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VALUTĂ
Hocheiştii de la Corona Wolves Bra-
şov nu au scăpat de blestemul lovi-
turilor de departajare nici în această
deplasare din Liga Mol. Elevii lui
Jerry Andersson au avut în mână jo-
cul din Slovacia cu Nove Zamky, dar
au pierdut în final în urma loviturilor
de departajare, scor 4-3 (1-0, 0-1,
2-2, 0-0, 1-0). După înfrângerea din

Slovacia, „lupii” s-au răzbunat pe
maghiarii de la Ferencvaros Buda-
pesta de care au trecut în deplasare
cu scorul de 5-0 (1-0, 2-0, 2-0), într-
o partidă ce a contat pentru Liga Mol
la hochei pe gheaţă. Corona Wolves
Braşov va juca în această seară îm-
potriva maghiarilor de Ujpesti.

Blestemul „lupilor” „Braşovul – Judeţul Tău” vă cere părerea
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Ziarul „Braşovul Judeţul Tău” edi-
tat de Agenţia de Dezvoltare Du-
rabilă a Judeţului Braşov e interesat
de părerea dumneavoastră. Vrem
să aflăm dacă v-a plăcut cotidianul,
dacă doriţi să continuăm şi în 2015,
dacă sunt anumite lucruri pe care
ar trebui să le îmbunătăţim. Aştep-
tăm părerea dumneavoastră com-

pletând taloanele publicate în ziar
în perioada 8-18 decembrie). Ta-
lonul completat îl puteţi depune
până în data de 19 decembrie 2014,
inclusiv, la distribuitorii noştri şi
punctele de distribuţie, la puncte
le de colectare menţionate în inte-
riorul ziarului sau on-line, la adresa:
www.addjb.ro pag. 3

METEO
Înnorat

1°C /4°C

Zeci de mii de luminiţe au fost aprinse sâmbătă, de
primarul George Scripcaru, în cadrul deja obişnuitului
eveniment care are loc în fiecare an, de Sfântul
 Nicolae. Câteva mii de braşoveni s-au adunat în Piaţa
Sfatului, pentru a fi prezenţi la momentul aprinderii

luminiţelor din brad, dar şi pentru a participa la con-
certul corului Anatoly şi al Andrei. Concertele colin-
dătorilor vor avea loc în fiecare sfârşit de săptămână.
Cei mici se mai pot bucura de caruselul de lângă brad
şi de târgul de Crăciun. pag. 7
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România deţine o cinci-
me din suprafaţa amenajată
pentru piscicultură din UE,
dar realizează doar 0,2%
din producţia de peşte a
blocului comunitar, iar con-
sumul pe cap de locuitor,
de 5 kg/an, la jumătate
comparativ cu anii '80, este
cel mai mic din UE.

„Un român consumă, în
medie, 5 kilograme de peşte
pe an, faţă de 10 kilograme
înainte de 1989. În acei
ani, peştele rămăsese cam
singura proteină animală
care se mai găsea pe piaţă,
iar asta explică consumul

mai mare. România are
acum cel mai mic consum
de peşte pe cap de locuitor
din UE, pentru că nu avem
o piaţă dezvoltată pentru
acest segment”, spune Că-
tălin Platon, directorul exe-
cutiv al Asociaţiei
Naţionale a Producătorilor
din Pescărie „Romfish”.
Prin com paraţie, în Belgia
se consumă 25 de kilogra-
me de carne de peşte pe an,
în Croaţia 20 de kilograme,
în Cehia - 9,5 kg, în Franţa
- 35 kg, în Germania - 14
kg, în Grecia - 20 kg, Italia
- 25 kg, Polonia - 12 kg,

Spania - 42 kg şi Marea
Britanie - 19 kg. Cel mai
mult peşte din Europa con-
sumă islandezii, 90 de ki-
lograme pe an, scrie
Mediafax. România este de
peste trei ori sub consumul
mediu de peşte la nivel eu-
ropean (18 kg) sau mondial
(19 kg). Principalele oraşe
în care se consumă peşte în
România sunt Bucureşti,
Iaşi, Cluj, Constanţa şi Bra-
şov. Potrivit  asociaţiei
„Romfish”, piaţa de peşte
din România este estimată
la aproximativ 350 de mi-
lioane de euro pe an.

Biletele de avion se ieftinesc din 2015
Preţurile biletelor de avion

pentru mai mult de 30 de
destinaţii din Europa scad
chiar şi de trei ori din luna
ianuarie. Potrivit unei ana-
lize Vola.ro, cel mai mare
portal de turism, preţurile
ajung la mai puţin de 50 de
euro pentru o călătorie dus-
întors în oraşe precum
Roma, Paris, Londra sau
Barcelona. În Londra, una
dintre capitalele europene
preferate de români, un zbor
în luna decembrie costă pes-
te 200 euro şi poate depăşi
chiar 350 euro pentru pe-
rioada sărbătorilor de iarnă.
Din a doua jumătate a lunii

ianuarie, însă, se pot găsi bi-
lete către capitala Marii Bri-
tanii la aproximativ 35 euro,
se arată într-un comunicat
al Vola.ro.

Spre Roma, o altă desti-
naţie căutată de turiştii ro-
mâni, preţul unui bilet în
decembrie depăşeşte 150 de
euro şi poate ajunge chiar la
300 euro în anumite inter-
vale. În schimb, pentru lunile
ianuarie sau februarie, bile-
tele de avion dus-întors spre
Roma vor avea preţuri care
pornesc de la 30 euro.

Practic, cele mai ieftine
rute pentru perioada ianua-
rie-februarie sunt: Timişoara

- Milano (17 euro), Timi-
şoara - Bari (18 euro), Ti-
mişoara - Bologna (23
�euro), Timişoara - Treviso
( 24 euro), Cluj - Bologna
(24 euro), Bucureşti - Mila-
no (�26 euro), Timişoara -
Frankfurt (28� euro), Bucu-
reşti - Bruxelles (28� euro),
Bucureşti - Oslo (28 euro),
Bucureşti - Roma (30 euro),
Bucureşti - Larnaca (30
euro), Bucureşti - Perugia
(33 euro), Bucureşti - Lon-
dra (34 euro), Bucureşti -
Basel (39 euro), Bucureşti -
Cuneo (39 de euro) şi Bu-
cureşti - Bologna (39 de
euro).

Cele mai populare
destinaţii pentru ro-
mânii care vor să pe-
treacă sărbătorile de
iarnă alături de fami-
lie, la ţară, sunt pen-
siunile din Bucovina,
zona Bran-Moeciu şi
din Mărginimea Si-
biului. 

Trebuie să scoţi din bu-
zunar în jur de 300-350 de
lei pe noapte pentru a te
caza într-o pensiune din
Bucovina. Oaspeţii primesc
trei mese pe zi, au ocazia
să participe la obiceiul stră-
bun de sacrificare a porcu-
lui, pot face un foc de tabără,
se pot plimba cu sania trasă
de cai şi pot primi colindători.
Dacă vrei să îţi petreci Anul
Nou la o pensiune cu 4 mar-
garete din Bucovina, aflată în
Gura Humorului, trebuie să
scoţi din buzunar 1.900 de lei
de persoană pentru cazarea
într-o cameră dublă, în pe-
rioada 30 decembrie- 3 ianua-

rie. 
La pensiunile din zona

Bran-Moeciu, te poţi caza în
perioada de Crăciun, cu 700-
800 de lei de persoană.

Dacă vrei să ai parte de ca-
zare şi masă asigurată, tre-
buie să scoţi din buzunar 775
de lei de persoană pentru trei
nopţi. În ziua de Ajun copiii
pot participa la un atelier de

gătit unde învaţă să frământe
cozonaci şi să decoreze turtă
dulce. Seara turiştii vor putea
asculta un ansamblu folcloric
cântând colinde în port na-
ţional şi îl vor întâmpina pe
Moş Crăciun şi pe spiriduşul
acestuia.

De Crăciun, oaspeţii se
vor bucura de o masă festivă
şi vor avea parte de o seară

cu cântece şi dansuri tra-
diţionale.

Patru nopţi de cazare în
regim de demipensiune
(două mese pe zi), costă
de Revelion circa 1.200-
1.300 de lei de persoană
pentru un loc într-o came-
ră dublă. Proprietarii de
pensiuni promit mese fes-
tive, DJ pentru Revelion şi
concursuri de karaoke.

Mărginimea Sibiului
este una dintre zonele în
care mulţi dintre români
se îndreptă an de an cu
ocazia sărbătorilor de iar-
nă. Trei nopţi de cazare,
în regim de demipensiune,

cu masă festivă de Crăciun
şi băuturi incluse, costă la
pensiunile de aici circa 800
de lei de persoană. Cazarea
se face în camere duble. Ta-
rifele de Anul Nou sunt mai
mari. Pentru condiţii similare
şi o masă specială de Reve-
lion trebuie să scoţi din bu-
zunar 1.000 de lei de
persoană.

Mesele tradiționale de sărbători sunt punctul forte din oferta pensiunilor

Ce oferte au pensiunile
pentru sărbătorile de iarnă

Furt de sezon
Polițiștii Postului de Poliție Recea au organizat și desfășurat
în weekend acțiuni pentru prevenirea și combaterea furtului
de material lemnos. Polițiștii au depistat, pe drumul județean
D.J.104C, un dâmbovițean de 26 ani, care transporta cu un
autovehicul 100 kg cetină de brad, fără a avea documente
legale de însoțire. Persoana menționată a fost sancționatăde
polițiști conform Legii  171/2010, cu amendă în valoare de
2000 de lei, iar cetina a fostpredată  în custodie  Ocolului
Silvic Voila.

Au dat lovitura într-o sală de sport
În data de 03.12.2014, Poliţia Municipiului Săcele a fost se-
sizată de un localnic cu privire la faptul că, în ziua
respectivă,între orelor 19.00-20.30, în  timp ce  juca  fotbal
într-o sală de sport din municipiul Săcele, persoane necu-
noscute au pătruns pe  ușa  de  acces  a  sălii  și, prin
forțarea  ușii  de  la  vestiar, de unde au  sutras mai  multe
bunuri în valoare totală de 1500 lei (obiecte de îmbrăcăminte,
bani cash). În urma activităților investigative desfășurate de
polițiști, în zilele de 04.12.2014 și 05.12.2014 au fost
identificați și reținuți suspecții în acest caz, trei localnici de
18,20 și 21 ani, precum și o localnică de 22 ani. În urma
probatoriului administrat de polițiști și procurorul de caz din
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, magistrații
au dispus arestarea preventivă a suspecților de sex masculin
și cercetarea în stare de libertate a suspectei, sub aspectul
comiterii infracțiunii de furt calificat.

