Parteneriat Public Privat,
adică cu banii constructorului”,
adaugă premierul.

El a apelat la un exemplu
din domeniul imobiliar pentru
a face mai uşor de înţeles si-
tuaţia. “Dacă vrei să faci o
casă şi ai banii tăi 100.000 de
euro te apuci de treabă, cum-
peri materiale şi o faci. Asta
era varianta să o facem din bu-
get dacă aveam 1,2 miliarde
de euro. Dacă nu ai banii şi iei
credit, angajezi un constructor
care ţi-o mai şi întreţine acea
casă, timp de 30 de ani costu-
rile vor fi de trei ori mai mari.
Toate aceste costuri se reflectă
într-un procent pe care statul
român şi-l asumă să îl plăteas-
că. A doua zi, s-a luat preţul

total şi l-au împărţit şi a reieşit
acel preţ de 53 de milioane de
euro/km, şi toţi au zis «ce tică-
loşie!». De ce ţin la exemplul
cu casa. Dacă ajungi la costuri
de 3-4 ori mai mari după 30
de ani în care plăteşti credite,
constructori şi întreţinere nu
cred că este corect să împarţi
suma totală la metrul pătrat.

Dacă reuşesc să conving şi

va exista un acord politic pe
15 februarie o să pornim acest
proiect. Altfel nu îl începem. E
prima dată când toate nego-
cierile şi sumele sunt la vedere
pe site-ul CNADNR şi toată lu-
mea le poate vedea. Dacă nu,
probabil că vom anula proce-
dura şi pornim o procedură din
buget ceea ce înseamnă că în
2006 va trebui să tăiem din

buget 1,2 miliarde şi nu va fi
uşor, tot bugetul e de 50 de mi-
liarde de euro”.

La 100 de ani de la Mare Unire,
uniți și cu infrastructura. Până în
2018, când România
sărbătorește o sută de ani de
la Marea Unire, cele trei re-
giuni istorice vor fi legate între
ele și din punct de vedere al
infrastructurii.

„Suntem în fază avansată și
cu proiectul finanțat tot din
fonduri europene 2007-2013
de la Câmpia Turzii la Ogra
și mai departe spre Târgu
Mureș. Ardealul va avea cea
mai importantă rețea de au-
tostrăzi și sigur că toate au va-
loare dacă reușim să facem și
Comarnic — Brașov și mai
departe Sibiu-Pitești și Târgu
Mureș — Iași, pentru ca la
100 de ani, îi spuneam prea
Sfinției Sale (n. red. — mitro-
politul Clujului, Andrei
Andreicu�, prezent și el la eve-
niment), că ne trebuie 100 de
ani de când ne-am unit ca să
ne unim și cu infrastructura.
Ar fi trebuit cu siguranță să fie
gata de mai mult timp și nu zic
de doi ani sau de cinci, zic că
de 10, 20, sau 30 de ani, dar
important este că în 2018 când
aniversăm 100 de ani de la
Unire, sunt convins că putem
să fim și uniți ca infrastructu-
ră”, a declarat Victor Ponta.

ECONOMIC

Ponta explică de ce sunt costuri mari
cu autostrada Comarnic – Brașov

Țeapa americanului cu terenul de la Prefa
a ajuns la 74,4 milioane de euro!

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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Ședința de bilanț a
activității de evaluare a
rezultatelor înregistrate
de I.P.J. Braşov în anul
2014 s-a desfășurat vine-
rea trecută.

„Responsabilitatea asigurării
siguranţei şi ordinii publice este
deosebit de complexă şi s-a rea-
lizat prin efortul conjugat al tu-
turor instituţiilor de aplicare a
legii cu sprijinul constant al co-
munităţii. Anul 2014 a fost mar-
cat de intrarea în vigoare a
Noului Cod Penal și de Proce-
dură Penală, coduri ce au impus
modificări procedural precum
și compatibilizarea
instituţională cu unităţile de par-
chet şi instanţele judiciare”, se
arată în materialul prezentat cu
această ocazie.

Prevenirea şi combaterea cri-
minalităţii stradale a constituit
un obiectiv prioritar pentru
I.P.J. Braşov, activitatea fiind
axată pe apropierea de comu-
nitate, pregătirea antiinfracţio-

nală a cetăţenilor şi perfecţio-
narea sistemului de ordine şi si-
guranţă publică.

Criminalitatea stradală în
anul  2014 a cunoscut o scădere
faţă de  2013, respectiv 794 fa�ă
de 844, majoritatea faptelor în-
registrându-se în municipiul
Brașov- 658. Infracţiunile  se-
sizate în mediul rural prezintă
de asemenea o scădere fa�ă de
anul precedent, respectiv 4.018,
fa�ă de  4.729.

Poli�iștii structurilor de inves-
tigaţii criminale au reuşit în
2014 să soluţioneze toate cele
18 infrac�iuni grave contra per-
soanei, respectiv șapte fapte de
omor, nouă tentative de omor
și două lovituri cauzatoare de
moarte. Trebuie precizat faptul
că, la acest indicator, există un
trend descrescător, în anul 2013
înregistrându-se 27 fapte simi-
lare.

Tâlhăriile au scăzut fa�ă de
anul precedent de la 175 la 146,
majoritatea faptelor fiind smul-
geri de telefoane, genţi şi biju-

terii. Furturile au înregistrat o
scădere  fa�ă de anul trecut, de
la 5.978 la 5.493. Au scăzut
furturile din locuin�e (947/894)
și din societă�i comercia-
le(1146/1127), din auto
(639/595), de animale
(103/92), de cablu și materiale
feroase (191/102), creșteri în-
registrându-se la furturi din bu-
zunare (238/158) și de auto
(49/38).

În  anul 2014, Serviciul de
Investigare a Criminalită�ii Eco-
nomice a desfăşurat o activitate
cu rezultate notabile, Brașovul
situându-se în primele  tei
judeţe din ţară, conform  indi-
catorilor de eficien�ă.

În anul precedent au fost se-
sizate 1.214 infracţiuni econo-
mico-financiare, dintre care 544
de evaziune fiscală. Poli�iștii au
solu�ionat  67 dosare penale

complexe, au aplicat amenzi în
valoare de 2.792.031 lei și au
indisponibilizat bunuri în va-
loare totală de 6.023.609 lei.

132 de arme confiscate în 2014.
Referitor la regimul armelor
muniţiilor şi substanţelor peri-
culoase, în 2014  au fost con-
statate 132 infracţiuni specifice
şi ridicate în vederea confiscării
217 arme, 2.996 elemente de
muni�ie, aproximativ 150.000
obiecte pirotehnice (1.260 kg).

Siguranța în școli, o altă priorita-
te. Siguran�a în zona unită�ilor
de învă�ământ a reprezentat o
prioritate și în 2014. Anul tre-
cut, la cele 186 unităţi de învă-
ţământ preuniversitar din jude�,
poli�iștii au  organizat şi
desfășurat, împreună cu repre-
zentanţi ai Inspectoratului Şco-
lar Judeţean Braşov şi ai altor
instituţii abilitate, 864 acţiuni şi
controale pentru prevenirea şi
combaterea delincvenţei juve-
nile, 1.457 de acţiuni pentru
prevenirea absenteismului
şcolar și 792 de ac�iuni pe linia

respectării regimului circula�iei
rutiere.

Activităţile de prevenire în
zona școlilor, la care au parti-
cipat în medie lunar 250
poliţişti și jandarmi, au avut ca
rezultat identificarea a 114 elevi
problemă, constatarea de 2 in-
fracţiuni în flagrant, aplicarea
a 244 sancţiuni
contravenţionale și  aplanarea
a 98 stări conflictuale.

În anul 2014  au fost sesizate
54 infracţiuni comise în  unită-
ţile de învăţământ preuni -
versitar, dintre care 56 în incinta
unităţilor şcolare şi 8 în zonele
adiacente. Este vorba despre 20
furturi, 25  loviri sau alte vio-
lenţe. 

Anul trecut au fost înregis-
trate în jude�ul Brașov 111 de
sesizări cu privire la dispari�ii
de minori, poli�iștii reușind să
rezolve 110 cazuri, minorii fiind
găsi�i și reîncredin�a�i familiilor
sau interna�i în centre de profil
din jude�. 

S.D.

