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Problemele ce sunt de competenţa adminis-
traţiei publice locale și nu au fost soluţiona-
te de serviciile de specialitate, pot � aduse la 
cunoștin ţa Primarului municipiului Focșani, a 
celor doi Viceprimari sau a Secretarului.

Primarul municipiului Focșani, Decebal 
Gabriel Bacinschi, acordă audienţe în pri-
ma zi de Luni din �ecare lună, începând cu ora 
14.00, pentru probleme de urbanism, investiţii, 
participare cetăţenească.

Viceprimarul municipiului Focșani, 
Gabriel Ionel Necula, acordă audienţe în 
a doua zi de Luni din �ecare lună, începând 
cu ora 14.00, pentru pro bleme privind acti-
vitatea Direcției de Dezvoltare Servicii Publi-
ce – întreţinere și reparaţii străzi, iluminat pu-
blic, spaţii verzi-, activităţi comerciale, cultură, 

proiecte cu �nanțare europeană.
Viceprimarul municipiului Focșani, 

Tudorel Daniel Trofin, acordă audienţe 
în a treia zi de Luni din �ecare lună, începând 
cu ora 14.00, pentru probleme privind fondul 
locativ, învăţământ, sanatate, tineret, sport, 
transport public, caminul pentru persoane 
vârstnice și cantina de ajutor social.

Secretarul municipiului Focșani, Eduard 
Marian Corhană, acordă audienţe în a pa-
tra zi de Luni din �ecare lună, începând cu ora 
14.00, pentru probleme privind aspecte juridi-
ce, legile proprietăţii, reclamaţii administrative.

Pentru a putea participa la audienţe, persoa-
nele interesate trebuie să se prezinte cu buletinul/ 
cartea de identitate la Centrul de Comunicare al 
Primăriei – Compartimentul Informare Publică, 

unde bene�ciază de consilierea funcţionarului 
respectiv în completarea unei cereri tip. În mo-
mentul depunerii cererii, solicitantul primește un 
număr de înregistrare, cu care trebuie să se pre-
zinte în ziua stabilită. Cerererile sunt înainta te ser-
viciului de specialitate, care trebuie să for muleze 
un răspuns. Din acest motiv, este foarte important 
ca solicitantul să precizeze, în mod clar, probleme-
le pentru care dorește să �e pri mit în audienţă.

Solicitanţii pot � admiși sau respinși, �ind 
acceptate doar cererile a căror rezolvare este 
de competenţa Primăriei municipiului Foc-
șani și care au fost adresate persoanei cu res-
ponsabilităţi în domeniu.

Cererile de înscriere în audienţă se primesc 
până în ziua de Joi din săptămâna premergă-
toare zilei de audienţă. ■
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ZILELE MUNICIPIULUI FOCȘANI
 – PROGRAM –

4 IULIE 2013
10.00 – 12.00 – Premiere elevi și sportivi olimpici – Sala „Țara Vrancei”
17.00 – 18.00 – Atelier Open Space – „Sentimentul PATRIE” – Muzeu “Trepte de Istorie”, Piaţa Unirii
18.00 – 20.00 – Spectacol folcloric

•  Ansamblul folcloric „Țara Vrancei”
•  Formaţia de buciumași Spulber, Vrancea
•  Ansamblul de dansuri populare „Codru”, Orhei, Rep. Moldova
•  Ansamblul folcloric „Pisecan”, Pisek, Cehia
•  Sorin Filip și Fanfara „Tranda�rul” din Cala�ndești, Suceava.

– scenă Piaţa Unirii
18.30 – 19.00 – Premierea „Cuplurilor de aur”
19.00 – 20.30 – Piesă de teatru “Rătăciţi în dragoste” – Teatrul Municipal Focșani
20.00 – 23.00 – Spectacol muzică ușoară

5 IULIE 2013
10.00 – 11.00 – Simpozion „Focșanii de altădată” – Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”

•  lansare de carte – „Focșanii de altădată” – Dimitrie F. Caian și I.M. Dumitrescu
11.00 – 12.00 – Prezentare Multimedia: „Focșanii înainte de 1859” – Muzeu „Trepte de Istorie” , Piaţa Unirii
11.00 – 13.00 – Festivalul Internaţional de Folclor „Plaiurile Mioriţei” – spectacol în Cartier Sud
11.00 – 14.00 – Festivalul de Dans Ritm 2013 – spectacol concurs – scena Piaţa Unirii
15.30 – 16.30 – Festivalul de Dans Ritm 2013 – premiere și spectacol de gală – scenă Piaţa Unirii
17.00 – 17.30 – Parada formaţiilor folclorice invitate la Festivalul de folclor „Plaiurile Mioriţei” – Piaţa Unirii
17.30 – 20.00 – Festivalul Internaţional de Folclor „Plaiurile Mioriţei” – scenă Piaţa Unirii

