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VALUTĂ

Un accident cu urmări tragice a avut
loc sâmbătă dimineaţă, la ora 9,45, pe
DN 13. Un harghitean de 27 ani, care
conducea un autoturism din direcţia
Sighişoara către Rupea, nu a adaptat
viteza la condiţiile de drum, iar într-o
curbă la stânga, în condiţiile unui ca-
rosabil umed, a pierdut controlul vo-
lanului şi autoturismul condus de el s-a
răsturnat în afara carosabilului. Din pă-
cate, accidentul s-a soldat cu decesul
unei fete de 19 ani, aflată în autoturism,
precum şi cu rănirea conducătorului

auto şi a altor două persoane aflate în
autoturism.
Un alt accident a avut loc pe Calea Bu-
cureşti, la ora 21.30, un brăilean de 30
ani, aflat sub influenţa băuturilor al-
coolice, conducea un autoturism, dins-
pre strada Poienelor spre centru. La o
trecere pentru pietoni semnalizată co-
respunzător nu a acordat prioritate şi
a accidentat grav o femeie în vârstă de
68 ani, care traversa strada regulamen-
tar. Conducătorului auto i s-au recoltat
probe biologice la spital, în vederea

stabilirii alcoolemiei şi este cercetat în
stare de libertate pentru infracţiuni la
Legea Circulaţiei.
Un al treilea accident a avut loc aseară
pe DN13 – Drumul Morţii, în zona
Hanului din Ardeal. Potrivit Dispece-
ratului Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă (ISU) Braşov, un autoturism
s-a lovit violent de un autobuz. Din pri-
mele informaţii, o persoană a fost prin-
să în resturile maşinii. Au fost trimise
mai multe echipaje pentru acordarea
primului ajutor şi descarcerarea.

Weekend negru 
pe străzile din Braşov

Protecţia Consumatorilor verifică
respectarea etichetării cauciucurilor
de iarnă de companiile care comer-
cializează aceste produse. Directorul
Comisariatului Regional pentru Pro-
tecţia Consumatorilor Braşov, Sorin
Susanu, a precizat că populaţia tre-
buie să cunoască simbolurile ce ates-
tă calitatea unui pneu de autoturism.

El spune că nu reco man dă anvelope
second-hand, dacă acei comercianţi
nu sunt autorizaţi, ei fiind obligaţi
să respecte aceleaşi reguli de etiche-
tare. În cadrul controalelor, comisarii
CRPC Braşov au verificat, în Re-
giunea Centru, aproape 60 de de so-
cietăţi şi s-au aplicat sancţiuni în 24
de cazuri.

Atenţie la cauciucurile auto!
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FC Braşov nu a reuşit să producă sur-
priza şi a fost învinsă de lidera Ligii
Naţionale, Steaua Bucureşti, cu scorul
de 2-0, într-un meci disputat în Ghen-
cea cu porţile închise. La finalul par-
tidei, tehnicianul galben-negrilor,
Adrian Szabo era dezamăgit de mo-
dul în care elevii săi au primit primul
gol în partida de pe Ghencea. „Ne-

am propus să facem un joc defensiv
bun, să avem o organizare bună şi să
nu primim gol. Din păcate nu ne-a
ieşit de această dată, cu toate că în
prima repriză am făcut un joc bun pe
apărare. În repriza a doua am început
de la 0-1 şi asta ne-a dat planurile
peste cap. La prima neatenţie, Steaua
ne-a taxat.”

Ne-a bătut campioana
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Deszăpezire fără probleme 

METEO
Parţial noros

0°C /1°C

În municipiul Braşov, începând de vineri dimineaţa, au acţionat
patru utilaje de deszăpezire. Vectra a acţionat în principal pe
drumul de Poiană şi în staţiunea montană, utilizând, în total,
20 de tone de materiale antiderapant. Eurostrada a acţionat,
în principal, pe podurile şi pasajele din oraş, unde exista
riscul apariţiei poleiului, ţinând cont că pe timp de noapte
au fost temperaturi negative. Eurostrada a împrăştiat cinci
tone de material antiderapant.
Reamintim că Primăria a pregătit, pentru ninsoarea anunţată
de meteorologi, 15 utilaje de intervenţie şi 1.800 de tone de
material antiderapant. 
Din totalul de 15 utilaje, Vectra asigură 10, iar Eurostrada 5,
iar din totalul stocului de material antiderapant, 1.000 de tone
sunt în depozitul Vectra, şi 800 de tone în cel al Eurostrada. 
În cazul în care este necesară intervenţia echipelor de des-
zăpezire, prioritate o vor avea drumul Poienii şi Poiana Braşov
(zone pentru care există utilaje dedicate), pasajele şi podurile
din Braşov, strada Constantin Dobrogeanu Gherea şi străzile
cu pantă mare şi trafic intens, precum şi traseele liniilor de
transport în comun, şi principalele căi de acces către spitale
şi instituţii publice. Abia după asigurarea acestor priorităţi,
se va intra în cartiere. 
În caz de necesitate, cetăţenii pot solicita intervenţia echipelor
de deszăpezire la telefoanele 0268.708.062 (Vectra) şi
0268.311.310 (Eurostrada). Eurostrada răspunde de cartierele
Stupini, Bartolomeu, Tractorul, Craiter şi Triaj, iar Vectra
de restul municipiului şi Poiana Braşov. Responsabilitatea
pentru deszăpezirea tronsoanelor de ocolitoare revine Com-
paniei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale. 
Potrivit prognozei ANM, vremea va fi rece pentru această
dată, în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile maxime
vor fi cuprinse între -1 grad în nord-est şi 9 grade în Dealurile
de Vest, iar cele minime, între -7 şi 1 grad, mai scăzute în
depresiunile Carpaţilor Orientali. A.P.
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Oamenii legii au
audiat ieri zeci de să-
teni care au văzut eli-
copterul militar
înainte să se prăbu-
şească. Anchetatorii
iau în calcul posibi-
litatea ca aparatul de
zbor să fi lovit un
vârf de brad înainte
de prăbuşire. O altă ipoteză ar
fi că motorul aeronavei militare
ar fi luat foc în aer. Epava eli-
copterulu a fost ridicată, sâm-
bătă, şi transportată la Câmpia
Turzii cu un camion militar.

Procurorul şef al Parchetului
Militar Cluj, Viorel Siserman,
a declarat că mai multe cadavre
ale militarilor implicaţi în ac-
cidentul de elicopter din judeţul
Sibiu nu pot fi identificate din
cauza arsurilor, astfel că s-a dis-

pus efectuarea de analize
ADN, fiind luate probe de la
rudele victimelor. 

„Câteva cadavre sunt greu
de identificat din cauza arsu-
rilor şi am dispus efectuarea de
analize ADN în acest sens. Se
vor lua probe ADN de la rude
pentru identificare. Ancheta
merge înainte, am avut noroc
de vreme bună astfel încât s-
au efectuat cercetări ale epavei
elicopterului la locul acciden-

tului. Pentru investi-
gaţii suplimentare,
probabil, vom trans-
porta epava la Câm-
pia Turzii, iar cei de
acolo vor decide dacă
e cazul să o ducă la
Bucureşti”, afirma
Siserman.

Elicopterul militar
care s-a prăbuşit vineri, în jurul
orei 10.50, într-o zonă împă-
durită, în apropiere de Stejăriş,
aflată între localităţile Laslea,
Mălâncrav şi Iacobeni din ju-
deţul Sibiu, aparţinea Bazei Ae-
riene 71 Câmpia Turzii. Opt
militari din aparatul de zbor au
murit, iar cei doi supravieţuitori
au fost duși la Spitalul de Arși
din București. Ancheta în cazul
accidentului a fost preluată de
Parchetul Militar Cluj.

România s-a cutremurat. 
Seismul s-a simțit și la Brașov

Un cutremur cu magnitu-
dinea 5,7 s-a produs sâmbătă
seară în zona Vrancea. Seis-
mul a fost resim�it și în
Brașov. Acesta a fost urmat
de două replici, de 2,8 grade
pe scara Richter, respectiv de
3,3 grade, ambele la mică
adâncime. Directorul general
al Institutului Naţional pentru

Fizica Pământului, Constantin
Ionescu, a declarat că nu sunt
de aşteptat alte cutremure
mari în zonă.

„De regulă, în această zonă
seismică avem cutremure de
adâncimi de 90 până la 140
de kilometri. Cel de sâmbătă
seară a fost la adâncimea de
40 de kilometri şi din acest

motiv a fost resimţit relativ pu-
ternic”, a explicat directorul
INFP.

Acesta este cel mai mare
cutremur ca magnitudine pro-
dus anul acesta în România.
Anul trecut, la 6 octombrie,
în Vrancea s-a produs un cu-
tremur de 5,5 grade pe Ri-
chter. Sebastian Dan

Un bărbat în vârstă de 81
de ani a murit după ce a
sărit din ambulanţa care îl
transporta spre casa în
care locuia, în comuna Bu-
dila. 

Pacientul, cu mai multe afec-
ţiuni, ajunsese, fără însoţitor, la
Unitatea de Primiri Urgenţe a
Spitalul Judeţean Braşov. După
ce a fost tratat, de la unitatea me-
dicală a fost preluat de o ambu-
lanţă de transport pacienţi pentru
a fi dus acasă. Managerul interi-
mar al Ambulanţei Braşov, doc-
torul Liviu Stelea, spune că s-a
solicitat o salvare pentru transport
pacienţi care are doar şofer.

La un moment dat, în timpul
cursei, pacientul, care era nevă-
zător, s-a desprins din centura de
siguranţă, a reuşit să deschidă,
prin pipăire, portiera laterală
dreapta, a sărit din ambulan�ă și
a murit. Şoferul l-a observat, a
încetinit, dar nu a avut timp să
oprească maşina. Uşile salvării
nu se pot asigura din interior, ci
doar din exterior, explică dr. Liviu

Stelea. Ambulanţierul implicat,
care are 63 de ani, nu consumase
alcool.

„Pacientul, a cărui stare gene-
rală a permis externarea, a venit
la spital fără însoţitor, era nevă-
zător, dar avea şi alte afecţiuni,
şi trebuia să fie transportat în
condiţii de maximă siguranţă. Nu
înţelegem cum a reuşit să se des-
prindă din trei centuri de sigu-
ranţă, să găsească uşa

ambulanţei şi să sară. Medicul
coordonator din dispecerat a luat
o decizie corectă, având în vederea
cererea de transport făcută din
UPU, cunoscând legea potrivit
căreia pacientul trebuie transpor-
tat în condiţii de maximă sigu-
ranţă. La acel moment, erau doar
5 maşini cu asistent şi medic”, a
explicat şefa Unităţii de Primiri
Urgenţe de la Spitalul Clinic Ju-
deţean de Urgenţă din Braşov,

dr. Cristina Vecerdi, potrivit bra-
sovultau.ro. 

Poliţiştii cercetează cazul, dar
se desfăşoară şi o anchetă internă
la Ambulanţa din Braşov. Potrivit
managerului interimar al Ambu-
lanţei Braşov, dr. Liviu Stelea,
evenimentul a intrat şi în atenţia
Ministerului Sănătăţii, cazul fiind
discutat şi cu secretarul de stat în
Ministerul Afacerilor Interne, dr.
Raed Arafat.

Un brașovean a murit după
ce a sărit din Ambulanță

Hoţi prinşi de poliţiştii braşoveni
O grupare infracţională formată din 5 bărbaţi din Săcele
a fost anihilată de poliţiştii Secţiei numărul 4 din Braşov.
Suspecţii sunt bănuiţi de comiterea mai multor furturi din
societăţi comerciale situate, susţin surse judiciare, pe
platforma Roman. Furturile erau comise prin escaladarea
gardului din zonă şi forţarea sistemelor de închidere de
la uşile de acces în secţiile de producţie. Potrivit anche-
tatorilor, s-au sustras, prin demontare şi tăiere de la diferite
utilaje şi  tablouri electrice, cabluri din cupru şi compo-
nente din alamă. Valoarea prejudiciului depăşeşte 40 de
mii de lei. În urma perchezițiilor efectuate de polițiști la
domiciliile persoanele implicate, au fost recuperate 30%
din bunurile sustrase. Suspecții au fost reținuți de polițiști
și prezentați magistraților care au dispus arestarea pre-
ventivă a trei dintre ei, ceilalți doi fiind cercetați în stare
de libertate. 