Bilanț la Poliția Brașov

administrator 1 
administrator financiar ( patrimoniu) 1 
agent comercial 1 
agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri) 1 
agent de securitate 2 
agent de vânzări 1 
agent servicii client 1 
agent vânzări standarde şi produse conexe 1 
ajutor ospătar 2 
ambalator manual 3 
analist                                                                                                            1 
analist calitate 2 
asistent comercial 1 
asistent farmacist 1 
asistent manager 1 
asistent medical generalist 2 
barman 2 
brutar 1 
bucătar 3 
bufetier 1 
cameristă hotel 2 
casier 3 
cercetător în exploatări forestiere 1 
cercetător în silvicultură 1 
comisioner 1 
conducător autospecială 1 
confecţioner încălţăminte ortopedică 1 
confecţioner-asamblor articole din textile 1 
confecţioner-montator produse din lemn 1 
consilier/inspector/referent/economist în economie generală 2 
contabil 1 
controlor calitate 2 
curățătoreasă lenjerie 1 
curăţitor - sablator 1 
cusător articole marochinărie 1 
desenator-însemnător cherestea 1 
designer industrial 1 
designer pagini web 1 
director vânzări 1 
economist-şef 1 
educator puericultor 1 
electrician de întreţinere şi reparaţii 8 

electromecanic 2 
femeie de serviciu 7 
formator 1 
frezor universal 3 
funcţionar economic 1 
gestionar depozit 5 
inginer automatist 1 
inginer căi ferate, drumuri şi poduri 1 
inginer de sistem software 1 
inginer electrotehnist 2 
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 2 
îngrijitor spaţii hoteliere 2 
instalator apă, canal 2 
laborant apă potabilă 1 
lăcătuş construcţii metalice şi navale 1 
lăcătuş mecanic 3 
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale 1 
lăcătuş montator pentru utilaje industriale,  agricole 1 
legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale) 1 
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 3 
lucrător comercial 2 
lucrător gestionar 1 
lucrător pentru salubrizare 1 
macaragiu 1 
magaziner 1 
manager proiect informatic 1 
manipulant mărfuri 4 
mânuitor, montator decor 1 
maşinist la maşini de ambalat 1 
maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare 1 
maşinist la maşini pentru terasamente ( ifronist) 1 
medic  specialist 1 
monitor de schi, snow-board şi sporturi de alunecare pe zăpadă
1 
montator subansamble 4 
morar la prepararea materialelor pentru acumulatori 1 
muncitor necalificat în industria confecţiilor 2 
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 8

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie,
plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet 1 
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, 
şosele, poduri, baraje 1 
operator introducere, validare şi prelucrare date 1 
operator la fabricarea mezelurilor 1 
operator la maşină de etichetat 1 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică                        11 
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate 2 
operator la prelucrarea maselor plastice 2 
operator mase plastice 1 
ospătar (chelner) 5 
paznic 1 
portar 1 
programator 4 
programator ajutor 1 
programator de sistem informatic 1 
programator fabricaţie/lansator fabricaţie 1 
proiectant inginer aeronave 1 
proiectant inginer electrotehnic 1 
proiectant inginer instalaţii 1 
recepţioner de hotel 2 
rectificator universal 1 
referent                                                                                                         1 
referent de specialitate 
financiar-contabilitate 1 
reglor maşini-unelte 1 
reprezentant comercial 2 
secretar instituţie, facultate 1 
secretară 1 
şef atelier 1 
şef cantină 1 
şef de sală restaurant 1 
şef depozit 1 
şef unitate elementară de lucru 1 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 5 
şofer de autoturisme şi camionete 4 
spălătoreasă lenjerie 1 
specialist îmbunătăţire procese 1 
specialist în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă 1 
specialist resurse umane 1 
stivuitorist 4 
strungar la maşini de 
strunjit roţi căi ferate 1

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

manipulant mărfuri 1
mecanic auto 1
muncitor necalificat la ambalarea 
produselor solide și semisolide 1
secretară 1
zidar rosar - tencuitor 1
confecționer-asamblor

articole din textile 1
muncitor necalificat în industria confecțiilor 2
vânzător 3

agent imobiliar ( broker imobiliar) 1
lucrător comercial 1
lucrător gestionar 1

muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor 13

Braşov

Făgăraș

Rupea

Victoria

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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Academia de Muzică din Cluj poartă astăzi
numele compozitorului Gheorghe Dima
(1847 –1925), originar din Braşov.

Gheorghe Dima s-a născut pe 28 septembrie
1847 în Scheii Braşovului. De mic rămâne
fără tată, grija creşterii şi educării sale şi a
fraţilor săi revenindu-i mamei sale. Cu aju-
torul fratelui său mai mare, Pandeli, tânărul
Gheorghe urmează şcoala de profil tehnic,
mai întâi în Liceul real din Viena şi apoi la
Politehnica din Karlsruhe (Germania)

În această perioadă se arată pentru prima
oară interesat de muzică. Va lua mai întâi
lecţii de canto cu profesorul Heinrich Giehna,
iar apoi la Viena, cu Otto Uffmann. Hotărât
să se dedice muzicii, Dima va trece la Graz,
sub îndrumarea lui Ferdinand Thieriot.

În tinereţe a cântat la operele din Klagenfurt
şi Zürich. După întoarcerea în Braşov, a prac-
ticat ca profesor de muzică şi dirijor, fiind
director al Şcolii de Gimnastică şi Cântări
(1875 – 1879). După ce soţia sa Maria moare
la nici trei ani de la căsătorie, Gh. Dima ho-
tărăşte să părăsească Braşovul.

Între anii 1878–1880 se stabileşte la Leipzig,
pentru desăvârşirea studiilor muzicale. După
absolvirea conservatorului, Gh. Dima susţine
o serie de concerte şi recitaluri la Bucureşti
şi în importante oraşe din Transilvania. Aşa
ajunge la Sibiu, unde i se ofera conducerea
Reuniunii române de muzică. Timp de 17 ani
Gheorghe Dima este conducătorul şi îndru-
mătorul vieţii muzicale sibiene. În anul 1884
se căsătoreşte cu Maria Bologa, fiica cunos-
cutului om politic ardelean Iacob Bologa,
care îi devine principala lui colaboratoare
artistică, mâna lui dreaptă, în organizarea
şi conducerea multiplelor sale obiective cul-
turale. Aceasta îi va dărui cinci copii. 

La insistenţele braşovenilor, Gheorghe Dima
se întoarce în anul 1899 în oraşul natal. 

Ocupă catedra de muzică la şcolile româneşti
din Braşov şi i se oferă conducerea corului
Bisericii ortodoxe „Sf. Nicolae” din Schei și
a Reuniunii române de gimnaziu. Această

perioadă braşovea-
nă este rodnică
pentru Gh. Dima şi
prin numeroasele
şi complexele ma-
nifestări muzicale
organizate: con -
certe, recitaluri,
 spectacole, oficii
religioase, serbări
şcolare şi turnee
artistice.

Dar, o nouă dramă
familială se abate
asupra lui. Ionel,
cel mai frumos şi
talentat băiat al
său,  student în
Germania, se sinu-
cide, iar Gheorghe
este  răpus de o
boala necruţătoa-
re. La această tra-
gedie se adaugă şi
anii Primului Răz-
boi Mondial, care
îi aduc, mai întâi
 refugiul la Sinaia,
Băicoi şi Bucureşti,
pentru ca apoi să
suporte o nedreap-
tă detenţie de l7
luni, pentru „cola-
boraţionism”. 

În  1919 Gheorghe Dima  devine membru al
Academiei Române. Cu sprijinul lui Tiberiu
Brediceanu i se încredinţează nobila misiune
de înfiinţare a Conservatorului de Muzică
şi Artă Dramatică la Cluj. După o muncă
tenace, conservatorul clujean este inaugurat
la 28 martie 1920, când Gh. Dima se întreba
în discursul rostit: „Unde sunt chinurile, unde
sunt suferinţele trecutului? Toate s-au stins
prefăcându-se în bucurie, voie de viaţă şi ener-
gie Iată-ne deci, ca prin farmec, la largul nos-
tru”. Gheorghe Dima s-a stins din viaţă în
ziua de 4 iunie 1925 în locuinţa sa de la con-
servatorul clujean, instituţie care îi poartă
astăzi numele. 

Din compoziţiile sale, amintim: „A venit un
lup din crâng”(versuri de George Coşbuc),
„De ce nu-mi vii?”( versuri de Mihai Emi-
nescu), „Mama lui Ştefan cel Mare”, baladă
pentru solişti şi cor, cu acompaniament de
pian(versuri de Dimitrie Bolintineanu), „Hop,
ţurcă, furcă” dedicat „fratelui meu Pandeli,
„Jelui-m-aş şi n-am cui...”, „Sub fereastra
mândrei mele” dedicat „iubitei mele soţii”,
care a realizat traducerea în limba germană
a versurilor, „Ştii tu, mândro?”, „Cucule cu
peana sură”, „Hei, leliţă din cel sat”, „Că-
răuşul” (cântec popular slovac; strofele 2 şi
3 adăugate de Ecaterina Pitiş, „Nu m-ar arde
dorul” (cântec popular slovac).