Condamnat la închisoare capturat de polițiști
În data de 06.12.2014, Postul de Poliție Prejmer a organizat
și desfășurat  o acțiune pentru depistarea persoanelor pe
numele cărora instanțele de judecată au emis mandate de
executare a pedepsei cu închisoarea. Polițiștii au depistat
un localnic de 49 ani, condamnat la 1 an închisoare pentru
săvârşirea de infracţiune la Legea Circulației. Persoana
menționată a fost reținută de polițiști și încarcerată în Peni-
tenciarul Codlea.
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Programul de prevenire a delincvenţei
juvenile şi victimizării minorilor

În perioada octombrie 2014 – martie 2015
se derulează la nivel naţional Campania de
prevenire a delicvenţei juvenile „Copilărie
fără delicvenţă” care are ca scop creşterea
gradului de informare a minorilor sub
14 ani, părinţilor şi cadrelor didactice, cu
privire la prevenirea delincvenţei juvenile.
Campania este implementată în 47 de
şcoli din România, la nivelul claselor
V-VII, şi are ca beneficiari elevi, părinţi,
şi cadre didactice. Activităţile campaniei
se circumscriu celor două priorităţi:
 informare prin intermediul mass media
şi derularea de activităţi preventive în
unităţile de învăţământ.
În judeţul Braşov activităţile campaniei
se derulează la Şcoala Gimnazială nr. 30
Braşov, de către IPJ Braşov prin Com-
partimentul de Analiză şi Prevenire a Cri-
minalităţii şi Serviciul de Investigaţii
Criminale în colaborare cu Direcţia Ge-
nerală de Asistenţă Socială şi Protecţie
a Copilului Braşov, Asociaţia Mergi În-
ainte Braşov şi Centrul Pentru Copilul
Delincvent Ghimbav.
Activităţile preventive desfăşurate în pe-
rioada octombrie – noiembrie la Şcoala
Gimnazială nr. 30 au constat în formarea

unui Consiliu de Prevenire a Delincvenţei
Juvenile format din 10 elevi ai claselor V-
VII (care are rolul de a sprijini implemen-
tarea campaniei în şcoală) şi organizarea
a 12 întâlniri cu elevii şi cadrele didactice
din cele 9 clase implicate în proiect.
În lunile ianuarie - aprilie 2015 vor fi
derulate întâlniri cu părinţii şi vor fi or-
ganizate concursuri şi expoziţii pe teme
preventive. Totodată va fi desfăşurată o
întâlnire a elevilor din Consiliul Preve-
nirii Delincvenţei Juvenile cu minorii din
Centrul pentru Copilul Delincvent Ghim-
bav, ocazie cu care va fi vizitat sediul
Centrului şi va fi susţinută o dezbatere
pe tema prevenirii implicării copiilor în
fapte antisociale.
În judeţul Braşov, în primele 9 luni ale
anului 2014 se constată o scădere a nu-
mărului de infracţiuni comise de minori
cu 17,5% şi o scădere a numărului de mi-
nori care au participat la săvârşirea de
fapte penale cu 51,55%. Minorii cu vârs -
ta cuprinsă între 16 - 18 ani sunt cei mai
predispuşi la comiterea de infracţiuni
(45% din totalul minorilor care au săvârşit
infracţiuni în 9 luni 2014), urmaţi de cei
cu vârsta intre 14-16 ani (cu 32,2%).



Prima interven�ie chirurgi-
cală de reconstruc�ie mamară
finan�ată integral de Casa
Na�ională de Asigurări de Să-
nătate s-a efectuat săptămâna
trecută, la Spitalul Clinic
Jude�ean de Urgen�ă (SCJU)
Brașov, în cadrul subprogra-
mului de reconstruc�ie ma-
mară, parte a programului
na�ional de oncologie.

„Ținând cont de faptul că
subprogramul de reconstrucție
mamară derulat de Spitalul
Clinic Județean de Urgență
Brașov se adresează și pacien-
telor cu cancer la sân operat

din județele limitrofe Bra șo -
vu lui - Covasna, Harghita, Bu-
zău, Sibiu, Prahova, am dori
ca prin intermediul mijloacelor
mass-media acest comunicat
să fie diseminat și în aceste
județe, fapt care ar susține
atât interesul pacientelor din
aceste județe, cât și creșterea
prestigiului Spitalului Clinic
Județean de Urgență și al
Centrului Universitar Medical
Brașov”, se precizează într-
un comunicat transmis de Spi-
talul Clinic Jude�ean de
Urgen�ă.

Potrivit sursei citate, deru-

larea acestui subprogram a
fost posibilă și datorită impli-
cării colectivului de medici
oncologi ai spitalului bra -
șovean, coordonat de dr. Ro-
man Liliana, care au asigurat
selectarea cazurilor la care se
pretează realizarea unor astfel
de interven�ii chirurgicale.

Coordonatorul jude�ean al
subprogramului de recon -
struc�ie mamară este dr. Dan
Grigorescu, iar coordonatorul
jude�ean al Programului de
oncologie este dr. Liliana Ro-
man, se precizează în comu-
nicatul SCJU Brașov.

Asociaţia Catharsis
Braşov a trimis o scri-
soare deschisă premie-
rului Victor Ponta prin
care cere modificarea
de urgenţă a Legii
adopţiei. „Au trecut
cinci ani de când ONG-
urile care au ca obiect
de activitate apărarea
drepturilor copilului se
luptă pentru schimba-
rea Legii adopţiei. Actul
normativ în vigoare este depăşit,
este netransparent, este în necon-
cordanţă totală cu noul Cod civil,

Capitolul III – Adopţia, cu Con-
stituţia României (art. 16) dar şi
cu normativele europene”, men-

ţionează semnatarii
scrisorii deschise. Ei
prezintă două alterna-
tive care pot schimba
radical viaţa copiilor
abandonţi:  abrogarea
Legii în vigoare în re-
gim de urgenţă şi
adoptarea în acelaşi
timp a unei OUG pri-
vind regimul juridic al
adopţiei; susţinerea
Propunerii legislative

privind adopţia în România – Pl-
x78/2014 în Plenul Camerei De-
putaţilor de către parlamentari.

Ajutoarele alimentare din
fonduri UE, destinate per-
soanelor defavorizate vor
fi distribuite începând de
astăzi la sediul Direcţiei
de Servicii Sociale din ca-
drul Primăriei Braşov,
aflat pe strada Panselelor
nr.23. 

În perioada 8-12 decembrie
2014, distribuirea ajutoarelor
alimentare se va face în inter-
valul orar 8.30 – 18.00. Înce-
pând cu data de 15 decembrie,
programul de distribuire va fi
modificat conform unei proga-
mări pe categorii și va fi comu-
nicat ulterior. 

Cine primește. Beneficiarii de
ajutoare constând în alimente
sunt familiile şi persoanele sin-
gure beneficiare ale venitului

minim garantat, sau ale alocaţiei
pentru susţinerea familiei acor-
dată în baza Legii nr. 277/2010,
şomerii cu indemnizaţie lunară
de până la 400 lei, inclusiv, şi
şomerii înregistraţi la AJOFM
care nu beneficiază de indem-

nizaţie, pensionarii cu venituri
sub  400 lei/lună, persoanele cu
handicap grav şi accentuat, ne-
instituţionalizate, adulţi și copii;
veterani de război sau văduve
ale acestora, foşti deţinuţi politici
sau beneficiari ai Legii Recu-

noştinţei, etc. Majoritatea bene-
ficiarilor au primit deja cupoane
care le atestă dreptul la acest aju-
tor. 

Înscrieri pe listele suplimentare.
Cetăţenii care nu au primit cu-
poanele distribuite de guvern,

dar care consideră că sunt în-
dreptăţite să primească aceste
ajutoare, respectiv se încadrează
într-una dintre categoriile vizate,
pot solicita Direcţiei de Servicii
Sociale a Primăriei Braşov în-
scrierea pe o listă suplimentară
de beneficiari, însă doar în pe-
rioada 8-12 decembrie, între
orele 8.30 – 16.30. 

Aceste persoane trebuie să
aibă asupra lor, în funcţie de caz,
pe lângă actul de identitate în
original și copie, şi  certificatul
de încadrare în grad de handicap
grav/accentuat, decizia de pensie
sau mandatul poștal pentru plata
drepturilor pe luna anterioară,
carnetul de șomer vizat conform
prevederilor legale, sau, în cazul
şomerilor neindemnizaţi,
adeverin�a eliberată de Agen�ia
pentru Ocuparea For�ei de Mun-

că Jude�eană care atestă înregis-
trarea persoanei ca șomer în
eviden�a agen�iei pentru ocupa-
rea for�ei de muncă. Toate actele
necesare trebuie să fie prezentate
atât în original, cât şi în copie.
Aceştia nu vor mai primi însă
alimentele pe loc, aşa cum s-a
comunicat iniţial, ci numai după
aprobarea dosarelor de către Mi-
nisterul Fondurilor Europene. 

Ce conțin pachetele. Fiecare be-
neficiar va primi câte două cutii
de alimente, iar în fiecare cutie
se află 3 kilograme 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 fiecare. A.P.

Ce conține pachetul de alimente distribuit cu ajutorul Uniunii Europene

De astăzi se distribuie
ajutoarele alimentare UE

Operații de reconstrucții mamare
realizate la Spitalul Clinic Județean Brașov

Beneficiarii omişi de la distribuirea cupoanelor pot cere ajutoarele doar între 8-12 decembrie
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Scrisoare deschisă: se cere 
modificarea de urgenţă a Legii adopţiei

CHESTIONAR
1. Informaţiile din ziar vă sunt utile?

(bifaţi un singur răspuns) ☐ DA ☐ NU 
2. Care este rubrica/pagina pentru care citiţi ziarul?

(puteţi bifa mai multe rubrici)
☐ EVENIMENT ☐ ECONOMIC
☐ SĂNĂTATE ☐ LOCAL
☐ MAGAZIN ☐ SPORT
☐ DIVERTISMENT

3. Sunteţi mulţumit de modul în care este distribuit ziarul?  
(bifaţi un singur răspuns) ☐ DA ☐ NU 
Dacă aţi răspuns NU, vă rugăm să precizaţi motivul nemulţumirii:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Doriţi să beneficiaţi de acest ziar gratuit şi în anul 2015?
(bifaţi un singur răspuns) ☐ DA ☐ NU 

5. Cu ce aţi dori să vină în plus ziarul Braşovul Judeţul Tău în anul 2015?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ziarul „Braşovul Judeţul Tău” editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă
a Judeţului Braşov e interesat de părerea dumneavoastră. Vrem să
aflăm dacă v‐a plăcut cotidianul, dacă doriţi să continuăm şi în 2015,
dacă sunt anumite lucruri pe care ar trebui să le îmbunătăţim.
Aşteptăm părerea dumneavoastră completând taloanele publicate

în ziarul „Braşovul Judeţul Tău” în perioada 8‐18 decembrie.
(Puteţi completa chestionarul şi on‐line, pe pagina de internet www.addjb.ro)

Talonul completat îl puteţi depune până în data de 19 decembrie 2014, inclusiv
◾ la distribuitorii noştri şi punctele de distribuţie
◾ la următoarele puncte de colectare unde veti găsi urne speciale: CAS, Spitalul CFR,

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, Spitalul Tractorul,
Casa Judeţeană de Pensii Braşov, Primăria Braşov, ITM (Inspectoratul Teritorial de
Muncă Braşov), Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Braşov

◾ on‐line, la adresa: www.addjb.ro
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Istoria recentă a colaborării
cu FMI este una tristă pentru
români. În vremea acordului
cu Fondul au fost tăiate sala-
riile, impozitate pensiile, iar ani
de zile românii trebuie să plă-
tească pentru banii împrumu-
taţi de stat. 

Cifrele arată că fiecare ro-
mân va da din propriu buzunar
peste 700 de euro pentru plata
datoriei. După 1990, România
s-a angajat în 7 acorduri cu

Fondul Monetar Internaţional
de tip stand by şi 3 acorduri de
tip preventiv. Primul aranja-
ment stand-by a fost încheiat
pe o durata de 12 luni şi a fost
aprobat în timpul guvernării
Roman, în aprilie 1991. 

Al doilea a fost tot un acord
stand-by, semnat în timpul gu-
vernării Stolojan. Rând pe
rând, Nicolae Văcăroiu, Victor
Ciorbea, Radu Vasile şi Adrian
Năstase au semnat şi ei înţele-

geri cu FMI. Dar cel mai du-
reros pentru români a fost acor-
dul încheiat în mai 2009 de
Guvernul Boc. FMI, UE, Ban-
ca Mondială şi BERD au îm-
prumutat România cu aproape
20 de miliarde de euro. 

Era cel mai mare credit ex-
tern din istoria ţării şi aproape
jumătate din bugetul pe 2009.
Din aceşti bani, România a fo-
losit până la urmă 12 miliarde
de euro. 

România trebuie să in-
tensifice explorarea şi,
eventual, exploatarea
de noi zăcăminte de ţi-
ţei şi gaze naturale, atât
convenţionale, cât şi ne-
convenţionale.

Necesarul de investiţii în
sector se ridică la 100 miliar-
de euro până în 2035. 