Alina Bica a demisionat de la şefia DIICOT
Şefa DIICOT, Alina Bica, originară din Făgăraş, a demi-
sionat din fruntea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organizată şi Terorism. Procurorul ge-
neral al României, Tiberiu Niţu, a precizat că procurul-
şef adjunct va prelua conducerea Direcţiei. Alina Bica a
fost arestată preventiv sâmbătă dimineaţă, sub acuzaţia
de abuz în serviciu. Bica este suspectată că ar fi aprobat
restituirea frauduloasă a unui teren de 13 hectare, situat
în București, în zona Plumbuita. Asta în perioada în care
Alina Bica făcea parte dintr-o comisie de specialitate de
la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.
Concret, la data de 15.03.2011, Comisia Centrală pentru
Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale
pentru Restituirea Proprietăţilor, din care făceau parte și
Bica Alina Mihaela, a aprobat raportul de evaluare, în-
tocmit de un expert evaluator, care supraevaluase terenul
respectiv, de la 113.954.741 lei (valoare reală) la
377.282.300 lei.

Anchetă de proporţii în cazul 
elicopterului prăbuşit în Sibiu



Ana Teleferic se va ocupa
şi de întreţinerea celor două
instalaţii de transport pe cablu
care aparţin Primăriei Braşov,
de pe domeniul schiabil din
Poiană, respectiv telescaunele
Ruia şi Lupului.

Contractul a fost scos la
licitaţie pentru suma de 2,66
milioane lei fără TVA şi a fost
adjudecat de Ana Teleferic la
preţul de 2,53 milioane lei.
Ana Teleferic va trebui să se
ocupe de revizia instalaţiilor
şi obţinerea avizelor de func-
ţionare în vederea asigurării
exploatării în condiţii cores-
punzătoare de siguranţă, până

în noiembrie 2018. Întreţine-
rea instalaţiilor de transport
pe cablu din Poiana Braşov
se va face atât în extrasezon
(16 aprilie – 30 noiembrie),
cât şi în sezoanul de iarnă (1
decembrie – 15 aprilie), astfel
încât sa se asigure exploatarea
optimă a acestora. 

În Poiana Braşov există
10 instalaţii pe cablu, dintre
care opt aparţin societăţii Ana
Teleferic. Cele două care se
află în proprietatea Primăriei
au fost date în folosinţă la în-
ceputul  sezonului 2012-2013
şi au fost construite în cadrul
programului de extindere şi

modernizare a domeniului
schiabil Poiana Braşov, cu
ocazia Festivalului Olimpic al
Tineretului European, ce a
avut loc la Braşov în februarie
2013. Cele două instalaţii pe
cablu asigură o capacitate de
transport de 4.211 persoane
/ oră, adică aproape tot atât
cât reuşeau să transporte toate
celelalte opt instalaţii. În pre-
zent, capacitatea de transport
pe cablu din Poiana Braşov
este de peste 8.500 de per-
soane/oră şi se realizează cu
o telecabină, două telegondo-
le, două telescaune şi cinci te-
leschiuri. A.P.

CFR Călători oferă, în
această iarnă,  reducere
de 25% la biletul de tren
pentru cele mai căutate
staţiuni de munte din Ro-
mânia. Oferta este vala-
bilă pentru orice tren
InterRegio, la clasa a II-
a, care are ca staţie de ple-
care sau destinaţie o staţie
de pe rutele Sinaia-Braşov,
Vatra Dornei şi Petroşani. 

„Oferta Trenurile Zăpezii
acordă reduceri de 25% de
luni până joi, din preţul bile-
tului pentru adulţi şi copii pen-
tru călătoriile, pe rutele

menţionate şi este valabilă în
perioada 1 ianuarie - 28 fe-
bruarie 2015”, spun reprezen-
tanţii CFR Călători. Preţurile
fiecărei călătorii cu trenul pot
fi aflate la secţiunea Tarife şi
Oferte Naţionale de pe site-

ul CFR Călători. 
Compania mai are în

derulare o ofertă pentru
destinaţiile externe prin
care pasagerii pot călători
de la Bucureşti la Viena
de la 39 de euro pe sens,
Budapesta, 29 de euro pe
sens, precum şi Sofia, Is-
tanbul, Chişinău. Oferta

include trenuri zilnice directe
către Budapesta din Timişoa-
ra, Braşov, Târgu Mureş şi
Cluj Napoca. Din Timişoara,
pasagerii pot călători zilnic
către Belgrad, prin Vârţeş, cu
14 euro. 

În Stupini au fost finali-
zate lucrările de intro-
ducere a reţelei de
canalizare pe străzile
Fagurelui, Albinelor, Lâ-
nii, Surlaşului, Oiţelor,
Nicovalei, Tâmplarilor
şi Cavalului.

Lungimea reţelei de cana-
lizare realizate este de apro-
ximativ 4,6 km, din totalul de
11,36 km. În 2015 vor fi rea-
lizate lucrări pe străzile Dul-
gherilor, Izvorului şi Calea
Feldioarei (DN 13).

„Reţeaua de canalizare tre-
buie racordată la sistemul de
canalizare deservit de staţia
de epurare de la Feldioara.
Din păcate, din cauza unor
probleme procedurale, lucră-
rile la reţeaua principală către
Feldioara vor începe abia în
perioada următoare. Această
reţea face parte dintr-un alt
proiect derulat de Compania
Apa”, a precizat primarul Ge-

orge Scripcaru.
În zona Timiş-Triaj a fost

introdusă reţeaua de canali-
zare pe strada Filiaşi, în lun-
gime de 360 de metri, şi au
fost racordate la aceasta 12
imobile. Pe strada Fundătura
Hărmanului, reţeaua de cana-
lizare a fost introdusă pe o
lungime de 826 de metri şi au
fost realizate 31 de racorduri.
Pe strada Timiş-Triaj, a fost
introdusă canalizarea pe o
lungime de 1.305 metri, fiind
realizate 12 racorduri. În total,
în această zonă a oraşului a
fost realizată aproape jumă-
tate din lucrarea inclusă în
proiect, adică 2.500 de metri
dintr-un total de 5.300 de
metri de reţea de canalizare. 

Lucrările mai cuprind rea-
lizarea unui Canal Colector
între institutul de cercetare
GENIUS (lângă Institutul
Cartofului) şi Staţia de epu-
rare Feldioara, în lungime de
24 de kilometri, şi reabilitarea

şi modernizarea staţiei de
epurare Braşov. 

Lucrările au început în ia-
nuarie 2014 şi în ambele
zone, sunt suspendate până
anul viitor, când vremea va
permite reînceperea lor. Pro-
iectul trebuie finalizat până la
sfârşitul anului 2015. 

În paralel, s-au desfăşurat
lucrări de reabilitare şi extin-
dere a reţelei de apă. 

Lucrările fac parte din fi-
nanţarea asigurată prin POS
Mediu, în proiectul multianual
de modernizare şi extindere
a reţelelor de apă şi canalizare
câştigat de Compania Apa.
Valoarea totală a finanţării
este de 135 mil. Euro, dintre
care 35 de milioane euro re-
prezintă suma alocată muni-
cipiului Braşov, iar restul,
sume alocate localităţilor din
judeţ. Contribuţia Municipa-
lităţii este de 2% (700.000 de
euro).

A.P.
Lucrările fac parte din finanţarea asigurată prin POS Mediu

Lucrările de canalizare în Stupini şi
Timiş-Triaj, realizate aproape 50%

Ana Teleferic administrează 
telescaunele Primăriei din Poiana Brașov
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Trenurile zăpezii,  de la 1 ianuarie 2015
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Comisia Naţională de
Prognoză a revizuit în scă-
dere, la 1,6%, estimarea
privind inflaţia anuală în
2014, de la 3,5% cât anun-
ţa în luna mai a acestui an,
în timp ce pentru rata me-
die se prevede un nivel de
1,2%, faţă de 2,2% ante-
rior.

Noile estimări sunt cu-
prinse în prognoza pe ter-
men mediu 2014-2018 -
proiecţia principalilor indi-

catori macroeconomici, pu-
blicată vineri de Comisia
Naţională de Prognoză.

Potrivit documentului, in-
flaţia la finele anului viitor
va fi de 2,9%, iar rata me-
dia anuală de 2,2%, în 2016
de 2,8%, respectiv 3%, în
2017 de 2,5%, respectiv
2,7%, iar pentru 2018 este
estimată o inflaţie anuală
de 2,3% şi o rată medie de
2,5%. În prognoza din luna
mai, CNP estima o inflaţie

anuală de 3,1% în 2015, de
2,8% pentru 2016 şi de
2,5% în 2017.

Potrivit estimărilor Băncii
Naţională a României, pu-
blicate la începutul lunii no-
iembrie, inflaţia se va plasa,
la finalul acestui an, la
1,5%, iar la sfârşitul anului
2015 la 2,2%. Banca cen-
trală a anunţat o ţintă sta-
ţionară a inflaţiei pe termen
mediu de 2,5% plus/minus
un punct procentual.

Turiştii români şi-au
început deja pregăti-
rile pentru vacanţele
de Crăciun şi, anul
acesta, Berlinul rămâ-
ne în topul celor mai
rezervate destinaţii,
în timp ce Atena şi
Amsterdam înlocu-
iesc Copenhaga şi
Bruxelles ca destinaţii
preferate.

Cel puţin aşa reiese din
datele agenţiei de turism
online Tripsta. De aseme-
nea, destinaţiile de Cră-
ciun, care se clasează pe
locurile următoare sunt Mi-
lano (Italia), Algiers (Alge-
ria), Colombo (Sri Lanka),
Dublin (Irlanda), dar şi Got-
henburg (Suedia), Hamburg
(Germania) sau Helsinki
(Finlanda). Topul preferin-
ţelor românilor pentru 2014,
atunci când vine vorba de
vacanţele din perioada săr-
bătorilor de iarnă, include şi
principalele trei destinaţii ale

anului trecut. Cu toate aces-
tea, clasamentul anului trecut
avea o configuraţie diferită
şi includea Copenhaga, Bru-
xelles, Paris, Stockholm,
Frankfurt, Londra şi Zurich. 

Aceleaşi date mai arată că
româncele sunt cele respon-
sabile pentru rezervarea că-
lătoriilor din perioada
sărbătorilor de iarnă. De ase-
menea, un sfert (25%) din
rezervările pentru vacanţele

de iarnă realizate prin inter-
mediul Tripsta au fost făcute
de tineri cu vârsta de 24-30
de ani, pe locurile următoare
in topul celor mai multe re-
zervări fiind persoanele cu
vârste de 30-35 şi 20-25 de
ani (fiecare categorie fiind
responsabilă pentru 20%
dintre rezervări), urmate de
segmentul 35-40 de ani
(13%). Românii cu vârste de
40-45 şi 45-50 de ani nu par

foarte interesaţi să rezerve
călătorii pentru vacanţa de
iarnă, ei generând doar
5% din totalul rezervărilor
pentru această perioadă,
în timp ce persoanele cu
vârste de 60-65 sunt res-
ponsabile pentru 7% din
rezervări, la fel de multe
cât au generat, împreună,
grupele de vârstă 40-45,
45-50 şi 10-15 ani.

Altfel, cu toate că des-
tinaţiile şi preţurile bile-
telor sunt variate, călătorii
români au plătit anul aces-
ta, pentru a se putea bu-

cura de sărbătorile de iarnă
în străinătate, un preţ mediu
de 261 de euro pentru un bi-
let de avion, cu patru euro
mai putin decât în 2013 (265
de euro). În 2014, la fel ca
şi anul trecut, suma medie
(261 de euro) plătită de ro-
mâni pentru un bilet de
avion a continuat să fie mai
mică decât cea plătită de po-
lonezi (325 euro), greci (371
euro) şi ruşi (389 euro).