Braşoveanul care a dat numele
unei Academii de muzică

C



Oficialii din turism spun
că peste 5.000 de turişti
germani vor veni în
acest an în România
special pentru a vedea
urşi şi lupi în mediul lor
natural.

Aceştia susţin că acest tip
de sejururi a fost promovat la
târgul internaţional de turism,
care s-a desfăşurat la Stuttgart
în perioada 17-25 ianuarie.

„Standul României la târ-
gul de la Stuttgart a fost vi-
zitat până acum de peste
150.000 de persoane, iar in-
teresul cel mai mare a fost
pentru Transilvania şi Delta
Dunării, în mod special pen-
tru turismul activ şi turismul
în natură. Un segment care
a suscitat interes în acest an
este observarea de mamifere
mari în natură, respectiv urs
şi lup, programe pentru care
există deja câteva mii de ce-
reri concrete”, a declarat, pen-
tru Mediafax, Adina Secară,
directorul Biroului de Infor-

mare şi Promovare Turistică
a României în Germania.

Ea a spus că dacă în anii
trecuţi doar câteva sute de
germani ajungeau anual pen-

tru observarea animalelor
mari, promovarea făcută la
târg pentru acest segment va
atrage peste 5.000 de turişti
în acest an. Programele sunt

dezvoltate de agenţiile de tu-
rism, în parteneriat cu ocoa-
lele silvice.

„Pentru observarea de ani-
male mari, turiştii vin în spe-
cial în zonele Piatra Craiului
şi Zărneşti. Cei de la ocoalele
silvice le dau zilnic de mâncare
urşilor în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră, o delicatesă pentru
ei fiind porumbul cu zahăr. Cu
o oră înainte de hrănirea ani-
malelor, turiştii sunt urcaţi în
foişoare. Eu am văzut într-o
singură oră 16 urşi”, a afirmat
Adina Secară.

Observarea lupilor este o
activitate mai anevoioasă,
pentru care turistul trebuie să
aloce câteva zile.

Potrivit datelor Institutului
Naţional de Statistică, în pri-
mele zece luni ale anului tre-
cut au ajuns în România
206.000 de turişti germani.
Aceştia au fost interesaţi în
special de circuite culturale,
turism activ, ecoturism şi că-
lătorii în oraşe. 

Sebastian Dan 

Nemţii au un nou hobby:
să vadă urşii de la Zărneşti

Biserica Neagră din Braşov
este cel mai fotografiat obiectiv
turistic din România, potrivit
portalului Google, care permite
distribuirea fotografiilor cu di-
verse obiective din toată lu-
mea, localizate pe hartă.

Biserica Neagră a fost vizi-
tată, în 2014, de aproape

260.000 de
p e r s o a n e ,
ceea ce în-
seamnă că
este cel mai
vizitat lăcaş
de cult din
ţară.

De altfel,
este şi cel
mai mare
obiectiv de
acest gen din
sud-estul Eu-

ropei. Măsoară 65 de metri
înălţime şi aproape 90 de
metri lungime, însă nu este
celebru doar prin dimensiu-
nile sale, ci şi prin faptul că
aici se află cel mai mare clo-
pot din România, un clopot
din bronz care cântăreşte
6.300 de kilograme.

Topul mondial Google cla-
sează Biserica Neagră pe locul
295 în lume, urmat pe locurile
315 de Transfăgărăşan şi de
Sibiu, pe locul 350.

În perioada iernii programul
de vizitare a Bisericii Negre este
următorul:
◾ marţi – sâmbătă:10 – 15
◾ duminică:12 – 15
◾ luni: închis. 

Ultima intrare se face cu
15 minute înainte de închide-
rea bisericii.

Intrare vizitare:
◾ Adulţi: 8,00 lei
◾ Studenţi: 5,00 lei
◾ Elevi: 3,00 lei

Copiii (până la 7 ani) au in-
trare liberă

Persoanele cu dizabilităţi (cu
legitimaţie) au intrare liberă. 

S.D.

La cererea mai multor or-
ganizaţii culturale se prelun-
geşte termenul de depunere
de dosare de nominalizare la
Premiile anului 2014 în cul-
tură la Braşov până în data
de 30 ianuarie 2015, au
anunţat reprezentanţii Aso-
ciaţiei Consorţiul Cultural
Corona. 

Pentru identificarea celor
mai valoroase proiecte şi or-

ganizaţii culturale ale anului
2014, braşovenii pot face
propuneri la categoriile: Car-
tea anului, Proiectul muzical,
Expoziţia, Proiectul cultural,
concertul, Spectacolul tea-
tral, Festivalul, organizaţia
culturală şi personalitatea
culturală a anului 2014 la
Braşov. Fiecare organizaţie
sau persoană fizică are drep-
tul să facă o nominalizare la

fiecare dintre cele 9 catego-
rii. Nominalizările trebuie
trimise la adresa consortiul-
culturalcorona@gmail.co.
Juriul galei va fi format din
personalităţi recunoscute ale
mediului cultural braşovean.
Câştigătorii vor fi premiaţi.

Evenimentul aflat la prima
ediţie este organizat de Aso-
ciaţia Consorţiul Cultural
Corona.@@??????L.A.

Gala Premiilor anului 2014 în Cultură!
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Asociaţia „Milioane de
Prieteni” face un apel 
la bunăvoinţa braşovenilor
Asociaţia de protecţie a
animalelor „Milioane de
Prieteni” din Braşov con-
damnă public abandonul
puilor de câine şi pisică.
Din toamna anului trecut
şi până în prezent, salva-
torii asociaţiei au adunat
circa 200 de pui în cele
două adăposturi din  Triaj
şi Stupini. „Puii de căţel
sunt cei mai sensibili din-
tre animale. Despărţiţi de
mamă, aruncaţi la tombe-
ron, căţeluşii au şanse
mici de supravieţuire dacă
nu sunt ridicaţi la t imp.
Dacă nu am fi acţionat,
puii ar fi murit de frig şi
foame!”, a declarat Cristi-
na Lapis, preşedintele
AMP.
Conform Legii 205/2004
completată cu L 9/2008,
art. 4 „deţinătorii de ani-
male au obligaţia […] de
a nu le abandona şi/sau
izgoni”, iar art. 5 si 6 înca-
drează la „rele tratamente”
părăsirea animalelor pe
domeniul public fără a le
asigura îngrijire şi asisten-
ţă medicală. Dacă sunt

identificaţi, făptaşii vor fi
traşi la răspundere. „Ru-
găm cetăţenii responsabili
să nu ignore cazurile de
abandon observate şi să
sesizeze asociaţi i le de
protecţie a animalelor
sau/Direcţia Sanitar Vete-
rinară şi poliţie” a adăugat
Cristina Lapis, preşedinte-
le AMP . 
Abandonul unor animale
neajutorate este o faptă
privată de demnitate, iar
făptaşul poate fi catalogat
ca o persoană laşă, lipsită
de empatie. 
„Întreţinerea unui singur
pui, de la salvare şi până
la darea spre adopţie, cos-
tă peste 100 de euro (for-
mulă de lapte, orez,
conserve, vaccinuri şi me-
dicamente, agent termic).
Avem nevoie de sprijinul
dumneavoastră pentru a
salva vieţi. O conservă, o
pungă de lapte praf, un fla-
con de vaccin, sau măcar
10 lei – dăruiţi un pic pen-
tru a salva şi întreţine un
pui” a declarat Cristina La-
pis, preşedintele AMP. 

Biserica Neagră, cel mai fotografiat
obiectiv din România în 2014



SPORT8 Luni

Vicecampioana României
la handbal feminin, Corona
Braşov, şi-a îmbogăţit ieri zes-
trea de puncte, după victoria
cu Universitatea Neptun Con-
stanţa. Un succes, care poate
fi patentat, drept marcă pro-
prie. 

În nota ultimelor jocuri,
braşovencele au făcut o primă
repriză modestă, după care au
apăsat serios pe acceleraţie.
Astfel după primele 30 de mi-
nute, spectatorii se ciupeau ca
să fie siguri că este real: tabela
arăta 14-15 !!! Actul secund
a fost însă la discreţia Braşo-
vului, care s-a impus în cele
din urmă cu 33-25! Duminica
viitoare, Corona va juca din
nou pe teren propriu, cu Mu-
reşul Tâgu Mureş, partidă care
contează pentru etapa cu nu-
mărul 17 a Ligii Naţionale.  