„Pentru a atrage noi inves-
tiţii în sectorul energetic, Ro-
mânia trebuie să asigure
existenţa unei pieţe stabile,
previzibile şi transparente,
prin strategii şi politici publice
şi înlăturarea unor potenţiale
bariere în atragerea investito-
rilor. Considerăm că necesarul
de investiţii în sectorul ener-
getic românesc este, pentru
perioada 2015-2035, de apro-
ximativ 100 miliarde de euro”,
se arată în proiectul de stra-
tegie energetică pus în dezba-
tere publică de Departamentul
pentru Energie.

Documentul prezintă starea
actuală a sistemului energetic

naţional, obictivele propuse
pentru perioada 2015-2035
şi angajamentele asumate de
România faţă de Comisia Eu-
ropeană.

În sectorul gazelor, proiec-
tul menţionează că România
dispune de cele mai mari re-
zerve de gaze naturale din Eu-
ropa Centrală şi de Est, cu
rezerve sigure de aproximativ

150 miliarde metri cubi şi cu
rezerve geologice de 615 mi-
liarde metri cubi. Consumul
anual al României este de cir-
ca 14 miliarde metri cubi, iar
producţia naţională este de 11
miliarde metri cubi.

La o producţie medie anua-
lă de 11 miliarde de metri
cubi şi în condiţiile unui de-
clin anual constant de 5% al

rezervelor sigure de gaze na-
turale, coroborat cu o rată de
înlocuire a rezervelor de gaze
naturale de 80%, se poate
aprecia că rezervele actuale
de gaze naturale s-ar putea
epuiza într-o perioadă de
aproximativ 14 ani.

De asemenea, România dis-
pune de rezerve sigure de ţiţei
de 60 milioane de tone, pre-
cum şi de rezerve geologice
de 2 miliarde de tone.

Marea majoritate a resurse-
lor geologice şi a rezervelor si-
gure identificate până în
prezent este localizată onshore
şi doar 4% în zona platformei
continentale a Mării Negre. La
producţia medie anuală din ul-
timii ani (4,2 milioane tone) şi
în condiţiile unui declin anual
constant al rezervelor sigure de
5% şi o rată de înlocuire de
5% pentru rezervele de ţiţei şi
condensat, se poate aprecia că
rezervele actuale de ţiţei ale
României s-ar putea epuiza
într-o perioadă de aproximativ
23 de ani.

Sectorul energetic are
nevoie de investiţii mari

Ştiri pe scurt

Agenţii economici sunt invitaţi să se implice procesul
de fundamentare a proiectului de plan de şcolarizare 

şi în pregătirea practică a elevilor la şcoala profesională
În baza unei proceduri recent adoptate, cu aprobarea Ministerului Educaţiei

Naţionale, în procesul de fundamentare a planului de şcolarizare, operatorii
economici sunt invitaţi să transmită Inspectoratului Şcolar Braşov calificările
şi numărul de elevi de care sunt interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori,
în vederea cuprinderii acestora în planul de şcolarizare pentru anul şcolar
2014-2015, precum şi disponibilitatea de a se implica în organizarea stagiilor
de pregătire practică a elevilor. 

Aceste solicitări se comunică prin completarea şi transmiterea la In-
spectoratul Şcolar, până cel târziu la data de 22 decembrie 2014, a unui
formular care poate fi descărcat, împreună cu alte materiale relevante, de
pe pagina de internet a Inspectoratului Şcolar Braşov, la adresa 
http://www.isjbrasov.ro/index.php/departamente/invatamant-profesional/
1774-procedura-de-solicitare-a-cifrei-de-scolarizare-pentru-invatamantul-
profesional-de-3-ani, sau de pe pagina de internet a site-ului „Alege-ţi Drumul!”,
la adresa http://3ani.alegetidrumul.ro/noutati/operator-economic/30.  

În acest fel, agenţii economicii au posibilitatea de a-şi exprima solicitările
pentru planul de şcolarizare în învăţământul profesional şi de a se implica efectiv
în pregătirea practică a elevilor, pentru ca, la finalul şcolarizării acestora, să be-
neficieze de şansa de a recruta şi angaja cei mai buni absolvenţi.

În conformitate cu Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei
Naţionale (OMEN nr. 3136/20.02.2014), se pot organiza clase de şcoala profesională
numai în unităţile de învăţământ care anexează la propunerea privind planul de
şcolarizare contracte-cadru încheiate cu operatori economici/instituţii publice prin
care se stabilesc condiţiile colaborării, în primul rând pentru componenta de pregătire
practică a elevilor. Ca  regulă generală, stagiile de pregătire practică din planul de
învăţământ la şcoala profesională trebuie realizate la operatorul economic/instituţia
publică cu care unitatea de învăţământ a încheiat un contract-cadru de parteneriat.
Prin excepţie de la această regulă, pentru a răspunde nevoilor angajatorilor, în special
din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, în anumite condiţii, cu aprobarea in-
spectoratului şcolar, stagiile de pregătire practică pot fi organizate şi în unitatea de
învăţământ, însă numai dacă acest lucru este convenit prin contractele-cadru încheiate
de şcolile respective cu agenţii economici interesaţi.

ECONOMIC

Lunga istorie a acordurilor României cu FMI

Tronson de autostradă, finalizat în 2015
Lotul I al tronsonului de

autostradă Nădlac-Arad va
fi terminat înainte de termen.
Este al doilea tronson de au-
tostradă deschis traficului în
acest an. În total, în 2014 vor
fi fost deschişi traficului 44
km de autostradă. Lotul I al
autostrăzii Nădlac-Arad, cu
o lungime de 22 km, va fi
deschis traficului până la
sfârşitul acestui an, mai de-
vreme decât termenul asu-
mat de constructor prin
contract, care era 21 ianua-
rie. 

„Conform datelor de până
acum şi ale angajamentelor
constructorului, tronsonul de
autostradă va fi gata în luna
decembrie”, au declarat, pen-
tru economica. net, surse din
conducerea Ministerului
Transporturilor.

Directorul Companiei de
Autostrăzi, Narcis Neaga, nu a
putut fi contactat telefonic pen-
tru a confirma informaţia sau
pentru detalii referitoare la gra-
dul de realizare a lucrărilor. Lu-
crările la cei 22,2 km de
autostradă, dintre Nădlac şi Pe-
cica, sunt executate de un con-
sorţiu format din companiile
Astaldi şi Max Boegl România,
care au preluat în 2013 autos-
trada de la firma Romstrade,
lucrările fiind executate atunci
în proporţie de 27%. Acest
tronsonul este ultimul din Ro-
mânia, cel mai la vest, şi va
conecta autostrada de pe ve-
chiul coridor IV (Nădlac-Arad-
Timişoara-Lugoj-Deva-Sibiu)
de autostrăzile din Ungaria şi,
mai departe, de Vestul Europei.
Terminarea lucrărilor înainte
de termenul contractual asumat

era orecum previzibilă. Ulti-
mele declaraţii în acest sens au
fost făcute de premierul Ponta
în octombrie, după o vizită pe
şantierul autostrăzii.

„Mă interesează să reuşim,
pentru prima dată, înaintea ve-
cinilor maghiari, să terminăm
tronsonul de autostradă Năd-
lac-Arad, în aşa fel încât, deşi
s-a pornit prost în 2011 - cu
două tronsoane adjudecate unei
companii, din care una are pa-
tronul cu probleme penale, cea-
laltă a intrat în insolvenţă -
până la urmă am reuşit. Tron-
sonul unu este gata, tronsonul
doi se lucrează şi anul acesta
putem să-l dăm în folosinţă, şi
în felul acesta să fim şi noi cu
un pas înainte în ceea ce ţine
de autostrăzi, faţă de vecinii
maghiari”, a afirmat premie-
rul.

Cine primeşte al 13-lea salariu
Fericiţii beneficiari sunt angajaţii din industria IT, din bănci
şi din companiile energetice. În total, 27% dintre directorii
de firme care au participat la un studiu recent au declarat
că îşi vor răsplăti subalternii cu o leafă în plus. Sfârşitul de
an va rotunji veniturile a 30.000 de angajaţi. Companiile
la care sunt angajaţi le vor plăti al 13-lea salariu. Al 13-lea
salariu, dar şi bonusurile de performanţă, se dau în special
în domeniul IT, unde companiile efectiv se bat pentru an-
gajaţi şi încearcă astfel să-i menţină. În afară de IT, unde
34% dintre companii oferă beneficiul, au motive de bucurie
şi angajaţii din bănci sau din companiile energetice.

Un fenomen nerezolvat de firmele de telecomunicaţii
Operatorii de telefonie mobilă au de când există o problemă
pe care nu o pot rezolva oricât de mult şi-ar dori. Pe 31
decembrie, între orele 23:55– 00:05, exista un blocaj, de-
oarece toată lumea încearcă să sune în acelaşi timp, iar
operatorii îşi asumă acest moment slab al reţelei.
„Este ceva ce trebuie să acceptăm pentru 10 minute. În
fiecare an, angajaţii noştri sunt în faţa calculatoarelor,
încercând să diminueze această congestie, dar acest lu-
cru se va întâmpla în fiecare an şi trebuie să îl acceptăm,
a declarat Jean-Francois Fallacher, managerul unei com-
panii din telecomunicaţii. 

Google pentru copii
Compania americană Google a anunţat lansarea unei ver-
siuni destinate copiilor cu vârste mai mici de 12 ani, pentru
cele mai cunoscute produse ale sale, folosite de toate pla-
neta. Motorul de căutare, site-ul de conţinut video YouTube
şi chiar browserul Google Chrome vor avea în curând ver-
siuni speciale pentru copiii cu vârste mai mici de 12 ani.
Acest segment de vârstă beneficiază în ultimul timp de o
atenţie sportită din partea companiilor din sectorul IT.
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Termenul de  la care că-
lătorii pot primi despă-
gubiri pentru întârzierea
trenurilor în curse pe te-
ritoriul României, în baza
unui regulament al Uniu -
nii Europene, a fost amâ-
nat de Guvern cu încă
cinci ani, până în decem-
brie 2019, cu argumentul
că astfel de despăgubiri
ar crea CFR pagube sem-
nificative.

Amânarea a fost decisă în ul-
tima şedinţă de guvern, după
ce acest termen mai fusese
amânat o dată, în 2009, pentru
alţi cinci ani, respectiv până în
decembrie 2014.

„Acordarea acestor derogări
pentru următorii 5 ani este im-
perios necesară, devenind foarte
dificil de asigurat nivelul de re-
gularitate, despăgubirile şi com-
pensaţiile pentru întârzieri pro-
ducând pagube financiare sem-
nificative operatorilor feroviari,
urmare a stării deficitare a in-
frastructurii feroviare, pentru
care gestionarul de infrastruc-
tură nu poate fi tras la răspun-
dere. Deşi în perioada 2009-
2014, s-au făcut demersuri în

privinţa creșterii calităţii servi-
ciilor feroviare prin măsuri or-
ganizatorice şi investiţionale,
reînnoirea derogărilor pentru
următorii 5 ani este necesară
pentru a obţine timp în vederea
obţinerii unor compensaţii
adecvate pentru serviciul public
şi pentru asigurarea sumelor ne-
cesare respectării standardelor
minime de calitate a serviciilor
prin reînnoirea/modernizarea

parcului de material rulant, mo-
dernizarea sistemelor de infor-
mare a  călătorilor, dotări pentru
persoane cu mobilitate redusă
la nivelul staţiilor de cale ferată.
Toate aceste măsuri implică un
efort investiţional pe o perioadă
de 5-10 ani, care nu poate
fi realizat într-un timp scurt de
acţionariatele întreprinderilor
de transport feroviar de călători
şi ale gestionarului de infras-

tructură”, este justificarea Gu-
vernului.

Conform regulamentului
european, a cărui aplicare este
tot amânată în România, că-
lătorii au dreptul să primească
despăgubiri în cazul anulării
sau întârzierii trenurilor sau
pierderii legăturilor între
curse, inclusiv să li se rambur-
seze total sau parţial banii plă-
tiţi pe bilet.