Unde îşi petrec românii
Crăciunul în străinătate

Ştiri pe scurt

ECONOMIC

Inflaţie de 1,6% la finele anului 2014,
în scădere de la 3,5%, cât se anticipa în mai

87% din peştele de pe piaţă este de import
Necesarul de peşte din Ro-

mânia este susţinut în pro-
porţie de 87% din importuri
şi numai 13% din producţie
internă, iar consumul a scăzut
dramatic de la 8,5 kilograme
în 1990, la numai 4 kilogra -
me în prezent, a declarat
 Marian Cuzdrioreanu, preşe-
dintele Asociaţiei Proces -
atorilor, Importatorilor,
Distribuitorilor şi Comerci-
anţilor de Peşte din România
– RO-FISH.

„Doar 13% din necesarul
intern provine din România
şi 87% din import, iar ca să
putem să existăm trebuie sus-
ţinut domeniul pescăresc,
pentru că altfel moare. Sunt
6,7 miliarde de euro pentru

noua politică europeană în
domeniul pescăresc, având ca
direcţie principală dezvolta-
rea acvaculturii, iar din
această sumă noi am nego-
ciat doar 167 de milioane de
euro. Am cerut insistent celor
de la MADR, atât pe primul
POP (n.r. Programul Opera-
ţional pentru Pescuit) cât şi
pe noul program, să partici-
păm activ la susţinerea aces-
tor negocieri, dar suntem cu
un pas în urmă tot timpul.
Este anormal. Dacă noi nu
avem susţinerea băncilor,
printr-un parteneriat al Gu-
vernului şi prin programe de
ajutorare, aşa cum s-au făcut
şi în alte domenii, vom muri.
Nu este normal să interzicem

existenţa a 15.000 de oameni
care sunt nevoiţi să facă bra-
conaj ca să trăiască”, a spus
Cuzdrioreanu. Acesta a pre-
cizat că după 1990 consumul
de carne de peşte a scăzut
dramatic în România de la
8,5-10 kg/locuitor pe an, la
numai 4 kg în prezent, iar
piaţa internă a peştelui nu
poate exista „fără reducerea
clară a TVA”.

Potrivit datelor Ministeru-
lui Agriculturii, românii con-
sumă între 4 şi 4,5 kilograme
de peşte pe an, adică de cinci
ori mai puţin decât media în-
registrată în ţările Uniunii
Europene, unde consumul
mediu anual de peşte este 20
de kilograme pe locuitor.

România, creştere economică de 2,6% în 2014?
Comisia Naţională de Prognoză se aşteaptă la o creştere
economică de 2,6% în acest an şi de 2,5% pentru 2015,
potrivit celor mai recente estimări, apropiate de cele avan-
sate în luna mai, de 2,5% pentru 2014, respectiv 2,6%
pentru 2015. Potrivit datelor semnal publicate la finele săp-
tămânii trecute de Institutul Naţional de Statistică, economia
a crescut cu 1,9% în cel de-al treilea trimestru comparativ
cu trimestrul al doilea din acest an, serie ajustată sezonier,
şi cu 2,8% pe primele nouă luni, cu 0,4 puncte procentuale
peste avansul anual înregistrat în luna iunie. În ceea ce
priveşte inflaţia, Comisia de Prognoză estimează o rată de
1,6% în acest an, mult sub cea anticipată în Prognoza de
primăvară (3,5%), în timp ce pentru finele anului 2015
datele variază mai puţin – 2,9%, faţă de 3,1% în mai. Pre-
ţurile de consum au crescut în octombrie cu 0,2% faţă de
luna anterioară şi cu 1,44% comparativ cu octombrie 2013.

Moldova va primi gaze din România doar din 2015
Republica Moldova nu primeşte şi nu va primi în acest
an gaze din România prin conducta Iaşi- Ungheni, susţine
ministrul Economiei de la Chişinău, Andrian Candu. „I-
naugurarea conductei este deocamdată un pas mai mult
simbolic. Gazoductul este însă foarte important pentru
securitatea energetică a Moldovei. Pentru ca să devină
funcţional, mai sunt necesare unele lucrări tehnice, care
vor fi finalizate anul viitor. Dar chiar şi după asta, livrările
nu vor fi semnificative, maximum 100 -150 de milioane
de metri cubi de gaze pe an şi vor suficiente pentru a
satisface nevoile raioanelor de la frontiera cu România.
La capacitate maximă, conducta va lucra într -o perioadă
de trei -cinci ani. Mai întâi va trebui să prelungim gazo-
ductul până la Chişinău, iar apoi să îl conectăm la con-
ducta magistrală”, a precizat oficialul, într -un interviu
acordat agenţiei ruse Ria Novosti.



SOCIAL 524 noiembrie 2014

În România există o cul-
tură a violenţei domesti-
ce, multe agresiuni nefi-
ind raportate din cauza
„toleranţei” oamenilor,
a declarat preşedinta Au-
torităţii Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Co-
pilului şi Adopţie, Ga-
briela Coman.

„Ne îngrijorează în mod spe-
cial o anumită toleranţă venită
din partea publicului şi o anu-
mită cultură a toleranţei care
există şi trăieşte lângă noi ca şi
cum ar fi firesc. Am mers prin
sate şi am văzut cazuri de copii
bătuţi crunt de părinţi. Este o
statistică îngrijorătoare privind
numărul violenţelor asupra co-
pilului. Credem că asta este
doar o parte din cazurile din
realitate. Asta pentru că nu se
raportează toate cazurile de vio-
lenţă domestică. Nu se fac ra-
portări pentru că există o
cultură a violenţei, omul e obiş-
nuit cu bătăile pe care vecinul
le aplică nevestei sau copilului

şi atunci nu raportează, poate i
se pare o chestie bună sau îşi
spune nu e treaba mea”, a afir-
mat Gabriela Coman la simpo-
zionul „Violenţa domestică ne
poate lovi pe toţi”.

Potrivit acesteia, este nevoie
de mai mulţi specialişti şi psi-
hologi care să intervină în ca-
zurile de abuz, neglijare şi vio-
lenţă domestică. Ea a adăugat

că urmările violenţei asupra co-
pilului pot fi irecuperabile şi îi
pot afecta în viitor. Conform
datelor prezentate la simpozion,
în România, violenţa domestică
a fost şi este o problemă gravă
iar statisticile arată că în ultimii
ani au fost semnalate, în medie,
patru cazuri pe zi însă numai
10% ajung să fie raportate
către autorităţi.

Pe 20 noiembrie 1989 a
fost semnată Convenţia ONU
cu privire la drepturile copi-
lului, această zi devenind
„Ziua Internaţională a Drep-
turilor Copilului” în întreaga
lume. Începând cu anul 1999,
ziua de 25 noiembrie a fost
declarată „Ziua Internaţională
de Combaterea Violenţei asu-
pra Femeii” de către ONU.

Violenţa domestică,
la cote îngrijorătoare

Protecţia Consumatorilor
verifică respectarea etichetării
cauciucurilor de iarnă de
companiile care comerciali-
zează aceste produse.

Directorul Comisariatului
Regional pentru Protecţia
Consumatorilor Braşov, Sorin
Susanu, a precizat că popula-
ţia trebuie să cunoască sim-
bolurile ce atestă calitatea
unui pneu de autoturism.

El spune că nu reco man dă
anvelope second-hand, dacă
acei comercianţi nu sunt au-
torizaţi, ei fiind obligaţi să res-
pecte aceleaşi reguli de eti-
chetare.

Sorin Susanu detaliază
simbolurile ce trebuie să
existe pe o anvelopă: „Există
acel însemn M&S, noroi şi ză -
pa dă, care trebuie să fie
însoţit şi de simbolul fulgului

de zăpadă. Cauciucurile de
iarnă nu sunt doar pentru mo-
mentul în care există zăpadă
sau gheaţă pe carosabil, ci ele
sunt recomandate la o tempe-
ratură sub 7 grade. Există şi
acel marcaj, aşa-zisul DOT
format din cifre, care exem-
plifică şi atestă săptămâna şi
anul în care au fost produse.
Este important ca, dacă se
cumpără second-hand aceste
cauciucuri, trebuie verificate
şi celelalte elemente care de-
termină gradul de uzură al
anvelopei”.

În cadrul controalelor, co-
misarii CRPC Braşov au ve-
rificat, în Regiunea Centru,
aproape 60 de de societăţi şi
s-au aplicat sancţiuni în 24
de cazuri pentru nereguli la
comercializarea cauciucurilor
de iarnă.

Protecţia Consumatorului:
Atenţie la cauciucurile auto
pe care le cumpăraţi!

agent de securitate 7 
agent de vânzări 3 
agent hidrotehnic 1 
agent servicii client 8 
ajutor ospătar 2 
ambalator manual 4 
analist calitate 3 
asistent medical generalist 2 
barman 5 
brancardier 1 
brutar 3 
bucătar 6 
camerista hotel                                                                                                              10 
casier 5 
cofetar 1 
comisioner 1 
conducător autospecială 1 
conducător troleibuz 2 
controlor calitate 2 
croitor 2 
cusator piese din piele şi înlocuitori 2 
debavurator-retuşor la produse din ceramică fină 1 
desenator-însemnător cherestea 1 
director tehnic 1 
dulgher (exclusiv restaurator) 1 
electrician auto 1 
electrician constructor montator aparataj şi 
cabluri de medie şi înalta tensiune 1 
electrician de întreţinere şi reparaţii 5 
electrician exploatare reţele electrice 1 
electronist depanator utilaje calcul 1 
facturist 1 
faianţar 1 
femeie de serviciu 5 
finisor-lăcuitor lemn 1 
fochist la cazane de apă caldă şi cazane 
de abur de joasă presiune 1 
fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte 1 
fochist pentru cazane mici de abur 1 

frezor universal 6 
frizer 1 
funcţionar economic 1 
funcţionar informaţii clienţi 2 
galvanizator 1 
gauritor-filetator 1 
gestionar depozit 2 
încărcător-descărcător 1 
infirmier/infirmieră 1 
inginer automatist 1 
inginer mecanic 2 
inginer producţie 1 
inginer reţele electrice 1 
inginer textile, pielărie 1 
inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice 2 
îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară 1 
îngrijitor bătrâni la domiciliu 1 
îngrijitor clădiri 3 
îngrijitor spaţii hoteliere 3 
instalator apă, canal 1 
instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare
obiectiv/sisteme de distribuţie 2 
instalator centrale termice 1 
instalator încălzire centrală şi gaze 1 
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 5 
instalator reţele termice şi sanitare 1 
izolator hidrofug 1 
izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecţie) 1 
lăcătuş construcţii metalice şi navale 3 
lăcătuş de mină 1 
lăcătuş mecanic 6 
legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale) 1 
legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale) 1 
logistician gestiune flux 1 
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 6 
lucrător comercial 7 
lucrător gestionar 1 
macaragiu 1 
magaziner 2 
maistru în industria alimentară 1 
manager 1 
manichiurist 1 

manipulant mărfuri 3 
maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare 1 
mecanic utilaj 1 
menajeră 2 
montator pereţi şi plafoane din ghips-carton 1 
muncitor necalificat în industria confecţiilor 5 
muncitor necalificat în metalurgie 1 
muncitor necalificat în silvicultură 1 
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide 7 
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, 
căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet 1 
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, 
şosele, poduri, baraje 1 
muncitor necalificat la spargerea şi tăierea 
materialelor de construcţii 1 
operator comercial 1 
operator confecţioner industrial îmbrăcăminte 
din ţesături, tricotaje, materiale sintetice 1 
operator introducere, validare şi prelucrare date 1 
operator la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea
metalelor 1 
operator la maşini de electroeroziune automate 1 
operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea
lemnului                                                                                                                          10 
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate 6 
operator la prelucrarea maselor plastice 1 
operator mase plastice 1 
operator presă de transfer termic 1 
operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice 2 
operator vopsitor textile 1 
ospătar (chelner) 9 
patiser 3 
paznic 1 
pedichiurist 1 
pizzar 1 
primitor-distribuitor materiale şi scule 1 
programator 1 
programator de sistem informatic 1 
programator producţie 1 
proiectant inginer mecanic 5 
recepţioner de hotel 2 
rectificator universal 1 

referent de specialitate marketing 1
reglor la maşini pentru confecţionarea elementelor galvanice 1 
reprezentant comercial 2 
revizor contabil 1 
sculer-matriţer 2 
şef atelier 1 
şef formaţie 1 
şef schimb 2 
şef secţie 1 
şef serviciu comerţ cu ridicată şi cu amănuntul 1 
şlefuitor, lustruitor 1 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 4 
şofer de autoturisme şi camionete 2 
sortator produse 1 
spălător vehicule 1 
spălătoreasă lenjerie 1 
specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale 1 
stilist protezist de unghii 1 
stivuitorist 4 
strungar la maşini de strunjit roţi căi ferate 1 
strungar universal 5 
sudor 5 
tâmplar binale 1 
tâmplar universal 3 
tehnician agronom - exploatare 1 
tehnician asigurarea calităţii 1 
tehnician electromecanic 2 
tehnician maşini şi utilaje 1 
tehnolog alimentaţie publică 1 
tipograf-tipăritor 1 
turnător metale şi neferoase 1 
vânzător 4 
zidar rosar-tencuitor 1
zugrav 2

instalator apă, canal 1
măcelar 1
mecanic utilaj 1
muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, 
șosele, poduri, baraje 1
sudor 1

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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George Bariţiu, (n. 1812, Jucu de Jos, comitatul Cluj – d.1893,
Sibiu) a fost un istoric şi publicist român transilvănean, înte-
meietorul presei româneşti din Transilvania. Studiile primare
le-a efectuat la şcoala unitariană din Trascău (azi Rimetea,
judeţul Alba) între 1820-1824. A urmat apoi Gimnaziul la
Blaj şi studiile liceale la Liceul Piariştilor din Cluj, la secţia
uman şi filosofie, iar apoi Facultatea de Teologie la Blaj, între
1831-1835. 