Încă o primă repriză slabă!  Co-
rona şi-a făcut (din păcate) un
obicei cât se poate de nesănă-
tos: intră greu, către foarte
greu în partidă, iar echipele
care vin sub Tâmpa nu stau pe
gânduri şi profită din plin de
apatia gazdelor. În nota ulti-
melor jocuri de pe teren pro-
priu, s-a înscris şi jocul de ieri
după-amiază. Greşeli simple
în faza de atac( pase trimise
direct în out), contraatacuri
lansate aiurea, momente de
somnolenţă în apărare şi pro-
centajul scăzut al portarilor,
au dus la cabine echipa din
Constanţa, cu un punct avan-
taj.  Corona a condus pentru
prima dată în minutul  27, 14-
13, fapt care spune multe des-
pre cum au decurs ostilităţile
în prima rundă...

Şi-au revenit după pauză. Tot
în nota obişnuită a ultimelor
jocuri, pauza a fost una agitată
în vestiarul Coronei. Preşe-
dintele Chifu a mers şi el la
vestiare, iar staff-ul tehnic a
încercat să aducă fetele Bra-
şovului, cu picioarele pe pă-
mânt. Muştruluiala de la pauză
a prins bine jucătoarelor de la

Corona, care au arătat în actul
secund că handbalul nu le este
un sport tocmai străin. Corona
a pus stăpânire de joc, iar ta-
bela a început să sufere mo-
dificări, după noul curs al
jocului. Constanţa a reuşit pri-
mul gol al reprizei secunde la
11 minute de la reluarea par-
tidei şi lucrurile au reintrat în-
cet, încet, în normalitate. Încă
o victorie pentru formaţia de
sub Tâmpa, care ajunge la un
total de 39 de puncte după 16
etape consumate. Pentru Co-
rona au marcat ieri: Zamfir 8,
Hotea 7, Brădeanu, Pricopi şi
Neagu-fiecare câte 4 goluri,
Dincă şi Bondar-câte 2 fieca-
re, Cârstea şi Tudor-câte 1 gol.    

„Am făcut o regulă...” Punctele
au rămas ieri în mod logic sub
Tâmpa, ţinând cont de valoa-
rea celor două formaţii. Con-
stanţa a avut pe foaia de joc
doar 10 jucătoare, care nu pu-
teau duce cap-coadă, un meci
contra Braşovului. 

„Nu ar trebui să fim deloc
fericiţi, dacă ţinem cont de ce
s-a întâmplat în primele 30 de
minute! Jocul nostru din prima
parte, nu a făcut altceva decât
să le dea încredere con stăn -
ţencelor. Repriza secundă a de-
curs însă altfel pentru noi. Una

peste alta, o victorie meritată
pentru noi, dar pe viitor vom
încerca să fim constanţi în am-
bele reprize”, a punctat la final
principalul gazdelor, Bogdan
Burcea. 

„Le-am spus fetelor mele că
trebuie să avem 10 goluri
avantaj la pauză,, pentru a
câştiga cu Braşovul” a deschis
glumeţ conferinnţa de presă,
tehnicianul Constanţei, Ion
Crăciun.

„Din fiecare joc avem ceva
de învăţat. Ne-am descurcat
foarte bine în prima parte, dar
nu poţi face faţă Coronei când
ai o bancă aşa de scurtă. Şi la
Baia Mare am condus cu 2 go-
luri la pauză. Am venit la Bra-
şov să jucăm , dar din păcate
am reuşit să ne mobilizăm
doar o repriză!” a concluzio-
nat tehnicianul echipei vizita-
toare. 

„La naţională trebuie antrenor
din România!” Tehnician cu
mare experienţă în ţara noas-
tră, antrenorul Constanţei, Ion
Crăciun, a fost chestionat şi
despre noua bancă tehnică a
echipei naţionale a României.
Plecat de la cârma primei re-
prezentative, Gheorghe Tadici
a spus că ar fi bine ca naţio-
nala feminină să meargă în

continuare cu oamenii care i-
au fost secunzi: Bogdan Bur-
cea (Corona Braşov) şi
Florentin Pera (HCM Ro-
man). Deşi s-a vehiculat şi
idea aducerii unui antrenor
străin la cârma primei repre-
zentative, Ion Crăciun ar mer-
ge pe mâna unui technician
român.

„Jucătoarele din România
trebuie să aibă mai mult credit.
Eu nu cred în proiecte de genul
Baia Mare sau CSM Bucureşti.
Merge treaba un an sau doi,
atâta timp cât sunt bani, după
care totul se destramă! Ideea
celor de la Braşov, de a miza
pe jucătoare autohtone, mi se
pare foarte bună. Din păcate,
există tendinţa de a pune re-
pede vârful piramidei, când de
fapt baza este totul. Avem an-
trenori capabili în România,
care să poată prelua prima re-
prezentativă. Ideal ar fi ca noul
selecţioner să nu aibă an -
 gajament cu o formaţie de club”
a concluzionat Crăciun, care a
fost completat scurt de antre-
norul Coronei, Bogdan Bur-
cea. „De acord, dar în această
situaţie antrenorul trebuie să
fie foarte bogat, pentru a putea
trăi timp de 12 luni!”

Marian Botezatu

Corona Braşov a câştigat în mod logic şi partida cu formaţia de la malul mării! 

Victorie în stil
propriu, pe semicerc
Corona Braşov a mai bifat un succes în Liga Naţională

Două înfrângeri pe gheaţă
Campioana României la ho-

chei pe gheaţă, Corona Wol-
ves Braşov, a pierdut ultimele
două jocuri disputate în Liga
Mol, partide disputate în Un-
garia vineri şi sâmbătă seara.

În primul meci, braşovenii au
fost învinşi cu 4-1 de Ujpest,
golul formaţiei de sub Tâmpa
fiind reuşit de Virag. Sâmbătă
seara, „lupii” au fost puşi la
colţ şi de Miskolc, care a în-

chis tabela la 4-2 (Saluga şi
Filip, marcatori pentru Coro-
na). În urma acestor rezultate,
Corona Wolves Braşov rămâ-
ne pe poziţia a 4-a, cu un total
de 68 de puncte (două mai pu-

ţine ca Nove Zamki-locul 3,
slovacii însă şi cu un meci în
minus). Clasamentul Ligii Mol
este condus de Miskolc – 85
puncte, locul doi fiind ocupat
de Dab Docler-80 puncte. 
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FC Braşov a plecat în Antalya
Prim divizionar FC Braşov a luat ieri dimineaţă drumul
Turciei, pentru cel de-al doilea cantonament centralizat
al iernii. Pentru stagiul de la Belek-Antalya, oficialii gal-
ben-negrilor s-au oprit asupra următorului lot de jucă-
tori:
Portari: Florin Iacob, Daniel Mutu, Andrei Marinescu
Fundași: Bogdan Străuț, Alexandru Vagner, Mislav Leko,
Alin Șeroni, Artjom Artjunin, Leopold Novak, Daniel Bar-
na
Mijlocași: Horia Păun, Georgian Păun, Adnan Aganovic,
Cristian Ganea, Tiberiu Petriș, Șerban Moraru, Vlad
Boția, Alexandru Ciocâlteu, Tomislav Juric, Marko Ben-
cun, Marian Constantinescu
Atacanți: Mugurel Buga, Liviu Ganea, Cătălin Țâră, An-
drei Suciu.
În cantonamentul din Turcia a făcut deplasarea şi mij-
locaşul Cristian Ganea (22 de ani), care a semnat cu
gruparea de sub Tâmpa un contract valabil trei ani. Ga-
nea a evoluat în ultimele două sezoane la CS U Craiova
şi Săgeata Năvodari. Noutăţile stegarilor din această
iarnă, sunt croaţii Novak, Juric şi Bencun, estonianul
de naţională Artjom Artjunin şi doi jucători români, Şeroni
şi Cristi Ganea. FC Braşov va suţine în Turcia şi câteva
partide de verificare. Miercuri 28 ianuarie, „galben-negrii”
vor întâlni pe Chikhura, locul 7 în clasamentul Georgiei.
Pe 30 ianuarie este programat meciul cu Al Ahly Tripoli,
lidera grupei A a primei ligii din Libia. În data de 1 fe-
bruarie, FC Brașov va întâlni pe Lokomotiv Tașkent, vi-
cecampioana din Uzbekistan, participantă în Liga
Campionilor Asiei. 3 februarie este data la care „gal-
ben-negrii” vor da piept cu bulgarii de la Montana, liderul
ligii secunde din ţara de la sud de Dunăre.