•  Ansamblul folcloric „Țara Vrancei”, Focșani
•  Ansamblul de dansuri populare „Codru”, Orhei, Rep. Moldova
•  Ansamblul folcloric „Pisecan”, Pisek, Cehia
•  Ansamblul folcloric al minorităţii ucrainene „Kolomeika”, Siret
•  Ansamblul folcloric al minorităţii turco-tătare „KARASU” – Medgidia
•  Floarea Calotă și Ansamblul „Țara Vrancei”

20.00 – 23.00 – Spectacol muzică ușoară
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6 IULIE 2013

09.00 – 12.00 – Competiţie Futsal – Sala Polivalentă
09.00 – 20.00 – Competiţie Tenis de camp – Terenuri Parcul Nicolae Bălcescu
10.00 – 10.30 – Demonstraţie și premiere Competiţie Arte Marţiale – scena Piaţa Unirii
10.30 – 11.00 – Demonstraţie și premiere Competiţie Box – scena Piaţa Unirii
10.30 – 11.00 – Parada formaţiilor folclorice invitate la Festivalul de folclor „Plaiurile Mioriţei” – Str. Cuza Vodă, Re-

publicii, B-dul Gării – Piaţa Gării
11.00 – 13.00 – Festivalul Internaţional de Folclor „Plaiurile Mioriţei” – spectacol în Cartier Gară
12.00 – 20.00 – Competiţie Șah – Sala Polivalentă
15.00 – 16.00 – Prezentarea formaţiilor participante la Festivalul Coral Internaţional Pastorala – scenă Piaţa Unirii
16.00 – 18.00 – Competiţie Judo – Sala Clubului Sportiv Școlar
16.30 – 18.00 – Festivalul Coral Internaţional Pastorala – Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia”
18.00 – 20.00 – Festivalul Internaţional de Folclor „Plaiurile Mioriţei” – scenă Piaţa Unirii

•  Ansamblul folcloric „Țara Vrancei”, Focșani
•  Ansamblul de dansuri populare „Codru”, Orhei, Rep. Moldova
•  Ansamblul folcloric „Pisecan”, Pisek, Cehia
•  Ansamblul folcloric al minorităţii ucrainene „Kolomeika”, Siret
•  Ansamblul folcloric al minorităţii turco-tătare „KARASU” – Medgidia
•  Ansamblul folcloric al comunităţii elene „Kymata”, Ploiești
•  Cristian Pomohaci și Ansamblul „Țara Vrancei”

20.00 – 23.00 – Spectacol muzică ușoară

7 IULIE 2013

09.00 – 13.00 – Competiţie Șah – Sala Polivalentă
10.00 – 12.00 – Competiţie Street Ball – Baschet – Piaţa Unirii
11.00 – 13.00 – Festivalul Internaţional de Folclor „Plaiurile Mioriţei” – spectacol în Piaţa Moldovei

•  Ansamblul folcloric „Țara Vrancei”, Focșani
•  Ansamblul de dansuri populare „Codru”, Orhei, Rep. Moldova
•  Ansamblul folcloric „Pisecan”, Pisek, Cehia
•  Ansamblul folcloric al minorităţii ucrainene „Kolomeika”, Siret
•  Ansamblul folcloric al minorităţii turco-tătare „KARASU” – Medgidia
•  Ansamblul folcloric al comunităţii elene „Kymata”, Ploiești

17.00 – 18.00 – Concert festiv – Orchestra de Cameră UNIREA
17.00 – 20.00 – Competiţie Șah – Pavilion șahiști, Grădina Publică
18.00 – 20.00 – Festivalul Internaţional de Folclor „Plaiurile Mioriţei” – scenă Piaţa Unirii