În 1836 se stabileşte în Braşov, unde desfăşoară o bogată ac-
tivitate culturală şi politică. În anul 1838 a întemeiat la Braşov
„Gazeta de Transilvania”, cel dintâi ziar politic al românilor
transilvăneni, pe care îl conduce până în 1850. Tot în 1838 a
început, la iniţiativa sa, la Blaj, publicarea „Foii pentru minte,
inimă şi literatură”, primul ziar literar românesc din toate
timpurile.

Situându-se pe poziţii democratice patriotice şi iluministe,
„Gazeta de Transilvania” sub conducerea lui Bariţiu a avut
un rol important în lupta politică a românilor din Transilvania,
solidară cu cercurile progresiste din principate, unde era di-
fuzată prin libraria lui Iosif Romanov. În timpul revoluţiei de

la 1848 din Transilvania, Gazeta a militat pen-
tru egalitatea în drepturi între

naţionalităţile

din principat,
unitatea naţio-
nală a români-
lor de ambele
părţi ale Carpa-

ţilor, desfiinţarea iobăgiei în
Ţara Românească şi Moldova etc.

În martie 1849 se refugiază la Câmpina, unde este arestat, dus la Ploieşti
şi apoi expulzat la Cernăuţi. Luptă pentru ridicarea culturală a poporului
român, sprijină înfiinţarea gimnaziului românesc din Braşov, susţine
construirea căii ferate din Transilvania. 

În 1861, la iniţiativa lui George Bariţiu şi Timotei Cipariu, s-a înfiinţat Aso-
ciaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului
Român (Astra). Asociaţia a editat începând din 1868 revista „Transilvania”.
Revista a fost editată până în 1878 la Braşov, apoi va fi mutată la Sibiu. În
această revistă, Bariţiu a publicat numeroase articole şi studii de istorie şi
politică. Colectivului redacţional al revistei „Transilvania” i se datorează
editarea primei enciclopedii româneşti, apărută în trei volume la Sibiu, între
1898 şi 1904. George Bariţiu a publicat, tot la Sibiu, tot în trei volume, între
1889 şi 1891, principala sa operă, initulată „Părţi alese din Istoria Transil-
vaniei pre două sute de ani în urmă”. A fost membru fondator al Societăţii
Literare Române (1866), precursoarea Academiei Române. În anul 1893 a
devenit preşedinte al Academiei Române. Moare la 3 mai 1893 în Sibiu.

George Bariţiu

Întemeietorul presei
româneşti din Transilvania



Doar la trei spectacole
din Festivalul de Drama-
turgie Contemporană
mai sunt bilete. „...Şi nici
acestea foarte multe”, a
anunţat vineri, într-o
conferinţă de presă,
Claudiu Goga, directo-
rul Teatrului „Sică Ale-
xandrescu” din Braşov.

Potrivit lui Claudiu Goga,
amatorii teatrului de bună ca-
litate mai găsesc bilete doar
la piesa „Acasă, în miezul ve-
rii”, jucată de Teatrul Vasile
Alexandri din Iaşi în prima zi
a festivalului, la piesa „Sân-
ziana şi Pepelea”, a Teatrului
Naţional Cuj-Napoca, şi pe
29 noiembrie, la piesa „Tom
şi Jerry”, jucată de Teatrul
 Tineretului Metropolis. 

Ediţia a XXV-a a festivalului
se desfăşoară pe o perioadă de
o săptămână, în loc de zece zile,
cum ne-am obişnuit, şi puţin
mai târziu decât de obicei. Fes-
tivalul începe astăzi şi se ter-
mină duminică, 30 noiembrie.

„Bucuria noastră cea mai
mare este însă că reparaţiile
Teatrului s-au făcut repede în
comparaţie cu alte locuri din
ţară, şi că am putut să orga-
nizăm această ediţie, după un
an de pauză”, a spus directo-
rul Teatrului „Sică Alexan-
drescu”. 

Faţă de ediţiiile anterioare,
majoritatea pieselor înscrise

în competiţie sunt comedii.
„Chiar dacă a fost o întâm-
plare, cred că publicul va gus-
ta cu atât mai mult această
ediţie a festivalului”, a mai
adăugat Claudiu Goga. Festi-
valul cuprinde 10 spectacole,
dintre care trei ale teatrului-
gazdă, şi trei lansări de carte.
Gala de deschidere va avea şi
o surpriză pe care organiza-

torii au păstrat-o, deocamdată,
ca atare. 

Pentru organizarea festiva-
lului, organizatorii beneficiază
de o finanţare din bugetul local
al Municipiului Braşov în
 valoare de 180.000 de lei,
dintr-un buget estimat de apro-
xiamtiv 300.000 de lei. Restul
fondurilor sunt asigurate din
contribuţia sponsorilor. A.P.

Bilete aproape epuizate
la Festivalul de Teatru

Mănăstirea Mărcuş este co-
coţată pe un vârf de deal, în
apropierea duhovnicească a
Lui Dumnezeu. 12 îngeraşi
pe care lumea nu i-a primit

de la început au găsit loc în
acest colţ de Rai şi le numesc
„mame” pe educatoare, pe
bucătărese şi pe măicuţele
care slujesc în mănăstire şi în

cadrul Asociaţiei de
Binefacere Sfânta Ius-
tina.

În acest loc binecu-
vântat s-au gândit cei
din cadrul serviciului
de reintegrare socială
al Penitenciarului
Codlea să vină cu 10
deţinuţi dornici să
exerseze altruismul şi
bucuria de a dărui. În
acelaşi timp, angajaţii
penitenciarului au
adunat bani, jucării şi
hăinuţe pe care le-au
adus îngeraşilor. Cot
la cot, deţinuţi şi

membri ai personalului, au în-
fruntat vremea potrivnică şi
au pregătit o parte din lemnele
de iarnă care îi vor încălzi pe
copilaşi în timpul iernii.

Conducerea Regiei Auto-
nome de Transport (R.A.T.)
Braşov a luat mai multe mă-
suri menite a facilita accesul
spre strada Panselelor a cetă-
ţenilor beneficiari ai presta-
ţiilor Direcţiei de Servicii
Sociale – Serviciul Prestaţii
Sociale, precum şi ai servicii-
lor organizaţiilor non-guver-

namentale ce-şi desfăşoară
activitatea în cadrul Centrului
Multifuncţional de Servicii
Sociale. Astfel, începând de
astăzi, 24 noiembrie 2014, au-
tobuzele de pe linia 5 şi 52
care efectuau curse până pe
Strada Panselelor îşi extind
programul de circulaţie în
zona amintită, în zilele lucră-

toare, până la ora 20.
În perioada 24 noiembrie

– 19 decembrie 2014, auto-
buzele de pe liniile 5B şi 25
îşi vor extinde traseul până pe
Strada Panselelor, în zilele lu-
crătoare, în intervalul orar
8.00 – 20.00. Noile orare de
circulaţie vor fi afişate în staţii
şi pe portalul www.ratbv.ro.

Mai multe autobuze şi program extins la
RAT pentru primirea ajutoarelor europene
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Bibliotecarii în ajutorul
şomerilor: Proiectul LinkINjob
O echipă de bibliotecari de
la Biblioteca Judeţeană Ge-
orge Bariţiu Braşov participă
la un proiect cu fonduri eu-
ropene intituşat „LinkINjob:
job hunting with the help of
librarians”. 
Biblioteca metropolitană din
Ljubljana (Slovenia) este
promotorul principal al pro-
iectului, alături de care sunt
implicate alte şase biblioteci
publice din Austria, Bulgaria,
Finlanda, Irlanda, Lituania
şi România. Proiectul se va
desfăşoară din luna noiem-
brie 2014 până în mai 2016.
Scopul proiectului este con-
solidarea pregătirii profesio-
nale şi întărirea capacităţii
inovative a şomerilor, susţi-
nând astfel Strategia Europa
2020, ce vizează creşterea
ratei de angajare a popula-
ţiei (între 20-64 ani) de la
69% la 75%, inclusiv o mai
mare implicare a femeilor şi
vârstnicilor şi o mai bună in-
tegrare a emigranţilor pe
piaţa muncii. 
Bibliotecarii din proiect vor
dezvolta activităţi de instruire
a şomerilor în domenii pre-
cum alfabetizarea financiară
şi digitală, urmărind să îi

echipeze cu cunoştinţe ab-
solut necesare, abilităţi şi
competenţe de natură să sti-
muleze capacitatea antre-
prenorială şi inovaţia. Mai
mult, accentul se va pune
pe educaţia permanentă,
de-a lungul vieţii, pe deschi-
derea faţă de nou, informa-
rea permanentă apelând la
resursele bibliotecii şi capa-
citatea de adaptare la noile
provocări. Astfel, bibliotecarii
vor împărtăşi propria expe-
rienţă educaţională şi bune-
le lor practici în domeniul
educaţiei adulţilor, realizând
un ghid şi alte produse edu-
caţionale. Acestea vor fi dis-
ponibile, prin intermediul
paginii de internet a proiec-
tului. În acelaşi timp, proiec-
tul va construi un parteneriat
puternic între cele şapte bi-
blioteci publice europene şi
va promova instituţia biblio-
tecii ca spaţiu educaţional
permanent. Produsele fina-
le, între care se numără şi
ghidul de bune practici în
educaţia adulţilor, vor fi tra-
duse în limbile celor şapte
state europene partenere,
susţinând multilingvismul. 