Hoffenheim, peste Astra
Astra Giurgiu a pierdut ieri amicalul cu ocupanta locului
7 din Bundesliga, Hoffenheim. Echipa lui Oleg Protasov
n-a avut nici o şansă în faţa nemţilor, chiar dacă a rezistat
o repriză fără să primească gol. În actul secund nemţii
au punctat de trei ori, Astra reuşind doar golul de onoare.
Formaţia din Bundesliga a deschis scorul în minutul 53
după un autogol al lui Oros. La nici 60 de secunde dis-
tanţă, Anthony Modeste a făcut 2-0. Budescu a înscris
din penalty unicul gol al giurgiuvenilor, iar Rapp a stabilit
scorul final în minutul 86. 

Bronz pentru spada feminină românească!
Echipa feminină de spadă a României, formată din Si-
mona Gherman, Ana Maria Brânză, Simona Pop şi Ama-
lia Tătăran, a cucerit medalia de bronz la etapa de Cupă
Mondială de la Barcelona. Ieri, tricolorele au învins Ru-
sia, cu 33-32 şi au ocupat astfel, locul 3 al competiţiei.
Ana-Maria Brânză s-a accidentat la mână în sferturile
de finală, cu China şi nu a mai putut continua concursul.
Elevele lui Dan Podeanu şi George Epurescu au fost
eliminate din lupta pentru primele două locuri în semi-
finalele competiţiei de către Suedia, cu 45-33. La indi-
vidual, cea mai bună poziţie a ocupat-o Simona
Gherman, care a terminat competiţia pe locul 10.

„Lupii” au fost de fapt miei!
Selecționata Lupii București a fost surclasată de echipa
engleză Newcastle Falcons cu scorul de 52-10 (28-10),
sâmbătă, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, în ultimul meci
din Grupa a treia a European Rugby Challenge Cup.
Pentru prima oară în istoria participărilor sale,
selecționata Lupii București nu a reușit nicio victorie în
grupă. Lupii au înscris un singur eseu, prin Cătălin Das-
călu (34), transformat de Daniel Stătulescu (36), care
a marcat și o lovitură de pedeapsă (11). Englezii au
reușit nu mai puțin de opt eseuri, prin Rob Vickers (7,
45), Juan Soncino (20, 66), Alex Tait (25, 52), Andy
Davies (79), la care se adaugă un eseu de penalizare
(32), și au luat astfel și punctul bonus ofensiv. Tom Cat-
terick a transformat șase din cele opt încercări (8, 20,
26, 33, 46, 53). Pentru selecționata Lupii București a
fost ultima participare, în sezonul următor al cupelor
europene România fiind reprezentată de campioana
CSM Știința Baia Mare.



Simona Halep merge ceas
la Australian Open. Halep, lo-
cul 3 WTA, s-a calificat ieri
în sferturile de finală ale pri-
mului turneu de Grand Slam
al anului, după ce a trecut, cu
6-4, 6-2, de belgianca Yanina
Wickmaier, locul 80 WTA.
Partida a durat aproape o oră
şi 17 minute. Pentru califica-
rea în sferturile de finală, Ha-
lep va primi 430 de puncte
WTA dar şi un cec în valoare
de 340.000 de dolari austra-
lieni (240.000 de euro). În
faza următoare, jucătoarea
originară din Constanţa o va
întâlni pe Ekaterina Makaro-
va, locul 11 WTA şi cap de
serie numărul 10. Rusoaica a
trecut ieri de Julia Goerges
(Germania), locul 73 WTA,
scor 6-3, 6-2.

Revanşă şi calificare pentru Ha-
lep! Până la ora jocului de ieri,
Simona Halep nu reuşise să
câştige vreun joc contra bel-
giencei Wickmaier. Ora revan-
şei a sosit însă pentru sportiva
noastră, valoarea şi-a spus cu-
vântul şi Halep merge mai de-
parte! „Sunt mulţumită de
nivelul de joc, m-a învins de
câteva ori înainte, dar acum
cred mi-am luat revanşa. Sunt
fericită că am jucat cel mai bun
tenis al meu. Cred că mi-am
îmbunătăţit mult jocul, am ser-
vit mai bine, am fost agresivă,
am deschis bine terenul, m-am
descurcat foarte bine. Nu sunt
aşa de calmă pe teren, dar în-
cerc să rămân concentrată, nu
e uşor să pierzi puncte pe care
crezi ar fi trebuit să le câştigi,
dar încerc să-mi menţin con-

centrarea şi să fac cel mai bun
tenis”, a declarat Halep.

Next level: Makarova! Cap de
serie numărul 3, Simona Halep
o va întâlni în faza sferturilor
de finală, pe rusoaica Ekaterina
Makarova. „O știu, am jucat
de câteva ori cu ea. Servește
destul de bine, are o mișcare
bună în teren, joacă agresiv.
Eu am șansele mele, cred în
șansele mele în turul următor,
așa că trebuie să îmi fac din
nou jocul, să fiu agresivă și să
servesc bine, ca astăzi”, a spus
Halep. Constăn ţeanca a câşti-
gat singura întâlnire disputată
cu Makarova, cu scorul de 6-
1, 7-6 (6), în sferturile de finală
ale turneului de la New Haven,
ediţia 2013, turneu care s-a în-
cheiat chiar cu victoria sporti-
vei din România. 

În continuare pe podium!  Ca-
lificarea în sferturilor de finală,
îi asigură Simonei Halep, pre-
zenţa pe podiumul clasamen-
tului WTA. În funcţie de jocul
rezultatelor, Halep poate urca
inclusiv pe locul 1 WTA. Ca
această performanţă să fie rea-
lizată, este necesar ca liderul
WTA, Serena Williams, să fie
eliminată în optimi de iberica
Garbine Muguruza. De ase-
menea, rusoaica Maria Sha-
rapova, (calificată și ea în
sferturile de finală, unde va
juca împotriva canadiencei
Eugenie Bouchard), ar trebui
să se oprească cel mai târziu
în semifinale. Şarapova va fi
depășită în clasament de Ha-
lep dacă pierde înainte de se-
mifinale, iar jucătoarea noastră
câștigă trofeul.

Simona Halep şi-a egalat performanţa din sezonul trecut: sferturi de finală la Australian Open! 

Nimic nou. Simona
merge mai departe!
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Halep s-a calificat la pas în sferturile de finală de la Australian Open

Încă o victorie pentru „olimpice”
Olimpia CSU Brașov a

reușit un nou joc foarte bun
și a câștigat întâlnirea cu CS
Phoenix Gala�i cu scorul de
89-63 (29-12, 12-21, 21-10,
27-20).

Fetele antrenate de Dan
Calancea și Nenad Marinko-
vic au avut un început de joc
perfect și după primele 10
minute de joc conduceau la
o diferen�ă liniștitoare de 17

puncte, scor 29-12. Jones și
compania au redus motoare-
le în sfertul secund și au in-
trat la pauză în avantaj de
doar 8 puncte, scor 41-33.
După pauză brașovencele nu
le-au dat nicio șansă adver-
sarelor și au închis tabela la
scorul de 89-63. Carla Bar-
tee a încheiat meciul cu un
nou double-double, 21 de
puncte înscrise și 22 de re-

cuperări. Pentru Olimpia
CSU Brașov au mai marcat
Britney Jones 29 de puncte,
Zorica Mitov 16 puncte, So-
nia Ursu și Natașa Bucevac
câte 7 puncte fiecare, Gabi
Irimia 6 puncte, Ecaterina
Armanu 2 puncte și Ana Fe-
rariu 1 punct.  

De partea cealaltă Ivory
James cu 18 puncte înscrise
a fost cea mai bună jucătoa-

re.  În urma acestei victorii,
Olimpia CSU Brașov a acu-
mulat 33 de puncte în clasa-
ment. 

Pentru trupa de sub Tâmpa
urmează deplasarea de la
Sfântu Gheorghe unde
„olimpicele” vor juca împo-
triva liderei ligii na�ionale de
baschet feminin.

Răzvan Țirea 
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Begu, stop joc la Australian Open
Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu, locul 42 WTA,
a fost învinsă, ieri, de sportiva canadiană Eugenie Bou-
chard, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7, scor 1-6,
7-5, 2-6, în optimile de finală la Australian Open, primul
Grand Slam al anului. Begu a pierdut primul set după
29 de minute, în al doilea s-a impus după 61 de minute,
iar pe al treilea l-a pierdut după 36 de minute.
Prezenţa în optimi la Australian Open a reprezentat cea
mai bună performanţă din cariera româncei. Sportiva ro-
mână de 24 de ani va primi 240 de puncte puncte WTA
şi un premiu de 175.000 de dolari australieni (123.500
de euro) pentru prezenţa în optimi.