•  Ansamblul folcloric „Țara Vrancei”, Focșani
•  Ansamblul folcloric al minorităţii ucrainene „Kolomeika”, Siret
•  Ansamblul folcloric al minorităţii turco-tătare „KARASU” – Medgidia
•  Ansamblul folcloric al comunităţii elene „Kymata”, Ploiești

20.00 – 23.00 – Spectacol muzică ușoară
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EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL 
CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 

PE PRIMELE 5 LUNI ALE ANULUI 2013 
mii lei

DENUMIRE INDICATORI
Buget

actualizat
2013

Din care:

Execuţie 5 
luni  2013

Execuţie 5 
luni  2012

%
Ex2013/
B2013

% 
Ex2013/
Ex2012

Execuţie 5 luni din care:

Buget
Sem I
2013

Buget local

Bugetul in-
stituţiilor fi-
nanţate inte-
gral/ parţial 
din venituri 

proprii

Bugetul cre-
ditelor in-

terne şi ex-
terne

A 1 2 3 4 5=3/2 6=3/4 7 8 9

VENITURI TOTALE 337.328,88 178.302,58 97.642,05 71.189,57 54,76 137,16 91.801,63 5.186,56 653,86

Venituri proprii 85.702,88 50.183,22 41.285,10 40.744,94 73,88 103,26 39.375,75 1.909,35 0,00

Sume defalcate din TVA 59.828,00 31.967,36 26.661,17 20.132,17 83,40 132,43 26.661,17 0,00 0,00

Subvenţii de la bugetul de stat 97.534,00 54.244,00 19.641,08 2.152,92 36,21 912,30 19.641,08 0,00 0,00

Sume de la alte administraţii 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume alocate de la UE 91.764,00 39.408,00 9.400,84 395,77 23,86 286.06 9.400,84 0 0,00

Transferuri de la bugetul local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.277,21 3.277,21 0,00

Vărsăminte excedent bugetar an 
precedent 0,00 0,00 0,00 6.255,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Împrumuturi – trageri autorizate 2.500,00 2.500,00 653,86 508,14 26,15 128,68 0,00 0,00 653,86

CHELTUIELI TOTALE  347.194,57 188.168,27 87.290,48 61.427,63 46,39 142,10 81.767,48 4.869,14 653,86

Autorităţi executive 7.350,00 4.077,00 3.387.12 2.446.06 83,08 138,47 3.387.12 0,00 0,00

Alte servicii publice generale 1.077,17 756,17 199,95 394,44 26,44 50,69 0,00 199,95 0,00

Dobânzi 7.060,00 3.992,00 2.500,00 1.100,00 62,63 227,27 2.500,00 0,00 0,00

Ordine publică 4.160,00 1.697,50 1.224,43 3.383,78 72,13 36,19 102,05 1.122,38 0,00

Învăţământ 74.805,18 42.575,13 28.971,88 24.216,06 68,05 119,64 27.453,00 1.518,88 0,00

Sănătate 2.406,00 1.215,00 985,42 848,68 81,10 116,11 985,42 0,00 0,00

Cultură, recreere şi religie 16.289.71,21 8.944,71 3.380,98 2.955,14 37,80 114,41 1.617,31 1.763,67 0,00

Asigurări şi asistenţă socială 12.508,82 6.784,82 4.733,02 4.332,43 69,76 109,25 4.468,76 264,26 0,00

Locuinţe, servicii şi dezvoltare pu-
blică 14.610,00 7.817,00 4.842,85 3.775,44 61,95 128,27 4.842,85 0,00 0,00

Protecţia mediului 4.144,00 2.312,00 1.319,33 1.018,74 57,06 129,51 1.319,33 0,00 0,00

Acţiuni generale economice 64.412,00 26.887,50 2.319,23 2.036, 8,63 113,89 2.319,23 0,00 0,00

Combustibil şi energie 151.706,17 75.860,92 31.410,13 13.653,77 41,40 230,05 30.972,10 0,00 438,03

Transporturi 46.455,52 29.038,52 2.016,14 1.266,65 6,94 159,17 1.800,31 0,00 215,83

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) -9.865,69 -9.865,69 10.351,57 9.761,94 10.034,15 317,42 0,00

Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focșani, pe primele cinci luni ale anului 2013, însumează 97.642,05 
mii lei și s-au realizat în procent de 54,76% faţă de prevederile primului semestru. 