Liana Adam

Deţinuţii de la Penitenciarul Codlea
au sărit în ajutorul Mănăstirii Mărcuş
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Surpriză neplăcută pe gheața din Brașov
„Lupii” Brașovului au oferit cea mai mare

surpriză a acestui sezon din Liga Mol.
Hocheiștii brașoveni erau pe cai mari după
victoria de la Dunajvaros în fa�a liderului
Dab Docler și erau mari favori�i în întâlnirea
de pe teren propriu cu maghiarii de la Ujpest.
„Lupii” lui Andersson au început în for�ă
jocul și după zece minute de joc tabela arăta
2-0 pentru gazde, după reușitele semnate de
Mihaly și Molnar. Din păcate, în ultimul mi-
nut al primei reprize Mihalik a redus din
handicap, iar golul primit le-a turnat plumb
în patine hocheiștilot de sub Tâmpa. În re-
priza secundă Tamaș Virag a restabilit ega-
litatea, iar în debutul ultimei păr�i a jocului,
maghiarii au punctat prin Lindgren și Tapio

și au dus scorul la 4-2. Hocheiștii de la Co-
rona Wolves Brașov nu au putut întoarce
soarta jocului, deși au evoluat în ultimele
minute cu un om în plus, după ce tehnicianul
Jerry Andersson a decis să scoată portarul
din poartă. Obsut a stabilit scorul final, 3-4,
iar brașovenii au ratat astfel șansa de a se
apropia de podiumul Ligii Mol. „Sunt de-
zamăgit, pentru că am început în forță și am
avut 2-0, dar eliminările pe care le-am primit
ne-au costat enorm. Oaspeții au prins curaj
și au reușit să egaleze. Apoi, am ratat foarte
mult, iar maghiarii au profitat din plin și ne-
au taxat de fiecare dată. Nu a fost un meci
ușor, am întâlnit o echipă foarte bine orga-
nizată și un portar în formă de zile mari. Nu

cred că hocheiștii mei s-au relaxat după 2-
0, pentru că toată lumea știe că în hochei un
avans de două goluri nu înseamnă nimic.
Sper că am învățat ceva din acest meci”, a
declarat antrenorul Jerry Andersson. La rân-
dul său, Szilassy Zoltan, tehnicianul maghia-
rilor, a spus: „Echipa a dat dovadă de caracter
și s-a mobilizat foarte bine. Începutul a fost
dezastruos pentru noi, am fost conduși cu 2-
0, însă am luptat și am reușit să întoarcem
rezultatul. Mă bucur că jucătorii nu s-au îm-
păcat cu idea înfrângerii. Am câștigat trei
puncte importante și putem visa în continuare
la play-off”. Aseară, la Patinoarul „Olimpic”,
Corona Brașov s-a duelat cu Debrecen. Par-
tida s-a terminat după închiderea edi�iei.

FC Brașov nu a reușit să
producă surpriza și a fost
învinsă de lidera Ligii
Naționale, Steaua
București, cu scorul de 2-
0, într-un meci disputat în
Ghencea cu porțile închi-
se. 

Prima repriză a partidei
desfășurate sub privirile
selec�ionerului Anghel Iordănes-
cu a fost una în care fazele de
poartă au lipsit. Keșeru le-a dat
emo�ii stegarilor, când a reluat
în transversală o centrare a lui
Sânmărtean. Apoi, Liviu Ganea
a reluat cu capul pe lângă poarta
lui Arlauskis dintr-o pozi�ie bună.
Astfel s-a intrat la cabine la ega-
litate, scor 0-0. Steaua a deschis
scorul în secunda a opta a păr�ii
secunde, prin Adi Popa. Steaua
a reluat jocul, mingea a ajuns la
Sânmărtean, acesta a trimis o
diagonală de peste 40 de metri
spre Popa, Marinescu şi fundaşul
stânga Serginho s-au invitat re-
ciproc să ia mingea, Popa a de-
viat puţin pe lângă portar, după
care a înscris în poarta goală.
Steliștii nu au mai for�at, mena-
jându-se pentru partida impor-
tantă de joi din Europa League,
dar stegarii nu au reușit să pună
probleme trupei antrenate de
Costel Gâlcă. Campionii Româ-
niei au făcut 2-0 în minutul 79.
Leko a pierdut o minge, Adi
Popa i-a pasat lui Chipciu, iar
fostul idol de sub Tâmpa l-a în-
vins cu un șut la col�ul scurt pe
Marinescu. S-a terminat 2-0 pen-
tru Steaua, care își continuă astfel
marșul spre un nou titlu de cam-
pioană, în timp ce FC Brașov
rămâne, cu 19 puncte, pe pozi�ia
a noua a clasamentului. 

„Steaua ne-a taxat”. La finalul
partidei, tehnicianul galben-ne-
grilor, Adrian Szabo era deza-
măgit de modul în care elevii săi
au primit primul gol în partida
de pe Ghencea. „Ne-am propus
să facem un joc defensiv bun, să
avem o organizare bună și să nu
primim gol. Din păcate, nu ne-
a ieșit de această dată, cu toate

că în prima repriză am făcut un
joc bun pe apărare. În repriza a
doua am început de la 0-1 şi asta
ne-a dat planurile peste cap. La
prima neatenție, Steaua ne-a ta-
xat. Le-am atras atenția că ei în-
cep cu minge lungă și totuși au
fost surprinși. Cred că am cores-
puns în unele momente ale jocu-
lui. Am echilibrat la mijlocul
terenului, am ţinut mingea de-
parte de poarta noastră, dar nu
a fost suficient. Să ţinem cont şi
de valoarea individuală a jucă-
torilor celor două echipe. Nu am
putut să ţinem pasul. Îmi doresc
să nu mai repetăm jocurile proas-
te de acasă şi să obţinem cele trei
puncte cu Viitorul, în etapa ur-
mătoare. De când a venit Ghe-
orghe Hagi antrenor, ei sunt
într-o formă bună, au rezultate
bune, dar la Braşov trebuie să îi
stopăm”, a spus tehnicianul
brașovenilor, Adrian Szabo.
„Ştiam că braşovenii vor veni să
stea în propria jumătate şi că o
să fie greu până le dăm primul
gol. După ce le-am dat primul
gol, am avut mai multe ocazii.
Prima repriză a fost foarte grea,
am avut puţină mobilitate între
linii, ne-am creat ocazii doar
când am scos mingea în margine.
În repriza a doua am marcat şi
a fost mult mai lejer. Au ieşit şi
ei la joc, au lăsat spaţii şi am pu-
tut să ne desfăşurăm mai bine”,
a spus antrenorul campioanei,
Costel Gâlcă.

Situație financiară gravă la Brașov.
Despre situa�ia financiară gravă

de la FC Brașov s-a tot vorbit.
Jucătorii sunt neplăti�i de luni
bune, iar în aceste condi�ii este
greu să faci performan�ă. Din
păcate, nu sunt semne că această
problemă se va rezolva prea cu-
rând, iar jucătorii sunt la capătul
răbdării. „Lipsa de concentrare
a dus la pierderea meciului. Acea
greșeală ne-a turnat plumb în
picioare. Era un moment oportun
să obținem puncte în Ghencea,
ținând cont că ei erau foarte
obosiți, iar în tribune nu au fost
spectatori. La noi, din păcate,
sunt restanțe salariale de cinci-
șase luni. La iarnă o să vedem
cum se va schimba situația, e
foarte greu s-o duci la capăt așa.
Încearcă să amâne restanțele
până când se vor vira banii din
drepturile de televizare, dar sunt

curios cum se vor descurca
atunci”, a spus atacantul
Brașovului, Liviu Ganea.

Zotta promite că vin banii.
Președintele stegarilor, Constan-
tin Zotta, i-a asigurat pe fotbaliștii
de sub Tâmpa că își vor primi
banii, dar spune că ei trebuie să
se uite acum la greșelile pe care
le-au făcut în ultimele partide.
„Noi facem eforturi pentru a re-
zolva problema banilor. Dar
acum ar trebui să ne gândim la
erorile în urma cărora am pier-
dut. Banii vor veni. Toți jucătorii
care au jucat la Brașov și-au luat
banii până la ultimul euro, chiar
dacă au fost întârzieri. Vreau să
le mulțumesc din nou jucătorilor
pentru eforturile pe care le fac”,
a declarat Zotta la Dolce Sport.

Ne-a bătut campioanaTărlungeniul a învins „lanterna roșie”
Echipa de fotbal Unirea Tărlungeni a trecut, pe teren pro-
priu, cu scorul de 2-1, de FC Caransebeș, în etapa a 14-
a a Ligii 2, Seria a 2-a. Trupa condusă de Daniel Bona a
deschis scorul prin Marcăș în minutul 4, dar oaspeții au
reușit să egaleze în minutul 31 prin Himcinschi și astfel s-
a intrat la cabine la egalitate. Golul victoriei formației din
Tărlungeni a fost înscris de Elek în minutul 70. În clasa-
ment, Unirea Tărlungeni este pe poziția a 5-a, cu 19 puncte,
la patru lungimi distanță de FC Olt, prima grupare aflată
în acest moment în afara play-off-ului. FC Caransebeș a
rămas ultima în ierarhie, cu doar șase puncte.

Bicfalvi a înscris din nou
Eric Bicfalvi (26 de ani) a marcat pentru Volin Luţk în con-
fruntarea cu Metalist Doneţk.  Pe lângă Bicfalvi, şi mijlocaşul
Florentin Matei (21 de ani) a fost titular în echipa lui Volin
Luţk.
Bicfalvi trăieşte cel mai bun sezon din cariera sa. Fostul
mijlocaş al Stelei a ajuns la al 9-lea gol în 15 meciuri după
reuşita din partida cu Metalist Doneţk. În campionat, Bicfalvi
are 7 din cele 18 goluri înscrise de Volin Luţk în prima di-
vizie a Ucrainei. Mijlocaşul român ocupă în prezent locul
2 în clasamentul golgheterilor din Ucraina, după Cleiton
Xavier (9 goluri), fiind la egalitate cu Artem Kravets şi
Nikola Kalinic (7 goluri). La vârsta de 26 de ani, Eric Bicfalvi
a reuşit să joace primul său meci pentru echipa naţională
a României. Mijlocaşul lui Volin Luţk l-a înlocuit pe Alex
Maxim, în minutul 64 al amicalului câştigat de România
cu scorul de 2-0 în faţa Danemarcei.

S-a trezit „Motanul”
Veşti bune din Turcia pentru selecţionerul Anghel Iordă-
nescu. Bogdan Stancu a reuşit o „dublă" pentru Gencler-
birligi în confruntarea cu Karabukspor. „Motanul" nu mai
marcase în campionat de la mijlocul lunii septembrie, 2-
0 cu Eskisehirspor, iar ultimele goluri înscrise au fost luna
trecută, în partida României cu Finlanda, scor 2-0. Stancu
a deschis scorul în minutul 23 şi a readus-o pe Gencler-
birligi în avantaj înainte de pauză, după ce Traore egalase
din penalty.

Messi a mai doborât un record
Argentinianul Lionel Messi de la FC Barcelona le-a mul-
ţumit tuturor celor care l-au susţinut de-a lungul timpului
şi a menţionat, într-un mesaj postat pe Facebook, că
atunci când a marcat prima dată în campionatul Spaniei
nu şi-a imaginat că va depăşi vreun record, cu atât mai
puţin pe cel al lui Zarra. „Când am marcat acest gol (n.r.
- Messi a ataşat un filmuleţ cu el marcând), primul în la
Liga, nu îmi imaginam că voi depăşi vreun record, cu
atât mai puţin pe cel al marelui Telmo Zarra. Am reuşit
acest lucru datorită susţinerii multor persoane care m-
au ajutat în aceşti ani. Recordul este pentru ei toţi. Mul-
ţumesc pentru că aţi fost mereu alături de mine. Vreau
să dedic această performanţă şi celor care nu mai sunt
printre noi. Nu vă voi uita niciodată. Vă mulţumesc tutu-
ror!”, a notat Messi. Fotbalistul echipei FC Barcelona,
Lionel Messi, a devenit sâmbătă seară, la meciul cu FC
Sevilla, scor 5-1, deţinător unic al recordului de goluri
marcate în campionatul Spaniei, cu 253 de reuşite. Messi
a înscris în minutele 21, 72 şi 77 ale partidei cu Sevilla.
Lionel Messi a marcat în total 253 de goluri în cele 289
de partide jucate în campionat. Pe locul doi în topul celor
mai buni marcatori din istoria campionatului Spaniei se
află Telmo Zarra, jucător emblematic al echipei Athletic
Bilbao în anii 1940-1950, care a înscris 251 de goluri în
270 de meciuri.

Stejarul, mai tare ca arțarul
Reprezentativa
de rugby a Ro-
mâniei a în-
vins, sâmbătă,
cu scorul de
18-9 (6-3), se-
lecţionata Ca-
nadei, într-un
meci test disputat pe stadionul Arcul de Triumf. Punctele
României au fost reuşite de Florin Vlaicu - 6 lovituri de
pedeapsă. Pentru Canada au punctat Pritchard - două lo-
vituri de pedeapsă, McRorie - o lovitură de pedeapsă.