Sita cerne la Australian Open!
Scoțianul Andy Murray, nr.6 mondial, s-a calificat în sfer-
turile de finală ale Australian Open, primul turneu de
tenis de Mare Șlem al anului, după ce l-a învins în patru
seturi, 6-4, 6-7 (5/7), 6-3, 7-5, pe bulgarul Grigor Dimitrov,
duminică la Melbourne. Murray, care și-a luat revanșa
astfel în fața lui Dimitrov după ce îl eliminase în acest
stadiu al competiției la Wimbledon, va juca pentru a 16-
a oară consecutiv în sferturile de finală ale unui turneu
de Mare Șlem. În sferturi, Andy Murray îl va întâlni pe
australianul Nick Kyrgios, care l-a eliminat pe italianul
Andreas Seppi. În sferturi merge şi spaniolul Rafael
Nadal, numărul 3 mondial, care s-a calificat pentru a opta
oară în cariera sa în această fază a Openului Australiei.
Nadal s-a impus în trei seturi, 7-5, 6-1, 6-4, în fața sud-
africanului Kevin Anderson (nr.14), duminică la Melbour-
ne. Rafa Nadal, jucător cu 14 titluri de Mare Șlem în
palmares, îl va avea ca adversar în faza următoare a
competiției pe cehul Tomas Berdych, cap de serie nu-
mărul 7 în competiția de la Antipozi, care a trecut în op-
timile de finală, 6-2, 7-6 (7-3), 6-2, de australianul Benard
Tomic (locul 66 ATP). Nadal și Berdych s-au întâlnit de
21 ori până în prezent, bilanțul fiind net favorabil cam-
pionului iberic, care a înregistrat 18 victorii în fața cehu-
lui.

Ogier, cel mai rapid la Monte Carlo!
Francezul Sebastien Ogier (Volkswagen Polo-R), dublu
campion mondial en titre, a câștigat cea de-a 83-a ediție
a Raliului auto Monte Carlo, adjudecându-și ultimele trei
probe speciale disputate duminică dimineață. Ogier, care
a obținut cu această ocazie a treia victorie în Principat
(una în Campionatul IRC) și a doua consecutivă în Cam-
pionatul WRC, a fost înregistrat după 15 probe speciale
cu timpul de 3h 36 min. 40 sec. 2/10. Pe locurile urmă-
toare s-au clasat finlandezul Jari-Matti Latvala (Volkswa-
gen Polo-R), la 58 sec. şi norvegianul Andreas Mikkelsen
(Volkswagen Polo-R), la 2 min. 12 sec. 3/10. Francezul
Sebastien Loeb (Citroen DS3), septuplu câștigător al
cursei monegasce, care s-a aflat la conducere după prima
zi, a terminat pe locul 8, la 8 min. 34 sec. 7/10 de învin-
gător.
Machado cere salariu mare!
Declarat jucător liber de contract după ce Comisia Naţională
de Soluţionare a Litigiilor i-a dat dreptate, fostul stegar Ri-
cardo Machado a fost dorit de mai multe echipe din prima
ligă, printre care şi Dinamo. Formația din Ștefan Cel Mare
îl voia pe portughez, însă negocierile au din ce în ce mai
puţine şanse de reuşită. Fundașul de 26 de ani nu este
dispus să reducă din pretenţiile financiare. Portughezul ar
agrea un transfer la Dinamo, pentru 10.000 de euro salariu
lunar. De asemenea, el le-a transmis șefilor „câinilor” că
vrea și 50.000 de euro la semnătură. În aceste condiţii, fa-
vorită la achiziţionarea fostului căpitan al echipei FC Braşov,
este deţinătoarea Cupei României, Astra Giurgiu. 



DIVERTISMENT10 Luni

Mâine, 27 ianuarie, la
ora 16.30 la Centrul Cul-
tural German Braşov are
loc vernisajul expoziţiei
„Ilustraţie contempora-
nă şi benzi desenate din
Germania”.

Expoziţia are două secţiuni,
pe de o parte, o colecţie de 65
de ilustraţii de la Muzeul de
Carte Ilustrată din Troisdorf
şi pe de altă parte, o serie de
cărţi cu benzi desenate publi-
cate în ultimii ani.

Expozi�ia de ilustraţie, con-
cepută de Goethe Institut în
colaborare cu Muzeul de Car-
te Ilustrată din Troisdorf ofe-
ră o incursiune în opera a
13 ilustratori germani im-
portanţi. Pe lângă clasicii cu
renume internaţional sunt
prezentaţi şi artişti mai
 tineri, ale căror lucrări
oglindesc cele mai noi
tendinţe în ilustraţia de
carte germană.

Mai exact,
expoziţia pre-
zintă lucrările
următorilor ar-
tişti: Jutta Bauer,
Rotraut Susanne
Berner, Nadia
Budde, Klaus En-
sikat, Wolf Erl-
bruch, Jacky Gleich,
Nikolaus Heidel-
bach, Sybille Hein,
Janosch, Karoline
Kehr, Axel Scheffler,
Philip Waechter şi

Katja Wehner. 
Cei 13 artişti au fost invitaţi

să selecteze câte cinci ilustraţii
dintr-una din cărţile ilustrate
de ei şi să-şi motiveze alegerea
cu un scurt text argumentativ.
În acest fel, expoziţia face po-
sibilă o întâlnire personală şi
directă cu artiştii.

Expoziţia poate fi vizitată
până la sfârşitul lunii viitoare.
Orar de vizitare: luni-vineri,
11:00 – 16:00. Centrul Cul-
tural German Braşov se află
pe str. Lungă 31. 

Horoscopul zilei
Berbec. Este posibil să luaţi o hotărâre importantă şi definitivă,
cu privire la ruperea unor relaţii. În viitor, se va dovedi că
aţi procedat corect. 
Taur. Şefii vă apreciază seriozitatea şi ideile constructive.
Nu este exclus să fiţi propus pentru o mărire de salariu. 
Puteţi să faceţi planuri pe termen lung şi să investiţi. 
Gemeni. Începeţi ziua hotărât să finalizaţi o lucrare începută
mai de mult timp în casă. După-amiază primiţi o veste bună
de la o rudă apropiată.
Rac. Este momentul să vă ocupaţi de situaţia financiară. Par-
tenerul de viaţă vă susţine şi este convins că veţi reuşi. Aveţi
de semnat documente oficiale. 
Leu. Sunt şanse să aranjaţi o colaborare avantajoasă, care
să vă aducă venituri considerabile. Relaţiile cu partenerul
de viaţă urmează un curs ascendent. 
Fecioară. Profunzimea ideilor şi ambiţia vă ajută în activitatea
profesională şi în afaceri. Rezolvaţi cu uşurinţă toate pro-
blemele de la serviciu sau din familie. 
Balanţă. Aveţi posibilitatea să finalizaţi proiecte îndrăzneţe,
mai ales în domeniul afacerilor. Sunt şanse mari să evoluaţi
pe plan profesional şi social. 
Scorpion. Zi prielnică schimbărilor importante pe plan pro-
fesional. S-ar putea să fiţi propus pentru o plecare în stră-
inătate, la un schimb de experienţă sau un curs.
Săgetător. Pot apărea schimbări neaşteptate în viaţa dum-
neavoastră. Aveţi prieteni care vă susţin, la fel ca şi familia. 
Este o zi favorabilă studiului, comunicării şi călătoriilor.
Capricorn. La serviciu, şefii vă apreciază ideile. Este posibil
chiar să fiţi premiat. După-amiază, s-ar putea să aveţi mici
probleme de sănătate. Nu este cazul să vă faceţi griji.
Vărsător. Sunteţi în formă şi este momentul să demaraţi noi
activităţi şi să vă faceţi planuri de viitor pentru cămin. Par-
tenerul de viaţă şi prietenii vă încurajează şi vă ajută. 
Peşti. Astăzi vă bucuraţi de o creativitate deosebită, care vă
poate ajuta mult la rezolvarea problemelor profesionale. 
Ar fi bine să ţineţi cont de sfaturile unei rude mai în vârstă. 

Ilustraţie şi benzi
desenate din Germania
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Quartetto Brassovia susţine
mâine, 27 ianuarie, de la ora
18.30, un recital muzical, în
Sala de Cameră de la Patria.

În program:
◾ Jean-Marie Leclair – „De-

uxieme Recreation de Mu-
sique”

◾ Biagio Marini – „Balletto
Secondo”

◾ Andrea Falconiero –
„Componimenti Diversi”

◾ Tarquinio Merula – „Ciac-
cona”

◾ Marco Uccellini – „Aria
Sopra la Bergamasca”
Programul casei de bilete de la

Sala Patria:
◾ luni şi miercuri, între orele

12-15;
◾ marţi şi joi, între orele 16-

18;
◾ sau cu o oră înainte înce-

perea evenimentului.