CFR scapă iar de plata
pentru întârzieri

Peste 200 de sindicalişti
din industria alimentară au
protestat în faţa Ministerului
Finanţelor Publice (MFP),
cerând autorităţilor să re -
ducă TVA de la 24% la 5%,
pentru carne şi produse din
carne, începând cu 1 ianua-
rie 2015. 

Protestatarii au fluierat
din vuvuzele şi au agitat
pancarte pe care se poate
citi: „Nici muncă fără pâine,
nici pâine fără carne”, „De
Crăciun tăiem porcul cu tot
cu TVA”, „Vrem 5% TVA
la carne şi produse din car-
ne”, „Acum ori niciodată”.

„La acţiunea de protest au
participat membri ai Fede-
raţiei Naţionale a Sindicate-
lor din Industria Alimentară,
 lucrători din societăţi comer-
ciale producătoare şi proce-
satoare de carne. Noi cerem
guvernului şi FMI să reducă
TVA de la 24% la 5% pen-

tru carne şi produse din car-
ne, începând cu 1 ianuarie
2015. Din punctul meu de
vedere, dacă autorităţile nu
vor reduce TVA înseamnă
că sunt părtaşe la evaziunea
fiscală din industria cărnii,
care atinge aproape nivelul
de 50%. La ora actuală, în
ţară pătrund cantităţi im-
portante de carne din Ru-
sia, dar şi din alte ţări eu-
ropene. Carnea din Rusia
este deja evazionată, iar
cea din alte state europene
vine cu TVA foarte mic,
ceea ce va duce la falimen-
tul unui număr mare de so-
cietăţi din industria cărnii,
care nu vor putea face faţă
concurenţei impuse de pre-
ţul de vânzare foarte mic al
produselor din exterior”, a
declarat preşedintele Fede-
raţiei Naţionale a Sindica-
telor din Industria Alimen-
tară, Dragoş Frumosu.

Sindicaliştii au protestat
pentru reducerea TVA la
carne şi produsele din carne

agent de securitate 4 
agent servicii client 6 
ambalator manual 1 
analist calitate 1 
asistent manager 1 
asistent medical generalist 2 
barman 4 
bucătar 4 
bucătar-şef 1 
cameristă hotel 4 
casier 3 
cofetar 1 
confecţioner îmbrăcăminte din piele şi 
înlocuitori, după comandă 1 
confecţioner-asamblor articole din textile 1 
consilier administraţia publică 1 
controlor calitate 1 
debavurator-retuşor la produse 
din ceramică fină 1 
desenator-însemnător cherestea 1 
electrician auto 1 
electrician de întreţinere şi reparaţii 1 
electrician montare şi reparaţii 
linii electrice aeriene 1 
electromecanic 1 
faianţar 1 
frezor universal 2 

frizer 1 
funcţionar informaţii clienţi 2 
gauritor-filetator 1 
gestionar depozit 3 
inginer construcţii hidrotehnice 1 
inginer electromecanic 1 
inginer mecanic 3 
inginer reţele electrice 1 
îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară 1 
îngrijitor clădiri 2 
îngrijitor de copii 1 
lăcătuş construcţii metalice şi navale 1 
lăcătuş mecanic 3 
lăcătuş-montator 1 
legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale) 1 
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 3 
lucrător comercial 3 
magaziner 3 
manichiurist 1 
manipulant mărfuri 2 
mecanic auto 1 
montator subansamble 2 
muncitor necalificat în industria confecţiilor 2 
muncitor necalificat în metalurgie 1 
muncitor necalificat în silvicultură 1 
muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor 7 
operator comercial 1 
operator la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi

laminarea metalelor 1 
operator la maşină de etichetat 1 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 4 
operator la maşini-unelte 
semiautomate şi automate 6 
operator mase plastice 1 
ospătar (chelner) 5 
patiser 2 
paznic 1 
pedichiurist 1 
programator 1 
proiectant inginer mecanic 1 
rectificator universal 1 
referent de specialitate 
financiar-contabilitate 1 
reglor la maşini pentru confecţionarea 
elementelor galvanice 1 
sculer-matriţer 1 
şef atelier 1 
şef schimb 1 
şef serviciu 1 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 5 
şofer de autoturisme şi camionete 2 
sortator produse 1 
spălătoreasă lenjerie 1 
specialist marketing 1 
specialist mentenanţă mecanică 
echipamente industriale 1 
stilist protezist de unghii 1 

stivuitorist 1 
stivuitorist 1 
strungar la maşini de strunjit roţi cai ferate 1 
strungar universal 2 
sudor 5 
supraveghetor jocuri (cazino) 1 
tâmplar universal 1 
tehnician aparate electromedicale 5 
tehnician electromecanic 1 
tehnician electronică 1 
tehnician maşini şi utilaje 1 
tehnician mentenanţă electromecanică - 
automatică echipamente industriale 1 
tehnician preţ de cost 1 
ţesător 1 
tinichigiu carosier 1 
tipograf-tipăritor 1 
vânzător 1 
vopsitor auto 1 
vopsitor industrial 1 
zidar rosar-tencuitor 1 
zugrav                                                                                          1

lucrător comercial 2
medic veterinar 1
muncitor necalificat în silvicultură 1
șofer de autoturisme și camionete 2

Braşov

Făgăraş

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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Braşovul, oraşul copilăriei
lui Ştefan Octavian Iosif

Luni

„Braşovul este oraşul cel mai frumos
din tot Ardealul”– spunea poetul
Ştefan Octavian Iosif, după ce a tre-
buit să se mute la Sibiu. În semn de
preţuire pentru cunoscutul poet ce
s-a născut şi a copilărit la Braşov, în
parcul central a fost amplasată o
statuie a acestuia, iar Şcoala generală
nr. 11 îi poartă numele.

Ştefan Octavian Iosif se naşte la Bra-
sov, în 1875, fiind al cincilea copil al
familiei. Casa în care a copilărit se
află pe strada Prundului. Este pri-
mul imobil de lângă fosta Baie co-
munală. Pe placa memorială de pe
frontispiciu scrie: „În această casă
s-a născut şi a copilărit poetul Ştefan
Octavian Iosif, cântăreţ al frumuse-
ţilor patriei şi al vieţii poporului”. 

Tatăl, Ştefan Iosif, era profesor de
greacă și germană la liceul românesc
din Brașov, pe care l-a şi condus
mulţi ani. 

Copilului îi plăcea să hoinărească
prin pădurea de pe Tâmpa, dragos-
tea de natură răzbătând din poeziile
sale de mai târziu. În 1885 este
 înscris la liceul român”, azi Andrei

Şaguna, unde învaţă foarte bine la-
tina şi franceza. Se mută apoi cu fa-
milia la Sibiu. Aici, Ştefan O. Iosif
tânjeşte după oraşul natal, Braşovul,
despre care spunea că este „oraşul
cel mai frumos din tot Ardealul”. În
anul 1904 s-a căsătorit cu scriitoarea
Natalia Negru, cu care are o fiică.
Relaţia acestora a durat până în
1911, când cei doi divorţează, iar
Natalia Negru se căsătoreşte cu poe-
tul Dimitrie Anghel, foarte bun prie-
ten a lui Şt. O. Iosif.

Spulberarea căsniciei a dus la pră-
buşirea fizică a poetului, murind în
1913, la vârsta de 37 de ani. În urma
lui, au rămas traduceri din opere
importante şi mai multe volume de
versuri. 

„Cântecul ce-ades ţi-l cânt, Când te-
adorm în fapt de seară, Puiule, e-un
cântec sfânt, Vechi şi simplu de la ţară.
Mama mi-l cânta şi ea, Şi, la versul
lui cel dulce, Puiul ei se potolea, Şi-o
lăsa frumos să-l culce.” – cine nu ştie
acest duios cântec sfânt, scris de poe-
tul braşovean Ştefan Octavian Iosif.

Elena Cristian



Locul de joacă aeronau-
tic din Centrul Civic, atât
de aşteptat de copii, a
fost inaugurat la sfârşi-
tul săptămânii trecute,
după ce firma Premium
Aerotec şi Primăria Bra-
şov au obţinut toate
omologările necesare.

Locul de joacă a fost fina-
lizat de câteva săptămâni, însă
din cauză că elementele sunt
unicat în ţară, a fost nevoie de
timp pentru omologare, astfel
încât fiecare element să le ga-
ranteze copiilor siguranţa.

„Acest loc de joacă este ca-
doul pe care Municipalitatea
împreună cu Premium Aerotec
îl face copiilor braşoveni de
Moş Nicolae. Este un loc de
joacă unic în România, gândit
de partenerii noştri pentru a
le oferi copiilor braşoveni un
loc de joacă care să sublinieze
tradiţia şi prezentul Braşovului
în construcţia de aeronave.
Vreau să le mulţumesc celor

de la Premium Aero-
tec pentru acest pro-
iect şi pentru tot ceea
ce fac pentru comu-
nitatea braşoveană şi
sper ca această cola-
borare să continue şi
cu alte proiecte pen-
tru dezvoltarea ora-
şului nostru”, a precizat
primarul George Scripcaru.

„Compania noastră are 700
de angajaţi la Braşov şi pro-
duce milioane de componente
pentru industria aeronautică.

Din acest motiv ne-am hotărât
împreună cu domnul primar
George Scripcaru să generăm
acest proiect şi să amenajăm
un loc de joacă minunat şi de-
osebit pentru copiii din Bra-

şov. Sunt mândru să fiu pre-
zent la această inaugurare,
după aproape un an de mun-
că la acest proiect. Elementul
central al parcului este avionul
de tip Airbus care are o lun-
gime de 18 metri, dar în parc
mai este amenajată şi o ra-
chetă şi un turn de control”, a
precizat directorul Aerotec. 

Copiii prezenţi la inaugu-
rare s-au întâlnit şi cu Moş

Nicolae, care le-a îm-
părţit dulciuri. 

Punctul central al
locului de joacă este
un avion unicat în ţară.

Pe lângă elementele
centrale, parcul le mai
oferă copiiilor un echi-
pament de joacă pen-
tru căţărare cu o
lungime de 5.8 metri,

o lăţime de 3.8 metri şi o
 înălţime de 2,1metri, o mini-
tiroliană, leagăne şi balansoa-
re, toate având elemente în
formă de avion. 

A.P.

Piaţa Sfatului
este centrul „Ora-
şului din poves-
te”. Zeci de mii
de luminiţe au
fost aprinse sâm-
bătă, de primarul
George Scripca-
ru, în cadrul deja
obişnuitului eve-
niment care are
loc în fiecare an,
de Sfântul Nico-
lae. Câteva mii de
braşoveni s-au
adunat în Piaţa
Sfatului, pentru a
fi prezenţi la mo-
mentul aprinderii luminiţelor
din brad, dar şi pentru a par-
ticipa la concertul corului
Anatoly şi al Andrei.

„Mă bucur că am reuşit să
trecem cu bine şi de acest an
şi, ca şi până acum important
este să fim încrezători că
 putem rezolva lucrurile îm-
preună. Primăria Braşov şi
Consiliul Local Braşov au în-

cercat să le ofere braşovenilor
ceea ce merită: cel mai frumos
brad din România, şi cred că
au reuşit acest lucru. În aceas-
tă lună, în Piaţa Sfatului vor
fi multe spectacole, cele mai
multe dintre ele susţinute de
elevii din judeţul Braşov. De
asemenea, va fi un program
special şi de Revelion, la care
vă aştept pe toţi” a declarat

primarul, de pe scena din Pia-
ţa Sfatului.

Bradul, cu o vârstă de 140
de ani şi o înălţime de 25 de
metri deasupra solului, a fost
adus în Piaţa Sfatului de către
Regia Pădurilor „Kronstadt”. 