Au marcat: Adi Popa min. 46, Alex Chipciu min. 79 
Steaua: Arlauskis - Papp, Szukala, Luchin, Filip - Prepeliţă
(cpt.) (Bourceanu '82), Sânmărtean (Breeveld '77) - Popa,
Chipciu, Tănase - Keşeru (Stanciu '80). 
Antrenor: Constantin Gâlcă.
FC Braşov: Marinescu - Străuţ, Machado (cpt.), Leko (Mun-
teanu '80), Serginho - Santos, Madeira - Constantinescu,
Grigorie (Enceanu '60), Aganovici - Ganea (Ciocâlteu '85). 
Antrenor: Adrian Szabo.
Cartonaş galben: Străuţ 
Arbitru: Radu Petrescu (București)
Asistenți: Vladimir Urzică (Piatra Neamț), Alexandru Vodă
(Alba Iulia)
Rezervă: Marcel Bîrsan (București)
Observatori: Constantin Ștefan (București), Marcel Vasile
(București)

Steaua – FC Brașov 2-0 (0-0)



Echipa de baschet femi-
nin, Olimpia CSU Brașov
a învins formația CSBT
Alexandria cu scorul de
89-76 (19-19, 24-15, 28-
13, 18-29), într-un meci
din ultima etapă a turului
Ligii Naționale de baschet
feminin.

Fetele antrenate de Dan Ca-
lancea aveau un meci extrem
de dificil de disputat în compa-
nia fetelor de la CSBT Alexan-
dria, care nu pierduseră decât
două jocuri din cele 11 disputate
până acum. Totuși, Jones și
compania erau obligate să în-
vingă pentru a avea parte de o
iarnă liniștită și pentru a mai
face un pas spre accederea în
play-off la finalul sezonului re-
gulat. 

Început echilibrat. Așa cum toa-
tă lumea se aștepta, duelul a în-
ceput extrem de echilibrat, cele
două forma�ii alternând la con-
ducerea jocului. La finalul pri-
melor 10 minute de joc, scorul
era egal, 19-19. La jumătatea
sfertului secund, Jones și com-
pania au apăsat pedala de
accelera�ie, au punctat de la
mare distan�ă de trei ori la rând
și în defensivă au reușit să se
apere așa cum nu au mai făcut-
o în acest sezon. Astfel, „olim-
picele” au câștigat sfertul secund
cu 24-15 și au intrat la odihnă
cu un avantaj de nouă puncte,
scor 44-35. 

S-au dezlănțuit după pauză.
Sfertul trei a hotărât echipa
câștigătoare. Brașovencele au
intrat pe teren extrem de moti-
vate, au făcut un joc colectiv
foarte bun, atât pe faza de atac
cât și pe cea defensivă și au
reușit să pună o distan�ă con-
fortabilă între ele și adversarele
de la Alexandria. Cu Jones din

nou în mare formă, cu Sonia
Ursu excelentă atât la recuperare
cât și în atac, cu Gabi Irimia
care nu a iertat de la trei puncte
și cu Ashford și Mitov foarte
bune sub panou, „olimpicele”
au câștigat sfertul trei cu scorul
de 28-13 și cu zece minute în-
ainte de finalul jocului condu-
ceau cu un avans de 24 de
puncte, care era aproape impo-
sibil de surmontat. În ultimul
sfert, brașovencele s-au relaxat
la adăpostul celor 24 de puncte
avans și au pierdut cu scorul de
18-29. Important este că pe fi-
nal au intrat pe teren și jucătoa-
rele care au evoluat mai pu�in
în acest campionat și au avut
ocazia să bifeze câteva minute
în Liga Na�ională. S-a încheiat
89-76 și Olimpia CSU Brașov
face un pas mare spre calificarea
în play-off.

Cel mai bun meci. La finalul jo-
cului, tehnicianul brașovencelor,
Dan Calancea, era extrem de

mul�umit de jocul prestat de
echipa sa. „A fost un meci foarte
bun făcut de fete. Cred că a fost
cel mai bun joc al nostru din
acest campionat. Am evoluat
foarte bine, atât pe faza ofensivă
cât și în defensivă. Nu vreau să
remarc nicio jucătoare, pentru
că toate au jucat extraordinar
astăzi. Avem patru jucătoare cu
peste 10 puncte marcate și alte
două cu câte 9 puncte înscrise.
Este foarte important că am
reușit să câștigăm acest meci.
Mai avem de jucat două meciuri,
restanța cu Arad și prima etapă
din retur cu Oradea, ambele în
deplasare”, a spus la finalul jo-
cului, tehnicianul „olimpicelor”,
Dan Calancea. „Trebuie să felicit
echipa pentru modul în care a
înțeles că trebuie să trateze un
meci. Fetele au fost extraordinare
astăzi și dacă vom juca astfel
va fi foarte greu să ne învingă
cineva. Felicitări fetelor”, aspus
și președintele comisiei de sport

din cadrul Consiliului Jude�ean
Brașov, Dragoș Crăciun.

Jones și Ursu au fost cele mai
bune. Britney Cimone Jones,
alias BJ, a făcut un nou meci
mare și a încheiat partida cu 30
de puncte înscrise, 12 pase de-
cisive și două recuperări. Tot cu
un double-double a încheiat jo-
cul și Sonia Ursu, ea reușind 12
puncte, 10 recuperări și patru
pase decisive. „A fost un meci
foarte bun făcut de toată echipa,
nu doar de mine. Cred că am
respectat indicațiile antrenorului,
am făcut pe teren ceea ce am
lucrat la antrenamente și a ieșit
foarte bine”, a spus la final Sonia
Ursu. „Dacă va juca așa cum a
făcut-o în seara asta, va ieși
MVP-ul Ligii Naționale de bas-
chet feminin”, a glumit Britney
Jones, făcând referire la jocul
bun făcut de Sonia Ursu. Pentru
olimpice au mai punctat: Mitov
13, Ashford 12, Bartee 9, Irimia
9, Haas 2 și Măgurean 2. 

„Olimpicele” 
au trecut testul
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„Pacman” și-a păstrat centura
Pugilistul filipinez Manny Pacquiao (35 de ani) l-a învins
pe americanul Chris Algieri (30 de ani) la puncte, într-o
gală ce a avut loc la Macao, şi rămâne astfel deţinătorul
centurii WBO la categoria semimijlocie. Pacquiao şi-a
trimis la podea adversarul de şase ori pe parcursul me-
ciului ce a avut 12 runde. Arbitrii-judecători l-au considerat
în unanimitate câştigător pe filipinez (119-103, 119-103,
120-102). „Sunt mulţumit de deznodământ. Am încercat
să îl fac KO pe Algieri, dar este rapid şi se mişca tot tim-
pul", a declarat Pacquiao. Palmaresul lui Manny Pacquiao
include acum 57 de victorii, dintre care 38 înainte de li-
mită. Filipinezul a mai înregistrat în carieră 6 remize şi
două înfrângeri. 

Victorie clară pentru Constanța
Neplătiţi de aproape jumătate de an, handbaliștii de la
HCM Constanţa au jucat cu inima şi au remontat decalajul
format după o primă repriză slabă, făcînd un pas mare
către calificarea în faza grupelor în cupa EHF. Chinuită
de grave probleme financiare şi ajunsă pe locul 5 în Liga
Naţională, campioana României din ultimele şase se-
zoane şi-a respectat blazonul în Europa şi i-a învins cu
27-21(12-14) pe norvegienii de la Elverum Handball, pe
teren propriu, în turul al treilea al Cupei EHF. Conduşi la
pauză cu 14-12, elevii lui Zvonko Sundovski au făcut o
repriză secundă fantastică, ajutaţi de intervenţiile lui Mihai
Popescu (15 intervenţii) şi reuşitele stranierilor Humet şi
Cutura. Cireaşa pe tort a pus-o interul spaniol, care a
marcat la finalul timpului regulamentar, direct dintr-o arun-
care de la 9 metri. Returul de la Elverum este programat
sîmbăta viitoare.

Elveția a câștigat Cupa Davis
Echipa Elveţiei a câştigat Cupa Davis pentru prima oară
în istorie, după ce a trecut cu scorul de 3-1 în întâlnirea
cu Franţa, în urma victoriei lui Roger Federer în faţa lui
Richard Gasquet, scor 6-4, 6-2, 6-2. Vineri, elveţianul
Stan Wawrinka l-a învins, cu scorul de 6-1, 3-6, 6-3, 6-
2, pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, iar Gael Monfils s-a
impus, cu scorul de 6-1, 6-4, 6-3, în faţa lui Roger Federer.
Perechea elveţiană Roger Federer/Stan Wawrinka a în-
vins, cu scorul de 6-3, 7-5, 6-4, cuplul francez Richard
Gasquet/Julien Benneteau, sâmbătă, la Villeneuve
d'Ascq, iar duminică Roger Federer a trecut de Richard
Gasquet, scor 6-4, 6-2, 6-2. Finala din acest an a bătut
și recordul de asistență la o partidă de Cupa Davis,
27.448 de spectatori fiind prezenți la finala din acest an
a Cupei Davis. 

Hamilton e campion mondial

Piltotul britanic Lewis Hamilton de la Mercedes a câştigat,
duminică, Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi, ultima
etapă a sezonului, şi a devenit pentru a doua oară în carieră
campion mondial de Formula 1, după ce a mai reuşit aceas-
tă peformanţă în 2008, când era la McLaren. Piloţii echipei
Williams, brazilianul Felipe Massa şi finlandezul Valtteri
Bottas, s-au clasat pe locurile 2, repsectiv 3 pe circuitul
Yas Marina. Australianul Daniel Ricciardo (Red Bull) a fost
al patrulea, britanicul Jenson Button (McLaren-Mercedes)
a ocupat locul cinci, iar germanul Nico Hulkenberg (Force
India) a trecut linia de sosire al şaselea. Pe locul 7 s-a
situat mexicanul Sergio Perez (Force India), urmat de ger-
manul Sebastian Vettel (Red Bull) pe locul 8, de spaniolul
Fernando Alonso (Ferrari) pe locul 9 şi de finlandezul Kimi
Raikkonen (Ferrari) pe locul 10. Cu probleme tehnice încă
din turul 25, când a pierdut sistemul ERS, germanul Nico
Rosberg (Mercedes), rivalul lui Hamilton la titlul mondial,
a trecut linia de sosire pe locul 14.

Violențe între suporteri
Un suporter al echipei de

baschet Steaua Roşie Belgrad
a fost înjunghiat mortal, vineri
seară, în incidentele de la me-
ciul din Euroliga masculină cu
Galatasaray Istanbul, a anunţat
Guvernul sârb. Victima, un tâ-
năr de 25 de ani, a fost înjun-
ghiată în piept, în faţa sălii,
înainte de meci, într-o încăie-
rare între suporterii turci şi
sârbi. Premierul sârb Aleksan-

dar Vucici s-a declarat „stupe-
fiat de această crimă odioasă”
într-o discuţie telefonică avută
cu omologul său turc, Ahmet
Davutoglu. „Serbia cere auto-
rităţilor de la Istanbul să-l iden-
tifice, să-l aresteze imediat şi
să-l pedepsească în maniera
cea mai severă pe autorul aces-
tei crime”, se arată în comuni-
catul Guvernului de la Belgrad.
Şeful Guvernului sârb i-a mai

transmis omologului său turc
că antrenorul formaţiei Gala-
tasaray, Ergin Ataman, nu mai
este binevenit în Serbia, după
ce l-a acuzat pe tânărul ucis şi
pe toţi fanii sârbi de „terorism”,
potrivit agenţiei Tanjug. Circa
400 de suporteri sârbi, rămaşi
în afara sălii după ce se pare
că ar fi fost împiedicaţi să-şi
cumpere bilete, au fost atacaţi
de fani turci, susţine Tanjug.

Potrivit consului sârb de la Is-
tanbul, Zoran Markovici, me-
dicii au luptat cinci ore pentru
a încerca să salvieze viaţa tâ-
nărului de 25 de ani. Premierul
turc a promis că autorităţile vor
face totul pentru găsirea auto-
rului crimei. Meciul a avut loc
aşa cum a fost prevăzut, iar
Steaua Roşie a fost învinsă de
Galatasaray, scor 110 - 103,
după prelungiri.