Recital cameral la Patria
☺ – Gigele, îţi place să mergi la
şcoală? – Da, îmi place să merg la
şcoală, îmi place să vin de la şcoală
acasă dar nu-mi place deloc ceea
ce fac între timp! 
☺La şcoală, învăţătoarea e la lecţia
despre insecte. Exemplul ei este al-
bina. – Bulişor, zice învăţătoarea,
dă exemplu de insectă! 
– Albina. 
– Dă un exemplu din capu` tău! 

– A, păduche. 
☺După prima zi de şcoală, un bă-
ieţel din clasa întâi spune mamei : 
– Mami, învăţătoarea m-a întrebat
astăzi dacă mai am fraţi sau surori
care vor veni la şcoală. 
– Drăguţ din partea ei. Nu i-ai spus
că eşti singur la părinţi? l-a întrebat
mama. 
– Ba da, a spus copilul. 
– Şi ce a zis învăţătoarea? 
– Păi a zis „slavă Domnului!” 

Bancuri

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

DE NEÎNVINS 
-PREMIERĂ-
(UNBROKEN)
Regie: Angelina Jolie
(AP-12), Acţiune,
Biografic, Dramă,
Istoric, Război, Sport,
137 min.
orele: 18:30, 21:00
CEI 6 SUPER EROI -
3D- 
-PREMIERĂ- DUBLAT
(BIG HERO 6)
Regie: Don Hall, Chris
Williams
(AG), Acţiune,
Animaţie, Aventuri,
Comedie, 102 min.
ora: 13:30
LUNETISTUL 
-PREMIERĂ-
(AMERICAN SNIPER)

Regie: Clint Eastwood
(N-15), Acţiune,
Biografic, Război,
132 min.
ora: 16:00
MAMI 
-PREMIERĂ-
(MOMMY)
Regie: Xavier Dolan
(AP-12), Dramă,
140 min.
ora: 13:15
MORTDECAI -
PREMIERĂ-
Regie: David Koepp
(N-15), Dramă, Crima,
106 min.
ora: 21:30
PROMISIUNEA 
(THE WATER DIVINER)
Regie: Russell Crowe
(N-15), Dramă, Război,
111 min.
ora: 19:00
HACKER 
(BLACKHAT)
Regie: Michael Mann

(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
133 min.
ora: 21:15
SOMN DE IARNĂ 
(WINTER SLEEP)
Regie: Nuri Bilge Ceylan
(AP-12), Dramă, 196 min.
ora: 15:45
OMUL PASĂRE SAU VIRTUTEA
NESPERATĂ A IGNORANŢEI 
(BIRDMAN)
Regie: Alejandro González Iñárritu
(AP-12), Comedie, 119 min.
ora: 19:15
TAKEN 3: TEROARE ÎN L.A. 
(TAKEN 3)
Regie: Olivier Megaton
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
109 min.
ora: 13:45
HOBBITUL: BĂTĂLIA 
CELOR CINCI OŞTIRI -3D-
(THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE
FIVE ARMIES)
Regie: Peter Jackson
(AP-12), Aventuri, Fantastic, 144 min.
ora: 15:30

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

Astăzi în Braşov



◾ 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”
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Ideilor frumoase e bine
să li ducă vestea, spu-
nea Ermil Rădulescu, în
ianuarie 1989. Cel puţin
din două motive: să
atragă şi să fie împărtă-
şite. O astfel de idee fru-
moasă a aflat-o Ermil la
Biblioteca Judeţeană
din Braşov. 

Era vorba despre o expozi-
ţie care a depăşit rutina, in-
stalându-se ca un „posibil
eveniment”. Vitrinele obiş-
nuite de la primul etaj al
BJBv. propuneau un itinerar
eminescian, folosind o parte
din fondul de carte al institu-
ţiei menţionate. Ermil Rădu-
lescu a descoperit astfel, cu
emoţie, „ipostaze” ale operei
„Luceafărului spiritului româ-
nesc” – poezie, proză, teatru,
publicistică, ediţii bilingve,
traduceri în limbi de circulaţie
universală, o bibliografie
 cronologică a apariţiilor în pe-
riodice, colecţia „Eminescia-
na” a Editurii „Junimea” din
Iaşi, studii purtând semnătu-
rile unor prestigioşi emines-
cologi (E. Lovinescu, G.
Călinescu, Perpessicius, Au-
gustin Z. N. Pop, Şerban Cio-

culescu) şi poeme dedicate
„poetului nepereche”. Expo-
ziţia amintită era – şi de aici
valoarea ideii la care s-a referit
Ermil Rădulescu – un prim
excurs în fondul de carte emi-
nescian deţinut de Biblioteca
Judeţeană din Braşov. 

Pe tot parcursul anului
1989, anul centenarului intră-
rii în eternitate sau a trecerii
în nefiinţă a marelui poet Mi-
hai Eminescu, se vor fi rulat
noi şi noi „grupaje de opu-
suri”, înfăţişând deopotrivă
ediţiile Eminescu, într-o vas-

titate de formule, şi lucrările
de cercetare a universului
operei. La toate aces-
tea, Ermil Rădulescu
adăuga că expozi-
ţia câştiga în
pregnanţă prin
dublarea ei cu

un „colaj înregistrat pe bandă
de magnetofon”, înmănun-

chind recitări, opinii des-
pre Eminescu rostite

de Perpessicius, Mi-
hail Sadoveanu,

Tudor Vianu,
piese muzicale
inspirate de
poezia miha-
ieminescia-
nă. Acest
ravisant co-
laj întregis-
trat – i s-a
spus lui Ră-
dulescu –
putea fi îm-
prumutat de
la Biblioteca
Judeţeană cu

ocazia unor
manifestări ce

aveau loc în
anul centenarului. 
Era, şi Ermil a

recunoscut, un „fapt
de cultură şi întrutotul

adecvat instrumentarului
bibliotecii”. Să-l luăm aminte
şi să ne bucurăm de razele
sale, conchidea, puţin poeti-
zant, Ermil. 

(„Drum Nou”, 
21 ianuarie 1989)
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„Ajutoare pentru 
elevii debili”

Societatea „Crucea Roşie”
din Braşov, sub „prezidenţia”
d-nei Maria Baiulescu a bi-
nevoit a împărţi, la 101 elevi
debili şi săraci din oraşul
Braşov, fără deosebire de
confesiune, sex şi „naţie”,
daruri de Crăciun. Ajutoa-
rele au constat în: zahăr, făi-
nă, orez, ceai şi… smochine,
în valoare de peste 10.000
de lei. În numele elevilor aju-
toraţi, către sfârşitul lunii ia-
nuarie 1925, „Revizoratul
şcolar” din Braşov a expri-
mat numitei societăţi, cele
mai profunde „mulţămiri”. 
(Carpaţii, 26 ianuarie 1925)

„După ce au furat, 
au chefuit pân’la ziuă!”

Jandarmii din comuna Prej-
mer, jud. Braşov, au arestat şi
înaintat Parchetului braşo-
vean, către sfârşitul lunii ia-
nuarie 1928, pe lucrătorii
Dumitru Tosu şi Stanciu Sil-
vestru. În noaptea Stanciu şi
Tosu au furat, în noaptea de
20 ianuarie 1928, de la ma-
dam’ Nedelea Susana, nu o
banana, ci alte alimente în va-
loare de peste 5.000 de lei.
Ziarul preciza că mai-sus-nu-
miţii, după săvârşirea furtului,
s-au aşezat pe acoperişul unei
case şi au făcut un chef-mons-
tru, un zaiafet pân’ la ziuă! 
(Ardealul, 26 ianuarie 1928)

„Ţărăniştii au lăsat Braşovul
într-o stare deplorabilă!”

Naţional-Ţărăniştii au lucrat
şi la Braşov, aşa cum au lucrat
în tot Regatul: „cu nepricepe-
re şi necinste”, lăsând în urma
lor „o stare deplorabilă şi greu
de îndreptat!” Toate lucrările
cu care s-au lăudat, au fost fă-
cute fără rost şi neisprăvite,
deşi s-au cheltuit cu ele multe
milioane. La Braşov, ţărăniştii
au făcut, de pildă, un cămin
de ucenici, care a costat peste
15 milioane de lei şi care, pe
lângă că era în multe privinţe
necorespunzător, „apoi a fost
făcut pe dos”! Întâi s-au cum-
părat „tacâmuri de alpaca
fine”, apoi, s-au făcut instalaţii

luxoase, dar, culmea tâmpe-
niei, nu s-au cumpărat paturi!
Astfel, aproape de 2 ani, con-
strucţia căminului era termi-
nată, dar în ianuarie 1934 el
nu funcţiona! 
(Ardealul, 26 ianuarie 1934)

„La fabrica de bere Czell 
se creşteau porci!”