Concertele colindătorilor
vor avea loc în fiecare sfârşit
de săptămână, iar în perioada
21-23 decembrie, începând
cu ora 18.00, pe aceeaşi scenă
va avea loc sceneta „Naşterea
Ta, Doamne Iisuse”, montată
de Teatrul Arlechino. Pe 10
şi 11 decembrie, în Piaţa Sfa-
tului va veni şi Moş Crăciun
de la Coca Cola, cu tirul cu
luminiţe, pentru a împărţi ca-
douri copiilor. Cei mici se mai
pot bucura şi de caruselul de
lângă brad, şi de târgul de
Crăciun. A.P.
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Întreruperi de curent 
Astăzi, 8 decembrie, se va în-
trerupe alimentarea cu energie
electrică, pentru efectuarea de
lucrări în instalaţiile electrice,
conform următorului program:
◾ în intervalul orar 08.00-

10.00 în Cristian – Str. Tei-
lor, Str. M. Eminescu, Str.
G. Coşbuc, Str. C. Porum-
bescu

◾ în intervalul orar 08.00-
15.00 în Cobor – Str. Prin-
cipală; Zărneşti – Str. Plaiul
Foii

◾ în intervalul orar 10.00-
12.00 în Râşnov – Str. Izvor,

Str. Calea Braşovului
◾ în intervalul orar 12.00-

14.00 în Poiana Mărului –
Str. Principală.

Lucrările sunt cuprinse în pla-
nul anual de reparaţii şi între-
ţinere a instalaţiilor şi reţelelor
electrice în scopul asigurării
continuităţii şi siguranţei în ali-
mentarea cu energie electrică
a zonelor.
Lista întreruperilor programa-
te poate fi consultată şi pe
www.electricats.ro, rubrica În-
treruperi programate sau la
tel. 0800.801.929.

Este a doua iarnă când 15
lebede ajung în ograda unei
familii din Sâmbăta de Sus.
Păsările au fost aduse aici
de pe lacul de lângă Ceta-
tea Făgăraşului şi s-au îm-
prietenit rapid cu membrii
famil iei Vinţu. Lebedele,
foarte sociabile cu oamenii,
sunt acum vecine cu trei oi
şi două raţe sălbatice. Şi
pentru că le place la curte,
 păsările se simt ca la ele
acasă, asta şi pentru că se
pot bălăci în râul din incinta
ogradei. Familia Vinţu le-a

adoptat cu un an în urmă,
iar acum au venit din nou în
ograda lor, pe timpul iernii.
Cele 15 înaripate se bucură
de un mediu plăcut şi de
foarte mult spaţiu. Cei doi
pensionari spun că păsările
sunt foarte cuminţi şi nu
sunt deloc pretenţioase. Le-
bedele sunt hrănite cu ce-
reale şi preferă boabele de
porumb. Familia Vinţu le va
oferi adăpost până la primă-
vară, atunci când se vor în-
toarce pe lacul de lângă
Cetatea Făgăraşului.

Lebedele s-au refugiat
în curtea unor pensionari

Braşovul este din nou „Oraşul din poveste”

Parcul aeronautic 
a fost inaugurat



SPORT8 Luni

Tenismanul Horia Tecău a de-
clarat, la Constan�a, că va veni
un moment când, cu siguran�ă,
el și Simona Halep vor evolua îm-
preună la proba dublu mixt a unui
turneu de Grand Slam, jucătoarea
făcându-i o promisiune în acest
sens. „Simona mi-a promis că
vom juca împreună un turneu de
Grand Slam. Este foarte greu să
joci la simplu și la dublu, mai ales
când joci semifinale și finale și
ai o evoluție constantă în turneele
de Grand Slam, dar aștept acel
moment. Cu siguranță vom juca
odată împreună, dublu mixt, și nu

știu cum va fi. Ne înțelegem bine
în afara terenului, cred că și pe
teren va fi la fel”, a afirmat Tecău.
La rândul ei, Simona Halep a con-
firmat cele spuse de Horia Tecău,
men�ionând că este pregătită pen-
tru un astfel de joc, dar că îi este
pu�in teamă.

„Da, sunt pregătită. Dar, să fiu
sinceră, mi-e puțin teamă să joc
la dublu mixt, pentru că e o altă
putere la băiatul din partea cea-
laltă. Îmi doresc mult să joc într-
o zi cu el la dublu mixt și, cu
siguranță, se va îndeplini. Eu îmi
doresc”, a spus Halep.

Fără victorie de 14 ani,
într-un joc oficial în faţa
Norvegiei, România a
sperat că poate da lovi-
tura în faţa nordicelor,
în meciul de debut de la
Campionatul European
de Handbal feminin,
competiţie găzduită în
comun de Ungaria şi
Croaţia. 

Chiar dacă au avut în Fonix
Hall din Debrecen, 1000 de
suporteri în spate, tricolorele
s-au recunoscut încă odată în-
vinse de norvegience. Superb
gestul suporterilor români,
care minute bune după finalul
jocului au scandat „România,
România!”. Mâine, în jocul al
doilea din faza grupelor pre-
liminare, România va întâlni
de la ora 19.15, Danemarca. 

Câştigătoare decisă după pri-
mul mitan.  Emoţiile au apăsat
pe umerii tricolorelor încă din
startul jocului. Fetele lui Ta-
dici au ţinut aproape doar
până în minutul 6, când tabela
arăta o diferenţă minimă pen-
tru Norvegia: 3-2. De la acest
scor, maşina de handbal din
nordul Europei s-a pus serios
pe treabă şi a dus scorul la
10-3 (min.18). 

În primul act, România a stat
doar în braţul lui Neagu, care
a marcat de 4 ori, dar a ratat şi
o aruncare de la 7 metri. Exas-
perat de „găurile” din apărare,
Tadici a aruncat-o în luptă la
jumătatea primei reprize şi pe
jucătoarea Coronei Braşov,
Oana Bondar, care a debutat
astfel la un turneu final. 

În poartă, Dedu a avut şi ea
câteva parade (inclusiv un 7
metri apărat), prea puţin însă
pentru ca Norvegia să nu ia
încă din primul act, un avantaj
consistent de 9 lungimi. 

Norvegia-forţă, România-ne-
putinţă. Scenariul din debutul
partidei s-a repetat şi la înce-
putul reprizei secunde. Nor-
vegia şi-a văzut liniştită de joc
în continuare şi a marcat de
trei ori, fără ca tricolorele să
deranjeze tabela timp de 5 mi-
nute şi jumătate. La jumătatea
reprizei a doua, tabela arăta
deja 23-10 şi fetele din nord
erau cu gândul la duşuri şi re-
facere, pentru întâlnirea de
marţi cu Ucraina. 

Parcă trase la indigo, cele
două acte au scos în evidenţă
acelaşi lucru: forţa impresio-
nantă a campioanei olimpice
şi neputinţa tricolorelor, care
nu au făcut altceva decât să
încerce limitarea scorului.
Norvegia a fost clar echipa
mai bună aseară, dar trebuie
remarcat şi arbitrajul „şme-

cheresc” (cel puţin în primele
30 de minute) al gemenelor
Bonaventura din Franţa. 

Spania, victorie  normală în
faţa Poloniei. Tot aseară, s-au
mai disputat trei jocuri. În
grupa A, Spania s-a impus în
faţa Poloniei cu 29-22. În gru-

pa României, Danemarca a
întâlnit Ucraina, iar Ungaria
s-a duelat cu Rusia, în grupa
A, partide care s-au terminat
după închiderea ediţiei. Astăzi
sunt programate jocurile din
grupele C şi D. 

Marian Botezatu

Campioana olimpică Norvegia nu a avut probleme pe semicerc cu tricolorele

Debut nefast la Europeanul
de handbal feminin

Pagină relizată de
Răzvan Ţirea și 
Marian Botezatu

Academia lui Popescu a dat faliment
Şcoala de fotbal „Gică Popescu” a fost închisă după ce
tribunalul a pronunţat falimentul acesteia. Tribunalul Dolj,
Secţia a II-a Civilă, a încuviinţat în octombrie cererea de
intrare în faliment a firmei care îi aparţinea fostului inter-
naţional. Înfiinţată în 2000, înainte ca fostul căpitan al tri-
colorilor să-şi fi atârnat ghetele în cui, gruparea a produs
o vreme jucători care au evoluat chiar în Liga 1. Treptat,
însă, pe măsură ce criza financiară a lovit România, Şcoa-
la de fotbal „Gică Popescu” s-a afundat în probleme fi-
nanciare. Anul trecut, în iulie, gruparea patronată de
Popescu a intrat în insolvenţă, cerând protecţia tribunalului
în faţa creditorilor. Lucrurile au mers însă din ce în ce mai
rău şi, după ce Popescu a intrat la închisoare pentru în-
şelăciune în Dosarul Transferurilor, Şcoala de fotbal n-a
mai putut fi salvată. 

Aur pentru Iordache
Gimnasta Larisa Iordache a cucerit medalia de aur, la a
doua etapă de Cupă Mondială din sezonul 2014-2015,
de la Glasgow. Larisa Iordache a fost notată în concursul
de la Glasgow cu 15,000 la sărituri, cu 14,433 la paralele,
cu 15,166 la bârnă şi cu nota 14,633 la sol, iar cu un total
de 59,232 puncte a obţinut medalia de aur. Pe podium
au mai urcat Elisabeth Black (Canada, 56,432 puncte)
şi Jessica Lopez (Venezuela, 55,899). Competiţia similară
masculină a fost câştigată de ucraineanul Oleg Verniaev.
Larisa Iordache a câştigat şi în 2013 competiţia de la
Glasgow. În urmă cu o săptămână, ea şi-a trecut în pal-
mares şi medalia de aur la prima etapă a Cupei Mondiale
din acest sezon, la Stuttgart, unde în 2013 a fost a doua.
Următoarea etapă din calendarul Cupei Mondiale este
programată în 7 martie 2015 la Dallas. 

Vrea un titlu de Grand Slam
Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, la Con-
stanţa, că o victorie la un turneu de Grand Slam i-ar aduce
o satisfacţie mai mare decât clasarea pe primul loc în
clasamentul WTA. „Anul 2015 va fi un an mai greu, sunt
multe puncte de apărat, am mai multă experienţă şi voi
vedea cât de sus pot ajunge. Un turneu de Grand Slam
m-ar mulţumi mai mult decât să fiu numărul 1 mondial.
Important va fi să rămân în Top 10”, a declarat Halep,
care acum ocupă locul 3 WTA. Jucătorii de tenis Simona
Halep şi Horia Tecău s-au aflat la Constanţa, unde au
făcut schimb de mingi cu 350 de copii în cadrul eveni-
mentului Kids' Day. La Kids' Day au participat 350 de
copii cu vârste cuprinse între 5 şi 12 ani. „Mă bucur să
fiu aici, ştiu cât de important este pentru copii să ne vadă.
Îmi doresc să vin şi anul viitor”, a declarat Halep. Primele
două ediţii ale evenimentului Kids' Day s-au desfăşurat
la Bucureşti (2012) şi Constanţa (2013).

Victorie prin K.O. pentru Dinu
Pugilistul român Bogdan Dinu a obţinut o victorie de sen-
zaţie la categoria grea. Românul stabilit în Canada a în-
cheiat socotelile cu francezul Mickael Vieira chiar în prima
rundă, după o serie de combinaţii foarte rapide. În urma
acestei victorii, Dinu a urcat 15 locuri la categoria grea,
până pe 123 în lume. Românul are 12 victorii, dintre care
8 obţinute înainte de limită şi nicio înfrângere.

Bolonti a ieșit pe targă 
Partida de box dintre Roberto Bolonti și Jean Pascal  s-a
terminat fără decizie. Argentinianul, care a acuzat o lovitură
a canadianului dată după fluierul arbitrului, a ajuns direct
la spital. Roberto Bolonti a avut probleme mari în ring în
faţa lui Jean Pascal. Pugilistul care ar fi trebuit să lupte
cu Lucian Bute a fost trimis la podea de Pascal chiar în
runda a doua, după un upercut de stânga. Pe finalul rundei,
argentinianul a căzut ca secerat la o lovitură trimisă după
semnalul arbitrului. Roberto Bolonti nu a mai fost în stare
să se ridice, a acuzat o accidentare la gât şi a părăsit
ringul pe targă. Surpriza a venit însă pe foile arbitrilor-ju-
decători, care au dictat meci fără decizie, deşi, conform
regulamentului, lovitura după stop se pedepseşte cu des-
calificare. În urma acestui meci, Jean Pascal ar putea
boxa pe 14 martie cu Serghey Kovalev, pentru centura
WBO la categoria semigrea, deţinută de pugilistul rus.