Veniturile proprii (constituite din impozite, taxe locale, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit) s-au încasat 
într-un procent de 73,88%, �ind mai mari cu 540 mii lei faţă de aceeași perioadă a anului 2012. În ceea ce privește sumele 
defalcate din TVA și subvenţiile alocate de la bugetul statului, acestea s-au realizat în procent de 54%, iar sumele alocate de 
Uniunea Europeană pentru proiectele �nanţate din fonduri structurale nerambursabile s-au realizat în procent de 23,86%. 

La nivelul Municipiului Focșani, există 6 proiecte cu �nanţare europeană a�ate în diferite stadii de derulare: reabilitarea 
Școlii cu clasele I-VIII „Ștefan cel Mare”, reabilitarea Colegiului Naţional „Unirea”, retehnologizarea sistemului centralizat 
de energie termică, reabilitarea spaţiilor publice, reabilitarea spaţiilor verzi și realizarea unui sistem de supraveghere pentru 
combaterea criminalităţii în cartierele Sud, Laminorul și Mândrești.



| 
 E

X
EC

U
ŢI

E 
B

U
G

ET
A

R
Ă

  
|

| FOCŞANII | Iunie 20136

GRADUL DE ÎNCASARE A VENITURILOR LA 31 MAI 2013 FAŢĂ DE PREVEDERILE 
SEMESTRULUI I 2013 ŞI EXECUŢIA LA 31 MAI 2012  

Cheltuielile bugetare însumează 87.290,48 mii lei, �ind cu 25.862,85 mii lei mai mari decât la 31 mai 2011, în mare parte 
ca urmare a proiectelor cu �nanţare externă nerambursabilă, care sunt în fază de execuţie. La �nele lunii mai 2013, bugetul 
general consolidat al Municipiului Focșani înregistrează un excedent de 10.3514,57 mii lei.

REALIZAREA CHELTUIELILOR PE PRIMELE 5 LUNI ALE ANULUI  2013 FAŢĂ DE 
PREVEDERILE SEMESTRULUI I 2013 ŞI EXECUŢIA LA 31 MAI 2012, DETALIATE PE 
ACTIVITĂŢI 

Plăţile pe cele 5 luni ale anului 2013 au fost orientate către: 
•  achitarea salariilor = 30.718,97 mii, din care 71% reprezintă salariile aferente personalului didactic și nedidactic angajat în 

unităţile din învăţământul preuniversitar de stat;
•  cheltuieli cu bunuri și servicii = 16.174,21 mii lei (energie termică, energie electrică, apă, canal salubritate, iluminat public, 

hrană aferentă asistaţilor care servesc masa la Cantina de Ajutor Social și copiilor din creșe, cheltuieli de gospodărire a ora-
șului, contribuţii aferente lucrărilor de canalizare, alte bunuri și servicii);

•  cheltuieli de asistenţă socială = 2.660,77 mii lei (ajutoare sociale, gratuităţi pe transportul urban de călători, ajutoare pen-
tru încălzirea locuinţelor, burse, indemnizaţii persoane cu handicap); 

•  subvenţii pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei = 7.925,49 mii lei;
•  rambursări de împrumuturi și dobânzile aferente = 3.700,80 mii lei;
•  investiţii = 26.110,24 mii lei, din care 2.000 mii lei participarea la majorarea capitalului social la SC ENET SA Focșani, 

982,07 mii lei pentru învăţământ, 801,21 mii lei pentru amenjarea spaţiilor verzi și a cimitirelor, 8,81 mii lei pentru realiza-
rea unui sistem de supraveghere pentru combaterea criminalităţii în cartierele Sud, Laminorul și Mândrești, 21.110,43 mii 
lei pentru energie termică și 1.203,46 mii lei pentru refacerea străzilor.

Ec. Natașa Maria Nemeș,
Director Direcţia Economică
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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN  
DE MATEMATICĂ „EUCLID”

În ziua de 1 iunie 2013, Școala Gim-
nazială „Duiliu Zam�rescu” din Foc-
șani a organizat ediţia a IX-a a pre-

stigiosului Concurs Interjudeţean de 
Matematică „Euclid”, la care au partici-
pat aproximativ 300 de elevi din ciclul 
primar (clasele a II-a, a III-a și a IV-a) 
și cel gimnazial (clasele a V-a, a VI-a și 
a VII-a).