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

PAŞAPORT DE
GERMANIA
-PREMIERĂ-
(TRADING GERMANS)
Regie: Răzvan
Georgescu
(AG), Documentar,
88 min.
ora: 13:30

PUNCT ŞI DE LA
CAPĂT
-PREMIERĂ-
(THE REWRITE)
Regie: Marc Lawrence
(AP-12), Comedie,
Romantic, 106 min.
ora: 20:15

JOCURILE FOAMEI: REVOLTA – PARTEA I
-PREMIERĂ-
(THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART I)

Regie: Francis
Lawrence
(AP-12),
Acţiune,
Aventuri, SF,
123 min.
orele: 13:15,
15:30, 17:45,
19:15, 22:30

DOUĂ ZILE, O
NOAPTE
-PREMIERĂ-
(DEUX JOURS,
UNE NUIT)
Regie: Luc
Dardenne, Jean-
Pierre Dardenne
(AP-12), Dramă,
95 min.
ora: 17:15

NORTHMEN: SAGA VIKINGILOR 
(NORTHMEN: A VIKING SAGA)
Regie: Claudio Fäh
(N-15), Acţiune, Aventuri, 97 min.
orele: 15:15, 21:30

MAGIE ÎN LUMINA LUNII 
(MAGIC IN THE MOONLIGHT)
Regie: Woody Allen
(AG), Comedie, Dramă, 97 min.
ora: 20:00

ELIZA GRAVES 
Regie: Brad Anderson
(N-15), Thriller, 112 min.
ora: 22:15

O MINCIUNĂ NECESARĂ (THE GOOD LIE)
Regie: Philippe Falardeau
(AP-12), Dramă, 110 min.
ora: 18:00

CU CE ŢI-AM GREŞIT NOI, DOAMNE? 
(QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU?)
Regie: Philippe de Chauveron
(AP-12), Comedie, 97 min.
ora: 16:15

BOXTROLI -3D– dublat
(THE BOXTROLLS)
Regie: Graham Annable, Anthony Stacchi
(AG), Animaţie, Aventuri, 97 min.
ora: 14:00

DIVERTISMENT10 Luni

Centrul Cultural German
Braşov, în parteneriat cu
Biblioteca Judeţeană
„George Bariţiu” vă invi-
tă astăzi să vizionaţi filme
despre Primul Război
Mondial, cu prilejul îm-
plinirii unui secol de la
 izbucnirea conflictului in-
ternaţional. 

Proiecţiile au loc la Mansar-
da Casei Baiulescu. Intarea
este liberă.

Prima proiecţie are loc astăzi,
24 noiembrie 2014, de la ora
17.00, fiind vorba de documen-
tarul „14-18. Europa in Schutt
und Asche” (1914-1918. Europa
sub dărămâturi şi cenuşă) (co-
producţie Franţa-Belgia, 2008).
Regia: Jean-François Delassus.

Între 1914 şi 1918, lumea s-a
aruncat într-un tip de război cu
totul nou. Acest documentar al
renumitului jurnalist Jean-Fran-
çois Delassus, încearcă să clarifice inex-
plicabilul. Cum au putut milioane de
bărbaţi să suporte timp de patru ani in-

credibila duritate a vieţii din tranşee, ano-
timp după anotimp, zi de zi, noapte după
noapte? Cum puteau să accepte ideea mor-

ţii aproape sigure, când nu pu-
teau numi motivul exact pentru
care se luptau? Delassus şi isto-
ricul Annette Becker aduc în dis-
cuţie o teză provocatoare: Primul
Război Mondial a fost întreţinut
de un acord general mutual. 

De la ora 19.00, este proiectat
filmul „Die Frau und die Frem-
de” (Femeia şi străinul) (Ger-
mania, 1984). Regia: Rainer
Simon. 

Karl şi Richard sunt prizonieri
de război în Rusia, în Primul
Război Mondial. Le este dor de
casă, visează şi suferă. Richard
îi povesteşte lui Karl în acest timp
totul despre soţia sa, Anna. Astfel,
Anna devine în imaginaţia lui
Karl iubita lui secretă. Atunci
când Karl, printr-o întâmplare,
fuge din captivitate şi se întoarce
în Germania, el se dă drept Ri-
chard în faţa Annei. Deşi Anna
ştie că străinul nu este bărbatul
ei, îl acceptă, începe să simtă iu-

bire şi tandreţe faţă de el. Amândoi îl con-
sideră pe Richard mort. Însă la sfârşitul
războiului şi Richard se întoarce. 

Horoscopul zilei
Berbec. Aveţi noroc în tranzacţii comerciale. În viaţa parti-
culară, intenţionaţi să faceţi schimbări cu care familia este
de acord. După-amiază puteţi să faceţi planuri de viitor.
Taur. Aveţi o zi încărcată, cu multe probleme de rezolvat,
atât de serviciu, cât şi personale. Reuşiţi să vă descurcaţi,
graţie intuiţiei şi ideilor originale. 
Gemeni. Dimineaţă survin evenimente neprevăzute, care vă
modifică programul. Fie primiţi musafiri din altă localitate,
fie plecaţi într-o călătorie la rude. 
Rac. Vă recomandăm să nu vă faceţi un program strict,
pentru că vor surveni numeroase schimbări. Dimineaţă vă
întâlniţi cu un fost coleg de serviciu.
Leu. Aveţi ocazia să vă folosiţi talentul artistic. Imaginaţia
vă ajută mult şi colaboraţi foarte bine cu anturajul. Nu ezitaţi
să începeţi o activitate nouă! 
Fecioară. Doriţi să faceţi o schimbare radicală în viaţa dum-
neavoastră şi vă gândiţi la o metodă originală. Vă recoman-
dăm să vă organizaţi mai eficient. Profitaţi de acest moment
Balanţă. S-ar putea să vă dezamăgească lipsa de corectitudine
a unui partener de afaceri. Vă recomandăm să fiţi prudent
şi să nu faceţi promisiuni pe care nu le puteţi respecta. 
Scorpion. Datorită intuiţiei şi talentului din prima parte a
zilei, aveţi realizări deosebite pe plan profesional şi social.
Vă recomandăm să nu va lăsaţi luat de val.
Săgetător. Puteţi să vă faceţi planuri de viitor şi să începeţi
noi activităţi în domeniul social, care vă vor aduce satisfacţii. 
Spre seară, vă simţiţi foarte bine în compania prietenilor.
Capricorn. De dimineaţă aveţi o imaginaţie debordantă, iar
intuiţia vă ajută mult. Chiar dacă nu aveţi o situaţie financiară
prea bună, sunteţi entuziast şi dornic să vă apucaţi de afaceri. 
Vărsător. Imaginaţia vă ajută să rezolvaţi rapid problemele
de serviciu. Şefii îşi pun mari speranţe în dumneavoastră. 
După-amiază, mergeţi într-o vizită la prieteni.
Peşti. Obţineţi multe satisfacţii pe plan social şi profesional,
graţie creativităţii şi intuiţiei. Sunteţi nevoit să plecaţi de
urgenţă într-o delegaţie.

Filme despre 
Primul Război Mondial 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Mâine, 25 noiembrie, de la
ora 18.30, sunteţi invitaţi la un
recital cameral, la Sala Patria. 

Recitalul e susţinut de Cvar-
tetul Gaudeamus. 
◾ Lucia Neagoe – vioara I
◾ Raluca Irimia – vioara a

II-a
◾ Leona Varvarichi – viola
◾ Sebastian Vîrtosu – vio-

loncel

În program:
◾ Ulpiu Vlad – Flori pentru

voi
◾ E. Grieg – Cvartetul nr. 1

op. 27.
Programul Agenţiei de bi-

lete de la sala „Patria”:
◾ luni, miercuri 12-15;
◾ marţi, joi 16-18;
◾ cu o oră înainte de concerte.

Telefon: 0268.473.058. 

Recital cameral la Sala Patria
◾ Ea: Un sărut şi voi fi a ta pentru
totdeanuna! 
El: Mulţumesc pentru avertisment!
◾ Iese prietena mea (mai durdulie)
din cabina de probă cu geaca în
mână: 
– Mi-e mică, zice.
– Ce ţi-e mică, geaca sau cabina?
◾ Conform unui studiu al cercetă-
torilor britanici, 90% dintre bărbaţii

care află că au fost înşelaţi de soţie,
se supără, îşi iau bagajele şi se
mută... la amantă.
◾ În sat, la discotecă la căminul
cultural: – Domnişoară, dansezi?
– Nu.
– Atunci hai să ne ajuţi să împingem
un tractor.
◾ – Tată, tu te-ai însurat la biserică
sau ... la starea civilă?
– La beţie, dragul meu, la beţie.

Bancuri

Astăzi în Braşov

8 2 5 1 3 4 9 7 6
4 7 6 2 9 5 1 3 8
1 3 9 8 6 7 2 5 4
6 5 7 4 2 9 8 1 3
9 1 4 6 8 3 5 2 7
3 8 2 5 7 1 4 6 9
7 4 8 3 5 2 6 9 1
2 9 1 7 4 6 3 8 5
5 6 3 9 1 8 7 4 2
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Este veche această insti-
tuţiune, izvorîtă din zelul
şi inima fruntaşelor doam-
ne române, reprezentând
Reuniunea femeilor româ-
ne din Braşov.

Obârşia sa ar putea fi cău-
tată chiar de când Reuniunea
aceasta a pornit învăţământul
fetiţelor, înfiinţând pe lângă
şcoalele primare, încă la anul
1855 cursuri de lucru de
mână, pe care le subvenţiona
nu numai la Braşov, dar şi în
alte centre, precum la Blaj, Si-
biu, Abrud ş. a.

Tot femeile române din Bra-
şov au făcut primele demersuri,
pentru instrucţiunea secundară
a fetelor, instituind o clasă su-
perioară celor primare, în care
s’au predat studiile de către pro-
fesori liceali, atât în Braşov cât
şi în alte centre.

Dar iată că la anul 1882 îşi
strânge rândurile şi organizea-
ză o şcoală proprie cu Internat;
această şcoală era revelaţiunea

şcolilor profesionale, pentrucă
avea menirea să dea fiicelor
noastre cunoştinţele de gospo-
dărie, de croitorie şi lucruri de
mână, pe lângă cursuri de in-
strucţiune teoretică.

Se ştie câte servicii a adus
poporului nostru această şcoa-
lă, căci rânduri-rânduri de ele-
ve din toate unghiurile locuite
de Români, s’au adăpat la
acest învăţământ, precum şi
la trezirea conştiinţei naţiona-
le, din care se făcea un cult.

Multe stavile a întâmpinat
acest for, faţă de stăpânirea
vitregă de odinioară, totuşi a
progresat necontenit, fiind
unica şcoală de felul acesta în
tot Ardealul.

Evenimentele istorice dela
anul 1916, cari au atins cu de-
osebire acest oraş de frontieră,
au întrerupt această continua-
re, şi numai după întregirea
definitivă a patriei noastre,
s’au pus nouile temelii.

La anul 1920, şcoala noas-
tră reînviată este recunoscută

de Stat cu drept de publicitate
şi funcţionează ca Şcoală pro-
fesională de gradul I, cu pro-
gramul şcoalelor profesionale
din vechiul Regat.

Astăzi această şcoală sub-
venţionată de Stat, cu aleşi
profesori, este în rândul insti-
tuţiunilor de învăţământ ale
Braşovului.

Fiind adăpostită în vechea
casă proprie a Reuniunei îm-
preună cu Internatul său de
fetiţe, poate aduce foloase în-
semnate poporului nostru.

La eşirea elevelor din cla-
sele primare se bifurcă dru-
mul; o samă de eleve vor
putea trece în liceu, iar altele
în această şcoală cu viitor

practic.
Se ştie câtă însemnătate au

astăzi meseriile, văzând în
toate ţările doamne din înalta
societate, aplicându-se la aces-
te profesiuni bănoase.

Croitoria, lingeria, ţesătoria,
modisteria, blănăria şi chiar
menajul sunt astăzi meserii
rentabile.