Norvegia: Oftedal 5, Kristiansen 4, Koren 4, Alstad 4,
Loke4, Mork 3, Herrem 3
Antrenor: Thorir Hergeirsson
România: Neagu 7, Brădeanu 3, Băbeanu 2, Elisei 2,
 Ţăcălie 2, Pintea 1, Perianu 1, Chiper 1
Antrenor: Gheorghe Tadici

Norvegia – România 27-19 (16-7 )

Grupa C – Varazdin Grupa D – Osijek

Tecău și Halep vor juca dublu mixt

Norvegia a trecut fără probleme de echipa României

Germania – Olanda (19.00)
Suedia – Croaţia (21.15)

Franţa-Slovacia (19.00)
Muntenegru –Serbia (21.15)



Hocheiștii de la Corona
Wolves Brașov nu au
scăpat de blestemul lo-
viturilor de departajare
nici în această deplasare
din Liga Mol. Elevii lui
Jerry Andersson au avut
în mână jocul din Slova-
cia cu Nove Zamky, dar
au pierdut în final în
urma loviturilor de de-
partajare, scor 4-3 (1-0,
0-1, 2-2, 0-0, 1-0).

Corona Wolves Brașov a
plecat în Slovacia pentru me-
ciul cu forma�ia din Nove
Zamky cu un moral bun și si-
gură că poate ob�ine toate cele
trei puncte puse în joc.
Brașovenii veneau după trei
victorii consecutive în Liga
Mol, una dintre ele fiind chiar
împotriva slovacilor de care
au trecut cu scorul de 7-1.
„Lupii” au jucat foarte bine
și în meciul de vineri seara,
dar din păcate nu au reușit să
rămână concentra�i până la fi-
nal și astfel au scăpat printre
degete victoria. Saluga și com-
pania au condus cu 3-1 până
cu patru minute înainte de fi-
nalul timpului regulamentar

de joc, dar au fost egala�i și
au pierdut după executarea lo-
viturilor de departajare, un
adevărat blestem pentru trupa
de sub Tâmpa. Hocheiștii slo-
vaci au început foarte tare
partida, dornici să se
revanșeze după umilin�a de la
Brașov și au reușit să deschi-
dă scorul în prima repriză prin
Dubec. În repriza secundă
Zsolt Molnar a restabilit ega-
litatea pe tabela de marcaj, iar
jocul elevilor lui Andersson
dădea speran�e fanilor
brașoveni. „Lupii” au început
perfect ultima treime a me-
ciului și au punctat de două
ori prin Arpad Mihaly și Peter
Klouda. La scorul de 3-1 pen-
tru brașoveni, slovacii s-au
dezmeticit și au început să
pună presiune pe poarta apă-
rată de Polc. Caladi a reușit
să înscrie în minutul 56 și a
restabilit egalitatea când mai
era un minut până la finalul
jocului. S-a intrat astfel în pre-
lungiri, unde nici una dintre
echipe nu a reușit să puncteze,
astfel că s-a trecut la execu-
tarea loviturilor de departaja-
re. Pentru brașoveni a marcat
Mihaly, în timp ce Klouda și

Zsolt Molnar au ratat. De par-
tea cealaltă au înscris Frolik
și Chrenko, iar Nove Zamky
a câștigat două puncte mari
din disputa cu Corona Wolves
Brașov. 

Blestemul loviturilor de depar-
tajare. Hocheiștii de la Corona
Wolves Brașov trebuie să lu-
creze din greu la executarea
șuturilor de penalitate. „Lupii”
Brașovului au pierdut nu mai
pu�in de șapte partide după
expirarea timpului regulamen-
tar de joc și s-au impus de
doar două ori. Este clar că
există o problemă mentală la
nivelul jucătorilor, care trebuie
să facă ceva pentru a scăpa
de  blestemul acestor lovituri
de departajare. Vineri în Liga
Mol au mai avut loc partidele:
Debrecen – Sport Club Mier-
curea Ciuc 8-2, Miskolci - Fe-
rencvarosi 2-1 (după
executarea loviturilor de pe-
nalitate) și Dab Docler - Uj-
pesti 7-0.

Au învins la Budapesta. După
înfrângerea din Slovacia, „lu-
pii” s-au răzbunat pe maghia-
rii de la Ferencvaros
Budapesta de care au trecut
în deplasare cu scorul de 5-0

(1-0, 2-0, 2-0), într-o partidă
ce a contat pentru Liga Mol
la hochei pe ghea�ă.  Golurile
echipei brașovene au fost în-
scrise de Zsolt Molnar
(14:34), Tivadar Petres
(28:33), Arpad Mihaly
(31:38), Robert Peter (49:07)
și Peter Zsolt (55:13). În alt
meci, Miskolci a învins pe
Sport Club Miercurea Ciuc
cu 6-1, într-un meci în care
interna�ionalul roman Tiha-
mer Becze a înscris de trei
ori. În urma acestui rezultat
Miskolci este noul lider din
Liga Mol, cu 51 puncte (24
jocuri). Pe pozi�ia secundă
este Dab.Docler, 50 p (22 j),
pe trei sunt cei de la Nove
Zamky, 45 p (23 j), locul pa-
tru este ocupat de Corona
Wolves Brașov, 44 p (23 j),
pe cinci sunt maghiarii de la
Debreceni, 29 p (22 j), pe
șase este forma�ia Ujpesti, 26
p (24 j), pe șapte sunt cei de
la Ferencvarosi, 23 p (25 j),
iar ultimul loc este ocupat de
Sport Club Miercurea Ciuc,
11 p (23 j). Corona Wolves
Brașov va juca în această sea-
ră, în deplasare, împotriva ma-
ghiarilor de Ujpesti.
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Stegarii au pierdut la Mediaș
FC Brașov a încheiat turul

de campionat cu o nouă în-
frângere în Liga I. Galben-
negrii au pierdut jocul de la
Mediaș cu Gaz Metan cu
scorul de 2-1 (2-0). Meciul
a fost tranșat în primele cinci
minute în care Llullaku a
punctat de două ori în poarta
brașovenilor. În minutul 7,
stegarii puteau reveni în joc
dar Constantinescu a ratat o
lovitură de la 11 metri. Con-
stantinescu s-a revanșat în

minutul 86 și a punctat pen-
tru FC Brașov, stabilind și
rezultatul final, 2-1 pentru
Gaz Metan Mediaș care a
pus astfel capăt celor opt par-
tide consecutive fără victorie.
În tribuna oficială a stadio-
nului din Mediaş s-a aflat şi
viitorul tehnician al ,,galben-
negrilor", Dusan Uhrin jr.,
venit, împreună cu directorul
Constantin Zotta, să-i urmă-
rească pe ”stegari”. FC
Brașov a încheiat turul cu 19

puncte, pe locul 10, însă vii-
torul echipei braşovene nu
se anunţă deloc roz. Oficialii
forma�iei de sub Tâmpa tre-
buie să găsească repede bani
și să achite o parte din
restan�ele financiare ale
brașovenilor care sunt
neplăti�i de șase luni de zile.
Iată rezultatele complete ale
rundei: Gaz Metan Mediaş -
FC Braşov 2-1, FC Viitorul
- FC Botoşani 1-2, Ceahlăul
Piatra Neamţ - Universitatea

Cluj 0-6, Pandurii Târgu Jiu
- Rapid Bucureşti 2-0, Astra
Giurgiu - Dinamo Bucureşti
6-1, Oţelul Galaţi - ASA Târ-
gu Mureş 0-2 și Steaua Bu-
cureşti - CSMS Iaşi 1-0.
Partida dintre CFR Cluj și
CS U Craiova s-a terminat
după închiderea edi�iei. Run-
da se va încheia astăzi cu
partida dintre Petrolul Plo-
ieşti și Concordia Chiajna,
de la ora 20.30, în direct la
Look TV.

Pagină relizată de
Răzvan Ţirea

Nebunie de meci
Unirea Tărlungeni a oferit cel mai spectaculos meci al etapei
în Liga a doua. În runda a 17 a seriei a doua, elevii antre-
norului Daniel Bona s-au impus cu scorul de 5-4 (2-3) în
fața formației Fortuna Poiana Câmpina. Brujan și compania
au avut în față una dintre pretendentele la promovare și au
început timorat jocul. Astfel, în minutul 19 tabela de marcaj
arăta scorul de 2-0 pentru oaspeți. Șerban a redus din han-
dicap în minutul 24, dar oaspeții au refăcut diferența pe
tabela de marcaj în minutul 34. Brujan a punctat pentru
formația din Tărlungeni și a stabilit scorul pauzei, 3-2 pentru
formația din Câmpina. După pauză, echipa lui Bona a arătat
mult mai bine și a marcat de trei ori la rând fără să primească
gol și a dus scorul la 5-3. Golurile formației din Tărlungeni
au fost marcate de Petra, Șerban și Pricop. În prelungiri,
Fortuna Poiana Câmpina a marcat din lovitură de la 11 metri
și a stabilit scorul final al unui meci nebun. S-a încheiat 5-4
pentru Tărlungeni, care a acumulat 22 de puncte și se află
pe poziția a cincea a clasamentului. Trupa lui Bona va avea
parte de o iarnă liniștită, fiind la cinci puncte distanță de
primul loc care nu duce în play-off-ul competiției. 

Dinamo, umilită la Giurgiu
Formaţia Astra Giurgiu a învins, pe teren propriu, cu scorul
de 6-1 (4-0), echipa Dinamo, într-un meci din etapa a XVII-
a a Ligii I, disputat chiar în ziua în care tehnicianul dinamovist
Ionel Dănciulescu a împlinit 38 de ani. Golurile învingătorilor
au fost marcate de Budescu '16, Takayuki '20, De Amorim
'30, Oros '36, Alibec '69 şi Ben Youssef '73 (penalti). Pentru
Dinamo a înscris Bilinski '70. Tehnicianul echipei Dinamo,
Ionel Dănciulescu, a declarat că acest rezultat este o umilinţă
pentru ceea ce înseamnă formaţia din Şoseaua Ştefan cel
Mare şi să îşi asumă în totalitate vina. „Am fost depăşiţi la
toate capitolele. E numai şi numai vina mea, eu am fost
aproape de echipă, eu am pregătit echipa. Acum nu mai
avem nimic de spus, de făcut, decât să ne pregătim pentru
meciul cu Universitatea Cluj din Cupa Ligii. E o umilinţă
pentru ceea ce înseamnă Dinamo, un eşec usturător, dar
trebuie să trecem peste acest eşec. Jucătorii nu au nicio
vină, vina este în totalitate a mea. Maniera cum am pierdut
această partidă, asta e mai dureroasă pentru mine. Îmi pare
sincer rău, îmi cer scuze pentru acest eşec. Atât s-a putut
în această zi. Eram destul de încrezător, mai ales că veneam
după două partide destul de bune. Nu credeam că poate
să iasă chiar aşa de urât pentru noi. Mi-e şi ruşine să spun
scorul final. Însă adevăratele caractere în momentele grele
se văd. Am încredere în băieţi că sâmbătă vor fi alţii", a spus
Dănciulescu.

Grig a demisionat
Antrenorul Petre Grigoraş a declarat că meciul cu Rapid,
scor 2-0, din etapa a XVII-a a Ligii I, a fost pentru el ultimul
pe banca tehnică a echipei Pandurii Târgu Jiu şi că era nor-
mal să se retragă, având în vedere faptul că rezultatele nu
l-au ajutat. „Chiar dacă nu am făcut un meci strălucit, victoria
este meritată. A fost ultimul meu meci la Pandurii. De comun
acord am ajuns la acest deznodământ. Nu e niciun fel de
problemă, începând de astăzi nu voi mai fi pe banca tehnică
a echipei. Din păcate, rezultatele nu m-au ajutat şi era normal
ca eu să mă retrag. Nu se ştie, poate mă voi întoarce şi a
treia oară! Regret că nu am câştigat mai multe puncte, dar
alţi factori s-au impus, chiar dacă jocul echipei nu strălucea.
Sunt sigur că echipa asta va termina în prima jumătate a
clasamentului. Am avut şi mult ghinion … dar asta este viaţa,
ăsta este fotbalul. Le mulţumesc tuturor celor care au avut
încredere în mine. Voi vedea ce voi face, daca voi avea o
ofertă o voi analiza”, a spus Petre Grigoraş. 