Ziarul scria îngrozit că, de
câţiva ani, în grajdurile „fa-
bricei de bere Czell” din Dâr-
ste-Braşov, care erau situate
în centrul comunei, vis à vis
de „grădina de copii mici” se
creşteau şi se-ngrăşau jde mii
de porci! Această crescătorie
înspăimântătoare, împrăştia
un miros fetid, pestilenţial,

insuportabil pe o distanţă
destul de mare, ce ajungea
până-n Braşov! Era un ade-
vărat atentat la sănătatea pu-
blică şi ziarul „Ardealul” a
dus o campanie viguroasă în
acest sens, care a culminat cu
oprirea de către „Consiliul
de Higienă” –  Braşov a au-
torizaţiei de funcţionare a
acestei crescătorii naşparlioa-
se, găsite că era „în contra
higienei publice”. 
(Ardealul, 26 ianuarie 1939)

„Procesul cecurilor falşe de
la Banca Naţională-Braşov”

În faţa Curţii de Apel din
Braşov, în completul format
din nişte domni consilieri,
procurori şi grefieri, a venit
spre judecare, în ianuarie
1940, procesul cecurilor „fal-

şe” de la Banca Naţională din
Braşov, efectuate de „banda
Froimescu, Răuceanu, pictor
Ştefan Ioanid şi Niculescu”.
Escrocii au reuşit, prin „ma-
nopere frauduloase”, să
 încaseze de la sucursalele
băncii peste 3 milioane de
lei. Dom’ procuror-general
Gh. Dumitrescu a cerut ma-
jorarea pedepselor tuturor in-
culpaţilor, cu excepţia unui
domn Ioan Cobilovici, pentru
care, negăsind elemente de
vinovăţie, a declarat că „se
uneşte cu apărarea acestuia”,
cerând respingerea apelului
Parchetului şi menţinerea
achitării pronunţată de „Onor
Tribunal în prima instanţă”.
(Ardealul, 26 ianuarie 1940)

Iulian Cătălui

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Pe scurt, din presa braşoveană interbelică

26 ianuarie 2015

Unde găsiţi ziarul nostru

Eminesciana: Semnificaţia unei expoziţii



12 LIFE

Studenţii Facultăţii
de Stomatologie
din cadrul Univer-
sităţii de Medicină
şi Farmacie (UMF)
Târgu Mureş şi-au
anunţat intenţia
de a intra în Gui-
ness Book prin
 doborârea, în ca-
drul proiectului
„Prietenii dinţişo-
rilor”, a recordului
mondial la spălat
simultan pe dinţi,
deţinut de Zim-
babwe.

Acţiunea va avea loc
în luna mai a acestui an,
în Parcul Municipal Târgu
Mureş.  Directorul Universi-
tăţii Cultural-Ştiinţifice Târgu
Mureş, Csegzi Sandor, a
anunţat, că sprijină acest pro-
iect întrucât scopul acestuia
este conştientizarea copiilor
asupra importanţei spălatului
pe dinţi.

„Ideea acesta de a doborî
recordul urmăreşte să con-
ştientizeze cât mai mulţi tineri,
în primul rând, că este bine
să avem grijă de igiena bucală
pentru că o viaţă sănătoasă
presupune şi acest lucru. Eve-
nimentul va însemna şi mani-
festări culturale, manifestări

ştiinţifice şi alte tipuri de ac-
tivităţi legate de sănătatea
umană” a spus Csegzi.

Acesta a spus că au fost ini-
ţiate procedurile Guiness pen-
tru doborârea recordului şi
dacă vor reuşi să strângă 500
de persoane care să se spele
simultan pe dinţi, acesta ar

urma să fie omologat în luna
septembrie.

Recordul Guinness al celor
care s-au spălat pe dinţi si-
multan aparţine dr. Nyarai
Flora Chigwedere care, în
10 ianuarie 2014, a reuşit să
adune 497 de persoane, în
Zimbabwe.

Vor să doboare recordul
la spălat pe dinţi 

Cel mai dinţos şi popular câine din lume 

Tuna este un mix între chi-
huahua-dachsund, adică un

chiweenie, ce a fost
adoptat în 2011 de
Courtney Dasher.
Proprietara i-a miro-
sit potenţialul ani -
malului său de
companie astfel că i-
a făcut cont pe Insta-
gram unde a devenit
popular – are peste
375.000 de prieteni.

Cum imaginile cu
el au devenit virale,
Courtney s-a gândit

că ar putea face şi ceva bani
cu el. I-a făcut lui Tuna un site

– Tuna Melts My Heart unde
comercializează haine şi ac-
cesorii ce poartă chipul căţe-
lului amuzant.

Tuna a fost iniţial găsit pe
străzi de cei de la ASPCA, de
unde l-a luat Courtney. În ciu-
da problemelor sale cu denti-
ţia, Tuna este afectuos şi
iubitor, dar şi extrem de inte-
ligent.

Astfel, un căţel aruncat în
stradă a devenit senzaţie pe
Instagram, a intrat în afaceri
şi este extrem de iubit de cei
din jur.

De ce primesc la naştere bebeluşii
finlandezi o cutie de carton

De 75 de ani, femeile în-
sărcinate din Finlanda pri-
mesc o cutie de carton de la
stat. Tradiţia datează din anii
1930 şi are ca scop
oferirea unei şanse
egale pentru toţi
copiii din Finlanda,
încă de la începutul
vieţii.

Pachetul mater-
nal – un cadou din
partea guvernului –
este disponibil pen-
tru toate mămicile,
scrie BBC, citat de
Gândul. Acesta conţine hăi-
nuţe, un sac de dormit, pro-
duse de baie pentru bebeluşi,

scutece, lenjerii de pat şi o pă-
turică.

Odată pusă păturica, cutia
de carton se transformă în pri-

mul pat al nou-născutului.
Mulţi copii, indiferent de sta-
tutul social, sunt ţinuţi în cu-

tiile de carton primite de la
stat. Mămicile pot alege între
cutia de carton şi un grant fi-
nanciar de 140 euro, dar 95%

dintre ele aleg pri-
ma variantă.

Tradiţia datea-
ză din 1938, când
Finlanda era o
ţară săracă şi avea
o rată mare a
mortalităţii infan-
tile – 65 din
1.000 de copii
mureau la naştere,
relatează BBC.

Cutia reprezintă un simbol al
egalităţii şi al importanţei co-
piilor.

Carmen Iohannis nu renunţă la cariera de profesor
Soţia preşedintelui, Carmen Iohannis, a fost întrebată,
într-un interviu acordat televiziunii publice, dacă va mai
preda în Sibiu sau se va muta în Bucureşti.
„Intenţionez să păstrez câteva ore în colegiul Gheorghe
Lazăr din Sibiu şi mai ales să continuu să ghidez clasa
mea şi în următorii ani”, a spus soţia preşedintelui.
„Încerc sa fac acest efort, să fiu câteva zile la Sibiu şi
câteva zile la Bucureşti”, a continuat ea. În urmă cu două
săptămâni, reprezentanţi ai ISJ Sibiu menţionau că soţia
preşedintelui va preda limba engleză la Colegiul „Gheor -
ghe Lazăr” din Sibiu cel puţin până la sfârşitul primului
semestru, arătând că aceasta va avea apoi la dispoziţie
trei variante: să continue la Sibiu, să se transfere la Bu-
cureşti sau să intre în concediu fără plată.

Daniela Crudu va avea o nouă colegă 
la „Un show păcătos”
Începând din această seară, Dan Capatos va avea din
nou două asistente. El este cel care le-a cerut forţe noi
la show-ul nocturn şefilor săi, iar aceştia, i-au dat ok-ul
pentru a-i aduce Danielei Crudu o nouă colegă. Andreea
Tonciu este cea care se va alătura echipei emisiunii, în-
deplinându-şi astfel o veche dorinţă.
„Andreea şi-a dorit de foarte mulţi ani să facă parte din
echipa noastră. Ca de obicei în viaţă, cele mai multe
lucruri nu se întâmplă exact atunci când ţi le doreşti, ci
mai degrabă când nu te mai aştepţi. Ideea aducerii An-
dreei pe post de asistentă mi-a venit în timpul unei emisiuni
de săptămâna trecută. Ea s-a ridicat de pe canapea şi a
început să danseze lângă Cruduţa. Mi s-a părut un „tablou”
interesant şi le-am dat ideea mai departe, şefilor. Se pare
că am o putere de convingere năprasnică aşa că, de luni,
„Un show păcătos” revine la formula cu două asistente.
În aceste zile, Andreea constată că există viaţă şi după
Mitea. De luni încolo va descoperi, cu adevărat, viaţa!”,
spune Dan Capatos, realizatorul emisiunii.