Afară de aceste carieri
independente, elevele
vor putea fi aplicate
după terminarea cursului
de gradul I, adecă cinci
ani şi după anii de prac-
tică, ca institutoare pro-
fesionale şi gospodăreşti
în învăţământul rural.

Menţionez că Reuniu-
nea noastră, conform
statutelor sale, a făcut
totdeauna şi asistenţă
publică, crescând alături
de elevele cu plată şi o
serie de orfane. Astăzi
orfanele de răsboiu sus-
ţinute de Uniunea femei-
lor române fac cariera
lor, trecându-le prin
această şcoală.

Îndemnăm părinţii care
doresc ficelor lor un viitor
practic, să le aplice la această
şcoală, care le va fi servi şi
în viitoarea lor căsnicie ca
„plug de aur”.

(Carpaţii, Anul II, Nr. 50,
Vineri 18 August 1922)

Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov 
str. Apullum nr. 3, e-mail: bjt@addjb.ro, fax: 0268.470.504
Telefon: 0371.433. 941 (după ora 14.00) 
Redactor şef:
Sebastian Dan

Secretar general de redacţie:
Liana Adam

Tehnoredactare:
George Nistor
Cristian Spânu

ISSN 2360–0217
ISSN-L 2360–0217

„Victor Socaciu, cum aţi re-
ceptat invitaţia de a participa
la «Galele studenţeşti braşo-
vene»? Cumva ca o reîntoar-
cere la... dragostea dintâi:
oraşul de la poalele Tâmpei?”,
îl întreba tânărul student bra-
şovean Codrin Coman, (vii-
torul eseist şi filosof de după
Zavera din 1989). „Sigur că
da, vin la Braşov ca acasă.
Aici mi-am petrecut cea mai
frumoasă perioadă a tinereţii.
Dar parcă şi mai mult mă bu-
cură întâlnirea cu amintirile
studenţiei braşovene, cu aceste
atât de reuşite «gale studen-
ţeşti», manifestare de prestigiu

şi real interes” îi răspundea
cântăreţul de folk, devenit tot
după Revuluţia din 1989 om
politic de stânga, deputat pe-
sedist! „Faptul că tinereţea,
anii de liceu în special, sunt
des invocaţi în creaţiile dum-
neavoastră, într-un limbaj pe
care-l simţim conectat la
aceeaşi lungime de undă, mă
îndeamnă să vă întreb: cum
v-aţi defini, Victor Socaciu?”,
continua Codrin Coman. 

„Să mă consider muzician,
termenul e prea voluminos, im-
plică satisfacerea multor cerin-
ţe, se defineşte prin prea multe
noţiuni. Cântăreţ... e puţin spus;

ce înseamnă cântăreţ? Portretul
pe care l-aş adopta ca să mă
definească s-ar numi... omul
cu chitara”, mai spunea nemo-
dest „şantautorul”. 

„Omul cu chitara... Intere-
sant. Să văd în asta şi imagi-
nea clasică a folkistului?” îl
mai întreba Coman pe Soca-
ciu, poreclit atunci „Sălcalci”.
„Nu, n-am vrut să-mi definesc
stilul. Ceea ce cânt nu e mu-
zică folk neapărat, deşi, dacă
vrei, am putea s-o denumim
aşa. Pe mine însă, astea, cu-
rentele şi genurile, mă intere-
sează mai puţin, nu vreau să
mă ştiu legat de unul anume.

Ceea ce fac este muzică
pentru tineri şi mi-ar place ca
publicul să vadă în ea o indi-
vidualitate”, mai puncta vii-
torul consul general al
României la Montreal ca să-
şi trateze rinichii, potrivit
„Evenimentului zilei”. Com-
parând primele cântece cu
compoziţiile mai recente, ob-
serva şi remarca încă studen-
tul (în 1988) Codrin Coman,
„o orientare spre mijloacele
de exprimare proprii rock-
ului. (Mă rog, omul va cânta,
tot după 1989, şi melodia-
pamflet „Mama lor la toţi”,
n.n.). Este o adaptare la a mu-

zicii la cerinţele «momentu-
lui»? Socaciu răspundea: „Ar
putea fi şi asta. Totuşi, în une-
le cântece – «Europa», de
exemplu, bine primit de tineri
– am urmărit mai mult mesa-
jul decât muzica, sau muzica
am văzut-o ca purtător de me-
saj. Melodia este o opţiune.
A unei credinţe în viitor, a
unei opinii vis-à-vis de artă,
de ceea ce însemnăm noi în
contextul european”. 

„Muzica pe care o iubiţi în-
seamnă doar muzica d-voas-
tră”?, îl mai chestiona Coman
pe Socaciu. „Nu, desigur. Îmi
place tot ce e nou şi îndrăzneţ.

Şi-n general îmi plac cântăeţii
pe care-i simt sinceri, în muzică
şi în artă în general; sinceritatea
este un parametru univrsal va-
labil al calităţii”, mai sublinia
Socaciu. „Şi dincolo de muzi-
că?”, întreba la final Codrin
Coman. „Bucuria de a constata
mereu că avem un tineret mi-
nunat, profund implicat în ce-
rinţele şi comandamentele zilei,
dirnic să răspundă plenar ma-
rilor investiţii pe care ţara le
face pentru el”, încheia ca un
politruc, Victor „Sălcalci”.
(„Drum Nou”, 24 nov. 1988)

Cristina Baciu

Iulian Cătălui

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Şcoala profesională a Reuniunii
femeilor române din Braşov

Galele studenţeşti braşovene: Mesajul muzicii tinere

24 noiembrie 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”

de Maria Baiulescu, presidentă
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Un producător de bu-
nuri de lux a lansat o
casă din turtă dulce, în
colaborare cu brutăria
londoneză Georgia’s
Cakes. „Locuinţa dulce”
costă 77. 910 dolari. 

„Am mai realizat aseme-
nea case în brutăria noas-
tră”, a declarat Georgia
Green, creatoarea produsului
de lux. „Totuşi, folosirea pie-
trelor preţioase pentru orna-
rea prăjiturii reprezintă o
premieră”. 

Ingredientele pentru casa
din turtă dulce pot fi achizi-
ţionate cu 150 de dolari. Pe
de altă parte, cele 150 de perle
de pe locuinţa în miniatură
costă 44. 850 de dolari, iar ru-
binul de cinci carate din Mo-
zambic are o valoare de 7.
800 de dolari. 

Casa din turtă dulce a ne-
cesitat cinci zile de muncă
(8-10 ore pe zi), precizează
creatoarea acesteia. Din preţul
de vânzare, 1.567 de dolari
vor ajunge la o fundaţie cari-
tabilă. 

Un alt
model de
casă din
turtă dul-
ce, costă
între 500
şi 1.000
de dolari.

Casă din turtă dulce
de 77.900 de dolari

Limuzina Chrysler a dictatorului
Nicolae Ceauşescu, scoasă la licitaţie

Limuzina Paykan Hillman-
Hunter (Chrysler) primită ca-
dou de Nicolae Ceauşescu de
la şahul Mohammad Reza
Pahlavi va fi scoasă la vânzare
pe 9 decembrie, la Licitaţia

de Crăciun a casei Artmark,
preţul de pornire fiind de
4.000 de euro. 

De la bijuterii extravagante
din colecţia Marinei Dimitro-
poulos, soţia fostului prim-

ministru al
Greciei, la
o pivniţă
de vinuri
franţuzeşti,
provenind
de la un
colecţionar
bucu r eş -
tean, la an-

tichităţi de o raritate absolută,
precum un set de artefacte
din aur dacic, descoperite în
Transilvania la sfârşitul seco-
lului al XIX-lea, limuzina Hil-
lman-Hunter (Chrysler) care
i-a aparţinut lui Nicolae Ceau-
şescu şi până la pictură ro-
mânească şi europeană pe
tema iernii şi a sărbătorilor –
fiecare îşi va găsi cadoul
ideal. 

Licitaţia de Crăciun va
avea loc pe 9 decembrie, de
la ora 20. 00, la Athénée Pa-
lace Hilton. 

Ursuleţul Winnie the Pooh, interzis într-un
oraş din Polonia, pentru că ar fi „hermafrodit”

Primăria oraşului polonez
Tuszyn a decis că ursuleţul
Winnie the Pooh (Winnie de
Pluş), personajul creat în
1926 de scriitorul Alan Ale-
xander Milne, nu poate să fie
utilizat ca imagine oficială a
grădiniţelor din localitate, din
cauza sexualităţii sale „îndo-
ielnice”, relatează lefigaro. fr. 

Aleşii conservatori din ora-
şul polonez Tuszyn au votat
împotriva unui proiect ce viza
utilizarea imaginii acestui per-
sonaj animat în grădiniţele din
localitate, afirmă site-ul croa-
tiantimes.ro. 

„Winnie este pe jumătate
gol, fapt care este total nepo-
trivit pentru copii. Spre
deosebire de el, ursu-
leţii noştri sunt îm-
brăcaţi din cap
până în picioa-
re”, a spus Rys-
zard Cichy,
unul din-
tre consi-
lierii din
oraşul citat. 

Ernest Howard Shepard,
care a ilustrat povestirile cu
Winnie the Pooh scrise de bri-
tanicul Alan Alexander Milne,

a considerat că ursuleţul Win-
nie nu are nevoie de panta-
loni. Deşi acest detaliu a părut

lipsit de importanţă vreme
de atâtea decenii, totuşi, po-

liticienii polonezi spun că lu-
crurile sunt mai grave de
atât. „Winnie nu poartă chi-
loţi, pentru că nu are sex.
Este hermafrodit”, a pre-

cizat Hanna Jachimska,
consilier la primăria din

Tuszyn. 
Personajul Winnie the Pooh

a debutat într-un volum de
povestiri publicat de A. A.
Milne în 1926. 

Ioana Maria Moldovan are mare grijă de tenul ei
Prezentatoarea emisiunii Times New Roman TV, Ioana
Maria Moldovan, ştie că tenul şi mâinile trebuie îngrijite
permanent, pentru că ele sunt „cărţile noastre de vizită”.
Chiar dacă a moştenit o genă bună şi Dumnezeu a fost
darnic cu ea, Ioana ascultă sfatul profesioniştilor şi îşi
ajută tenul, folosind atât reţete simple care pot fi făcute
acasă, dar şi tratamente de specialitate. „Pe lângă măş-
tile naturale pe care le fac rapid şi uşor acasă, la sfatul
dermatologului Lucian Russu intru, de două ori pe an,
în programul pentru un ten perfect, care-mi ajută pielea
albă şi sensibilă să treacă mai uşor de la sezonul cald,
la cel rece şi invers.” spune vedeta Prima TV. Ioana
mai apelează şi la şedinţe de curăţare şi tratare a tenului
cu acid hialuronic şi vitamine, care înlătură celule moar-
te de la suprafaţa pielii, toxinele din profunzime şi fac
tenul să arate mai proaspăt, mai tânăr şi mai sănătos. 

Ozana Barabancea are peste 50 de ii
Jurata de la Antena 1 are o pasiune aparte. De ceva
timp, Ozana Barabancea a reuşit să strângă un număr
impresionant de cămăşi tradiţionale, adunând în colecţia
sa peste 50 de ii. Artista are bluze ţărăneşti strânse de
prin toate colţurile ţării, cea mai veche dintre ele fiind
din anul 1890, din zona Olteniei. Ozana mărturiseşte
că a preluat pasiunea de la stilista Liana Obancea, iar
de atunci, îşi îmbogăţeşte de fiecare dată când poate
colecţia. „Mi-am cumpărat prima ie anul trecut, datorită
Lianei Obancea, stilista noastră de la «Te cunosc de
undeva!», şi de atunci m-am îndrăgostit de ii. Am început
apoi să-mi achiziţionez şi de la Muzeul Ţăranului Ro-
mân, dar şi din iile pe care le-am purtat la emisiune,
iar iubirea mea pentru ele creşte pe zi ce trece. Des-
copăr că fiecare ie are povestea ei, că nici o ie nu sea-
mănă cu alta, că fiecare are particularitatea şi
personalitatea ei. Din punctul meu de vedere, iile sunt
veşminte cu har”, a mărturisit Ozana. Casa din turtă dulce 77.900 de dolari Un model „ieftin”, între 500 şi 10.00 dolari