Concurenţii au venit atât din judeţul 
Vrancea, cât și din judeţele Bacău, Bu-
zău și Galaţi, dintre toţi aceștia premi-
anţi ai concursului �ind 126 de elevi. Cel 
mai râvnit, locul I, a revenit celor mai 
buni matematicieni: Dima Maria (clasa 
a II-a, Școala Gimnazială „Ion Basgan”, 
Focșani), Negreu Bianca (clasa a III-a, 
Școala Gimnazială Nr. 29, Galaţi), Ifrim 
Bianca (clasa a IV-a, Școala Gimnazia-
lă Nr. 3, Focșani), Vlad Andra (clasa a 
V-a, Școala Gimnazială „Duiliu Zam�-
rescu”, Focșani), Coarcă Răzvan (clasa a 
V-a, Școala Gimnazială „Duiliu Zam�-
rescu”, Focșani), Mircea Andra (clasa a 
VI-a, C.N. Unirea) și Jelea Andrei (clasa 
aVII-a, Școala Gimnazială „Ion Basgan”, 
Focșani).

Președintele concursului, conf. univ. 
dr. Elena Nechita, de la Departamentul 
de Matematică, Informatică și Știinţele 
Educaţiei din cadrul Facultăţii de Știin-
ţe a Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău, ne-a vorbit despre matematică 

astfel: „Motivul major pentru care acesta 
este, în toată lumea, un domeniu educa-
ţional care acoperă o arie largă de cunoș-
tinţe este faptul că matematica se regă-
sește pretutindeni. Așadar, dragostea 
elevilor pentru această disciplină apare 
ca un fenomen natural. Aplecându-se 
cu drag asupra matematicii, ei își pre-
gătesc, de fapt, drumul către profesia pe 

care o vor alege. De aceea, concursurile 
de matematică reprezintă, pentru elevii 
participanţi, evenimente care le pun la 
încercare tenacitatea, creativitatea, com-
petitivitatea, oferindu-le totdeauna sur-
prize.” Frumos și adevărat!

Coordonatorii „matematicii” aces-
tui eveniment, prof. Laurenţiu Ţibrea și 
prof. Gabriela Oloeriu, alături de orga-
nizatori, mulţumesc pentru ajutorul de-
terminant oferit de către Consiliul Lo-
cal al Municipiului Focșani, conducerea 
ISJ Vrancea și inspectorul de specialitate 
prof. Daniela Sîrghie. Astfel, evenimen-
tul nostru s-a desfășurat ca la carte... de 
matematică! ■



| 
 E

D
U

C
A

ŢI
E 

 |

| FOCŞANII | Iunie 20138

CONCURSUL DE INTERPRETARE 
INSTRUMENTALĂ „NOELIA PRISECARU”

În cadrul ediției a V-a a Concursului 
Interjudețean de Interpretare Instru-
mentală „Noelia Prisecaru”, vineri, 

pe 7 iunie, s-a desfășurat competiţia la 
secțiunea pentru soliști instrumentiști 
pian, respectiv chitară clasică. Este pen-
tru prima dată când această secțiune se 
extinde la nivel interjudețean, drept pen-
tru care participarea a 67 de elevi din ju-
dețele Brăila, Buzău, Galați, Iași, Neamț, 
Suceava, Vaslui și Vrancea poate � con-
siderată un adevărat succes.

Concursul a fost organizat de Lice-
ul de Artă „Gheorghe Tattarescu” din  
Focșani, sub auspiciile Ministerului 

Educației Naționale și ale Inspectora-
tului Școlar Județean, cu sprijinul Pri-
măriei Municipiului Focșani și având 
ca parteneri Ansamblul Folcloric „Țara 
Vrancei” și Asociația Culturală a Elevi-
lor Artiști „Milcovia”.

Juriul concursului a fost condus de 
doamna Cristina Răducanu (lector univ. 
dr. la Universitatea de Arte „George 
Enescu” din Iași), ceilalți membri �ind 
doamnele profesor Galina Cojocari și 

Valeria Sternatis (Liceul de Artă „Hari-
clea Darclée” Brăila), domnii profesori 
Vasile Gavriș (Colegiul Național de Artă 
„Octav Băncilă” Iași), Marius Răgălie 
(Liceul de Arte „Margareta Sterian” Bu-
zău) și Constantin Iaru (Liceul de Artă 
„Gheorghe Tattarescu” Focșani). De 
asemenea, președintele executiv al con-
cursului a fost doamna profesor Doina 
Collavini, inspector școlar de speciali-
tate, iar funcția de secretari ai juriilor a 
fost asigurată de doamnele profesor Vi-
orica Cristescu și Oana Holban.