Lucescu la meciul 500 pentru Șahtior
Antrenorul roman, Mircea Lucescu, a ajuns la 500 de meciuri
pe banca tehnică a formației ucrainiene Șahtir Donețk. În
meciul cu numărul 500, trupa lui Lucescu a trecut cu scorul
de 4-1 de Hoverla. Autogolul lui Homin a fost al 700-lea gol
reuşit de „mineri” în campionat, sub comanda lui Il Luce,
acesta fiind încă un record istoric stabilit de Mircea Lucescu
la Şahtior. Șahtior are o medie de 2,1 goluri pe meci cu Lu-
cescu pe banca tehnică. „Minerii” au câștigat 70% din me-
ciurile disputate și au marcat 702 goluri în cele 500 de partide
cu Lucescu antrenor. 

Blestemul „lupilor”



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

JUDECĂTORUL
-PREMIERĂ-
(THE JUDGE)
Regie: David Dobkin
(N-15), Dramă,
142 min.
ora: 17:45
ST. VINCENT
-PREMIERĂ-
Regie: Theodore Melfi
(AG), Comedie,
102 min.
ora: 20:00
PRĂDĂTOR DE
NOAPTE -
PREMIERĂ-
(NIGHTCRAWLER)
Regie: Dan Gilroy
(N-15), Crimă, Dramă,
117 min.
orele: 15:30, 20:30,
22:30

PADDINGTON
-PREMIERĂ-
Regie: Paul King
(AG), Comedie, Familie,
95 min.
ora: 18:00
PINGUINII DIN
MADAGASCAR
-3D-
(PENGUINS OF
MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith,
Eric Darnell
(AG), Animaţie,
Aventuri, Comedie,
Familie, 92 min.
orele: 13:30 dublat,
15:15 dublat, 17:00
subtitrat
EAT SLEEP DIE 
Tarif Unic: 10 lei/bilet
Regie: Gabriela Pichler
(AP-12), Dramă,
103 min.
ora: 13:45
JESSABELLE 
Regie: Kevin Greutert

(N-15), Horror, Thriller, 90 min.
ora: 16:00
ŞEFI DE COŞMAR 2 
(HORRIBLE BOSSES 2)
Regie: Sean Anders
(AP-12), Comedie, 108 min. 
ora: 13:15
PUNCT ŞI DE LA CAPĂT 
(THE REWRITE)
Regie: Marc Lawrence
(AP-12), Comedie, Romantic,
106 min.
ora: 22:00
JOCURILE FOAMEI: REVOLTA –
PARTEA I 
(THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY
– PART I)
Regie: Francis Lawrence
(AP-12), Acţiune, Aventuri, SF,
123 min.
ora: 18:45
INTERSTELAR: 
CĂLĂTORIND PRIN UNIVERS 
(INTERSTELLAR)
Regie: Christopher Nolan
(AP-12), SF, Aventuri, 169 min.
ora: 21:00

DIVERTISMENT10 Luni

Gaşca Zurli revine la Braşov,
în întâmpinarea sărbătorilor
de iarnă, cu un nou spectacol
magic, „Uite, vine Moş Cră-
ciun”. Spectacolul are loc as-
tăzi, 8 decembrie 2014, de
la ora 18:00, la Centrul Cul-
tural Reduta.

Tura Vura, cea mai caraghioa-
să vrăjitoare din lume, ar vrea
să oprească sărbătoarea Cră-
ciunului şi sosirea Moşului.
Dar, Gaşca Zurli, împreună cu
Zâna Bună, a pregătit trucuri
speciale pentru ea. Copiii vor
ajuta Gaşca şi Tura Vura va
suferi cea mai mare înfrân-
gere din viaţa ei.

Surpriza spectacolului este
Moş Crăciun, care îşi face
apariţia, spre bucuria copii-
lor din sală. Fetiţa Zurli are
multe întrebări pentru Mo-
şul, întrebări pe care cu si-

guranţă cei mici le-au
adresat măcar o dată pă-
rinţilor lor: cum reuşeşte
să ajungă într-o singură
noapte peste tot, cine îi
aduce lui cadouri, dacă nu
îl doare barba şi cine îi
pregăteşte lui masa de Cră-
ciun. Moşul răspunde răb-
dător la toate întrebările şi
le face surprize minunate
prietenilor din Gaşcă şi co-
piilor din sală.

Spectacolul este interactiv,
copiii, şi părinţii din sală fiind
în permanenţă antrenaţi în ac-
ţiune, în cântece şi jocuri. Cân-
tecele şi colindele tradiţionale,
din folclorul românesc şi din
folclorul copiilor, au fost reor-
chestrate şi interpretate în cea
mai veselă manieră.

Biletele se pot achiziţiona de
la Centrul Cultural „Reduta”.
Preţ bilet: 25 lei. 

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi, ideile tale vor fi extrem de productive şi îţi
vor aduce numeroase beneficii băneşti. Dacă simţi o tensiune
între tine şi partenerul tău, luaţi o pauză. 
Taur. Se pare că lucrurile nu se mişcă deloc astăzi, şi vei fi
destul de dezamăgit/ă. A venit momentul să fii mai atent/ă
la detalii, chiar dacă nu suporţi să fii meticulos/oasă. 
Gemeni. Încearcă să te gândeşti mai mult la tine şi mai puţin
la cei din jurul tău, chiar dacă pare imposibil de realizat.
Situaţia se va îmbunătăţi odată ce îţi reuşeşte schimbarea. 
Rac. Încearcă să fii cât poţi de original/ă astăzi, cu siguranţă
alegerile tale vor fi apreciate. Relaţia cu iubita ta /iubitul tău
devine din ce în ce mai serioasă. 
Leu. Nu-ţi fie teamă de schimbările din jurul tău, viitorul
tău pare asigurat. Pregăteşte-te pentru o petrecere, e posibil
să îţi găseşti aleasa/ alesul. 
Fecioară. Astăzi, este o zi perfectă pentru negocieri. Stai
foarte bine la capitolul comunicare, aşa că expune-ţi con-
vingerile cu cea mai mare încredere.
Balanţă. Astăzi, va trebui să participi la o întâlnire de afaceri
sau un interviu. Ai încredere în abilităţile tale. Trebuie să
te prezinţi cât mai pregătit/ă şi mai sigur/ă pe tine. 
Scorpion. Deschide-ţi mintea şi sufletul astăzi către cineva
care îţi acordă încredere maximă. Dacă eşti nemulţumit de
locul tău de muncă, nu ezita să cauţi ceva mai bun.
Săgetător. Acum este momentul ideal pentru a acorda mai
multă atenţie partenerului tău de viaţă. Dacă eşti neliniştit/ă
în legătură cu problema legată de bani, calmează-te.
Capricorn. Fii mai atent/ă la produsele alimentare pe care le
consumi. Dacă ţi-e teamă că vei supăra pe cineva, din cauza
atitudinii tale oneste, fii tare pe poziţie. 
Vărsător. Eşti mai motivat/ă ca oricând astăzi. Vei pune la
îndoială intenţiile binevoitoare ale unui prieten. Ai încredere
în instinctele tale. 
Peşti. Fii atent/ă la bani astăzi. Nu întârzia la nicio întâlnire
de peste zi şi fii precaut/ă. Diplomaţia îţi este aliat acum,
deci nu trebuie să strângi pe nimeni cu uşa.

„Uite, vine 
Moş Crăciun”
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi, 8 decembrie, la ora
18.00, Marius Daniel Popescu
şi Bogdan-Alexandru Stănes-
cu vă dau întâlnire la Librăria
„St. O. Iosif” din Braşov. Eve-
nimentul face parte din tur-
neul susţinut de autorul român
de expresie franceză Marius
Daniel Popescu pentru pro-
movarea noului său roman,

„Culorile rândunicii”, apărut
la Polirom. Marius Daniel Po-
pescu a debutat în 1995, cu
volumul scris direct în fran-
ceză: „4 x 4, poeme cu trac-
ţiune integrală”. Debutul în
proză cu romanul „Simfonia
lupului” îi aduce şi prima dis-
tincţie literară, Premiul Robert
Walser, în 2008.

Lansare de carte la 
Librăria „Şt. O. Iosif” ◾ La puţin timp după nuntă:

– Iubitule, te-ai schimbat atât de
mult... nu te mai recunosc!
– Dragă, ţi-am spus de o mie de ori
când eram prieteni... femeile mă-
ritate nu mă interesează!

◾ Pentru nevastă-mea eu sunt
Dumnezeu!... Şi-aduce aminte de
mine doar când are nevoie de câte
ceva!

◾ Studenţii europeni strâng bani
pentru studii. Studenţii români
strâng bani pentru examene!

◾ – O bere, vă rog.
– Fără alcool?
– Da, dacă acceptaţi la plată bani falşi!

◾ Am parcat maşina în Luxemburg,
dar am uitat să trag frâna de mână.
Am găsit-o după 20 de minute lângă
un gard... în Franţa.

Bancuri

Astăzi în Braşov

7 5 3 1 4 9 6 2 8
2 1 4 8 6 3 9 5 7
9 8 6 7 5 2 3 4 1
8 3 5 9 1 6 4 7 2
1 4 2 3 7 8 5 6 9
6 9 7 5 2 4 8 1 3
3 6 1 2 8 5 7 9 4
5 7 9 4 3 1 2 8 6
4 2 8 6 9 7 1 3 5
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Din presa maghiară
Sf. Nicolae
Vine Moş Nicolae,
bucuria copiilor.
Venirea lui este
anunţată de ca-
dourile atrăgătoa-
re din vitrinele
magazinelor. A
oferi daruri de Moş
Nicolae a devenit
obişnuinţă şi
creează mare bu-
curie, cu toate că
nu prea se cu-
noaşte originea
acestui obicei şi
legătura cu episcopul Sf. Nicolae.
Sf. Nicolae a trăit în secolul IV după Cristos. Provenea
dintr-o familie bogată şi încă din copilărie a fost foarte
darnic şi săritor. Din averea lui considerabilă a ajutat
copiii, tinerii, orfanii şi văduvele. Ajunge episcop în oraşul
Myra. Din cauza propovăduirii credinţei creştine ajunge
să fie închis. După moartea lui se nasc multe legende
despre el. Una dintre ele spune că în anul 1087, când
osemintele lui au fost mutate din Myra la Bari (Italia) şi
au fost expuse publicului, 30 de persoane s-au vindecat
de diferite boli şi nu după mult timp oraşul a scăpat de
foamete.
Sf. Nicolae este ocrotitorul copiilor şi al tinerilor. Legenda
spune că în oraşul lui  natal trăia o familie foarte săracă,
cu trei fete de măritat. Fără zestre fetele nu se puteau
mărita şi atunci tatăl s-a gândit să vândă fetele. Sf. Nicolae
a auzit de necazul fetelor şi seara a aruncat o punguţă
cu banii necesari pentru zestre pe fereastra fetei celei
mai mari şi a procedat la fel în următoarele seri pentru
celelalte două fete.
Pe vremuri ziua de Sf. Nicolae era sărbătorit numai de
copii. Un băiat era îmbrăcat în haine de episcop şi alături
de grupul de copii cutreierau oraşul primind mai multe
cadouri. Obiceiul de a dărui cadouri copiilor de Sf. Nicolae
este mai vechi decât cel de Crăciun şi a devenit popular
şi în familiile necreştine. 
Sfântul Nicolae este considerat şi patronul croitorilor,
postăvarilor şi al tăbăcarilor datorită minunii căsătoriei
celor trei fete sărace. Într-o perioadă şi avocaţii îl consi-
derau protectorul lor, deoarece datorită rugăciunilor lui
Sf. Nicolae trei funcţionari acuzaţi pe nedrept au fost eli-
beraţi. Este considerat şi recuperatorul lucrurilor pierdute
sau furate. Un evreu bogat avea credinţa că averea lui
va fi păzită de icoana Sfântului Nicolae, dar a fost prădat.
Atunci el a spart icoana. Dar Sfântul Nicolae nu l-a de-
zamăgit şi l-a vizitat în somn pe hoţ până când acesta a
returnat banii furaţi.
Sfântul Nicolae ne învăţă să dăruim, să ajutăm, să ne
iubim aproapele. Mai ales în zilele noastre, când mulţi
săraci, oameni fără adăposturi au nevoie de sprijinul oa-
menilor miloşi.

(Székely Károly. Mikulás. 
În: Brassói Napló, nr. 132, 5 decembrie, p.6)

Un ţăran român, fruntaş
al uneia din cele mai
mari comune româ-
neşti din jud. Făgăraş,
s’a prezentat la redac-
ţia ziarului nostru şi
ne-a rugat să întrebăm
doar atât pe toţi acei
români cari sprijină ac-
ţiunea nefastă ce între-
prinde Partidul zis
naţional român, în ve-
derea „congresului”
dela Alba-Iulia.

„Citit-au ei
în istoria nea mului românesc
numele vre-unui român care
la 1859 a luptat contra Unirii
Moldovei cu Muntenia sau
care a căutat să pună beţe în
roate acestei mari şi sfinte

Uniri, care a
fost premărgătoare Unirei tu-
turor românilor?”

„Dacă n’au citit şi n’au văzut
pomenindu-se nicăeri numele
acestora, cred oare că istoria
neamului, care va vorbi
despre marile şi glo-

rioasele vre-
m u r i  c e
trăeşte ne-
amul ro-
mânesc
azi, va
p o -
m e n i
vre-un
nume
de ro-
m â n
d i n
a c e i a
c a r i
propagă
azi ura şi
desbinarea
dintre fraţi?”

„Şi dacă
sunt siguri de
aceasta şi văd că şi
marele nostru istoric d-l
profesor  Nicolae Iorga
– căci ori ce s’ar spune
el va scrie istoria care
va rămâne generaţiilor
viitoare – vrea să în-
toarcă pasul greşit ce se
face de către unii din
Partidul „Naţional”
prin înfiinţarea ligii de
propagandă pentru so-
lidaritatea naţională şi
socială a tuturor româ-
nilor, de ce nu au mân-
dria românească şi
ardelenească, de a opri
în loc toate manifesta-
ţiile ce nu sunt spre fo-
losul neamului?”

Ş i
frun-
taşul
ţăran
a în-
che-

iat aşa:
„Şi românii au dat dovadă

totdeauna că sunt copţi la
minte şi că ştiu de multe ori
să arate drumul cel adevărat

celor cari, orbiţi
de interese

p e r s o -
nale,

î n -

cear-
că să

dea o altă
îndrumare ne-

amului nostru decât aceia
care îi este sortită. Şi mai
cu seamă românii de aici au
dovedit aceasta continuu
timp de o mie de ani, în
care, dacă n’ar fi fost popo-
rul care n’a vrut să ştie decât
de limba şi credinţa lui stră-
moşească, Ardealul ar fi
fost de mult pierdut pentru
românism.”

Ne-am închinat în faţa ju-
decăţii sănătoase a ţăranului
fruntaş din Făgăraş.

(Carpaţii, Anul II, Nr. 57,
Luni 11 Sept. 1922)
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Vorbe cu tâlc
8 decembrie 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ 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”

Ce judecată domină la poporul românesc din Ardeal
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Autorii unui cărţi intitu-
late „Cina Dictatorilor:
Un ghid de prost gust
pentru distracţia tirani-
lor” dezvăluie celor in-
teresaţi care era stilul de
viaţă al acestora, ce
mâncau aceşti lideri sau
ce probleme medicale
aveau.

Adolf Hitler, Benito Mus-
solini, Nicolae Ceauşescu, Mao
Zedong sau Jean-Bédel Bok-
kasa se află pe această listă. 

„În această lume în care
mâncarea şi gastronomia ocu-
pă un loc foarte important,
am vrut să-i supunem unui
scrutin culinar pe unii dintre
cei mai mari dictatori ai se-
colului al XX-lea. Fără a în-
cerca să le diminuăm crimele,
am dorit să arătăm ce fel de
oameni erau. Linia dintre om
şi monstru poate fi una foarte
subţire”, scriu Victoria Clark

şi Melissa Scott, autorii cărţii,
informează BBC.

Potrivit autorilor citaţi, pe
măsură ce îmbătrâneau, toţi dic-
tatorii deveneau din ce în ce
mai obsedaţi de calitatea mân-
cării. Fostul lider nord-coreean
Kim Il-Sung cerea ca orezul să
fie selectat bob cu bob şi chiar
a creat un institut al cărui scop
era să găsescă modalităţi de a-i
prelungi viaţa.

Se pare că dictatorul român
Nicolae Ceauşescu îi enerva
pe alţi lideri pe care îi vizita,
deoarece îşi aducea mâncarea
din România.  Autorii cărţii
susţin că liderul fostei repu-
blici socialiste Iugoslavia, Io-
sip Broz Tito, a fost şocat
atunci când Ceauşescu a
 insistat să bea cu paiul suc de
legume crude, refuzând să le
consume în forma solidă. Ma-

joritatea dicta-
torilor prove-
neau din familii
umile,  de  la
ţară. De exem-
p lu ,  l i d e r u l
 Iugoslaviei îi
plăcea să mâ-
nănce o felie de
slănină de porc,
în timp ce Nico-
lae Ceauşescu
cerea să i se ser-
vească, atunci
când era acasă,

un pui întreg făcut la ceaun.
Trei dintre cei mai renumiţi

lideri autoritari – Adolf Hitler,
Mao Zedong şi Benito Mus-
solini – s-au confruntat cu
grave probleme digestive din
cauza stresului cauzat de res-
ponsabilităţile lor.

Flatulenţa cronică de care
suferea Hitler l-a determinat
pe acesta să recurgă la un re-
gim vegetarian.

Ce serveau la
masă dictatorii 

Parisul interzice focurile făcute în şemineuri
Focurile făcute în şemineuri

vor fi interzise începând de
la 1 ianuarie 2015 în Paris şi
în regiunea din jurul capitalei
franceze, informează AFP.

Autorităţile franceze vor să
reducă în acest fel emisiile de
particule fine din aer, care au
consecinţe tot mai grave asu-
pra stării de sănătate a locui-
torilor din Paris. Decizia a
generat însă un val de critici
din partea mai multor asociaţii
şi a societăţii civile.

„Emisiile de particule fine
produse de un foc de şemineu
care arde timp de câteva ore
echivalează cu cele produse
de un automobil clasic care
merge pe stradă mai multe mii
de kilometri”, a declarat Julien
Assoun, unul dintre directorii
de la Serviciile regionale pen-
tru mediu şi energie din Fran-
ţa. Or, în Ile-de-France, există
„100.000 de şemineuri (cu foc
deschis), vinovate pentru 25%
din totalul emisiilor de parti-

cule fine, adică la fel ca auto-
mobilele”, a adăugat el.

Aceste statistici sunt contes-
tate de preşedintele asociaţiei
France Bois Forêt, Laurent De-
normandie, care critică decizia
de interdicţie, luată la iniţiativa
„aleşilor ecologişti din regiune”.

După părerea lui, arderea
lemnului în focuri deschise
reprezintă „5% din totalul
emisiilor de particule fine, în
timp ce circulaţia automobilă
este vinovată de 40%”.

Poliţiştii ruşi prind infractorii cu ajutorul renilor
Poliţiştii dintr-o

regiune nordică a
Rusiei intenţionea-
ză să folosească
reni pentru a ur-
mări infractorii pe
întinderile tundrei,
deoarece renii sunt
mai eficienţi şi mai
de încredere decât
săniile cu motor.

Unele zone arcti-
ce din Rusia sunt accesibile
doar cu ajutorul renilor, iar
ziarul rus Izvestia a afirmat
că într-o regiune din Siberia
există, în rândul unor popu-
laţii native siberiene, delin-
cvenţi care se folosesc de reni
pentru a fugi de la locul in-
fracţiunilor, fără a putea fi
prinşi de poliţiştii care se de-
plasează cu sănii cu motor. 

Majoritatea infracţiunilor
comise de aceşti răufăcători
în municipiul Yamalsky, din
vestul Siberiei, sunt încăierări
la beţie, tâlhării şi acte de hu-
liganism.

Poliţiştii ruşi îi urmăresc pe
infractori cu ajutorul săniilor
cu motor, dar acestea se pot
strica sau pot rămâne fără
combustibil. 

În asemenea acţiuni,
renii se dovedesc mult
mai eficienţi; ei pot fi
înhămaţi la o sanie
care, după prinderea in-
fractorilor, poate servi
pentru aducerea aces-
tora la secţia de poliţie. 

Renii rezistă mai
bine la temperaturile
scăzute, ce pot ajunge
la –30 grade Celsius, şi

pot alerga rapid datorită co-
pitelor lor, care se adaptează
la mersul prin zăpadă sau pe
gheaţă. Văzul lor este de ase-
menea mai bun, renii putând
să vadă şi în lumină ultravio-
letă, astfel încât percep, în pei-
sajul arctic înzăpezit, lucruri
pe care oamenii nu le pot ve-
dea la lumina farurilor saniei
motorizate

Mihaela Rădulescu, tatuaj nou. 
Ce legătură are cu noul iubit
Joi seara, Mihaela Rădulescu a prezentat Gala Elle Style
Awards, revistă pentru care se află în colaborare de mai
bine de opt ani. Mihaela a reuşit să capteze atenţia presei
nu datorită ţinutei, cum era de aşteptat, ci a noului tatuaj
afişat pe antebraţul stâng, relatează ziarulring.ro. Aceasta
a afişat pe antebraţul stâng un tatuaj inspirat din sloganul
de viaţă al noului ei iubit, austriacul Felix Baumgartner, „Learn
to love what you have been tought to fear” (n.r. – Învaţă să
iubeşti acele lucruri de care ai fost învăţat să te temi). Felix
Baumgartner a fost protagonistul unor sărituri de pe locuri
celebre din lume (statuia lui Iisus Hristos din Rio, Turnurile
Petronas din Kuala Lumpur), este primul om care a traversat,
în cădere liberă, Canalul Mânecii, iar în octombrie 2012 a
depăşit viteza sunetului, 1.342,8 km/h, cea mai mare viteză
cu care s-a deplasat până la acea dată un om care nu se
află într-un vehicul. După aceste salturi, austriacul a declarat:
„Frica a devenit un prieten al meu”, „Learn to love what you
have been taught to fear” devenind mottoul său în viaţă.

Mircea Albulescu a fost externat. Cum se simte
Actorul Mircea Albulescu a fost externat de la Institutul de
Boli Cardiovasculare din Timişoara, unde a fost operat pe
cord, şi va fi internat într-un centru de recuperare din Bucu-
reşti. Potrivit Mediafax, actorul a glumit cu jurnaliştii care îl
aşteptau, spunându-le că nu va merge acasă, ci „la un spital
plin cu fete frumoase”. „Nu mă duc acasă, mă duc la spital,
mă duc la un spital plin de fete frumoase, de băieţi deştepţi,
plin de doctori, care toţi îmi vor spune stai cuminte, stai cu-
minte, totul o să fie bine. O să fie bine până când? Până joi,
bineînţeles. Bine că a trecut o perioadă, nu a fost uşor, nu
a fost frumoasă, nu am fost nici devreme acasă. Neapărat
să fim cu toţii sănătoşi, neapărat cu toţii să venim la teatru,
neapărat cu toţii să citim, să ascultăm, să privim gesturile
artistice. E un balsam bun pentru sufletul fiecăruia dintre
noi” a spus Mircea Albulescu.