Mai importantă decât orice, competi-
ţia în sine a însemnat premii frumoase 

pentru elevii Liceului de Artă „Gheorghe 
Tattarescu” din Focșani. La pian, trofeul 
concursului a fost câștigat de David Lef-
ter, premiul I de Johann Eduard Groza 
și Dragoș Ciochină, premiul al II-lea de 
Morena Briazu, Sabina Georgescu, An-
dreea Dragomir, Ștefan Sandu, Gabriel 
Cârjan și Dorinel Vardianu, premiul al 
III-lea a revenit elevelor Georgiana Cos-
tiniuc și Maria Micu, iar o mențiune 
elevului nostru Cosmin Crăciun. Toto-

dată, premiul I a fost împărţit de elevi ai 
liceului și la secţiunea chitară (Eusebiu 
Munteanu, Mioara Lozneanu, Gabrie-
la Palade și Andrei Pătrășcan). Acești 
minunați copii, foarte talentați, au fost 
pregătiți de profesorii Antoaneta Cioba-
nu, Doina Collavini, Viorica Cristescu, 
Anica Ghinea, Carmen Herghelegiu și 
Silviu Lăscan.

De asemenea, alături de subsecțiunea 
pentru elevii liceelor de artă, regulamen-
tul concursului a prevăzut, pentru am-
bele instrumente, și o subsecțiune adre-
sată elevilor care învață în alte unități 
școlare decât cele cu specializare muzică, 

având ca îndrumători tot cadre didacti-
ce din liceul nostru. Aici, s-au acordat  
focșănenilor 10 premii I și un premiu II.

Astfel, sperăm sincer că succesul ma-
nifestării și nivelul foarte ridicat al evolu-
ției elevilor participanți vor � precedente 
valoroase pentru edițiile viitoare. ■

prof. Viorica Cristescu
Liceul de Artă  

„Gh. Tattarescu” Focșani
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TURNEUL INTERNAŢIONAL DE TENIS 
„VRANCEA TROPHY”

„Vrancea Trophy – Trofeul Consiliu-
lui Judeţean Vrancea”, turneul interna-
ţional de tenis de mare tradiţie, revine la 
Focșani cu ediţia a VIII-a. Competiţia 
sportivă cu cea mai mare anvergură din 
Vrancea este oferită iubitorilor de tenis 
de Consiliul Judeţean și Federaţia Ro-
mână de Tenis, care mai au alături CS 
Unirea, Tenis Club Focșani, Direcţia 
Judeţeană pentru Sport 
și Tineret Vrancea, Pri-
măria Focșani și alţi 
parteneri și sponsori lo-
cali.

„Vrancea Trophy”, care 
se va desfășura pe tere-
nurile din Complexul 
sportiv Milcovul în pe-
rioada 29 iunie-6 iulie, 
reprezintă unul dintre 
cele 9 turnee Futures 
ce compun Circuitul 
Internaţional al Româ-
niei – FRT PRO CIR-
CUIT 2013 și este dotat 
cu premii în valoare de 
10.000 de dolari, pri-
mului clasat acordân-
du-i-se 18 puncte ATP.

Prestigiul de care se 
bucură „Vrancea Tro-
phy” în lumea tenisu-
lui din România este 
con�rmat și de accep-
tarea de către doamna 
Florenţa Mihai, fostă 
dublu �nalistă a Tur-
neului de Mare Slam 
de la Roland Garros, 
la simplu și dublu 
mixt, în 1977, a invi-
taţiei de a � director 
de turneu al compe-
tiţiei. Doamna Mihai 
a primit, de curând, 
din partea Federaţiei 
Continentale de Te-
nis, distincţia pen-
tru Directorul de 
Turneu al anului în 
Europa.

Focșaniul este 
unul dintre ora-
șele ce găzduiesc 
turnee din circui-
tul masculin FRT 
PRO CIRCUIT în 
2013, alături de 
Cluj Napoca, Bu-
curești, Bacău, Si-
biu, Pitești, Me-
diaș și Iași. Fiind 

cel mai important eveniment sportiv al 
anului în judeţ, „Vrancea Trophy” 2013, 
iniţiat de profesorul George Bucuroiu 
în urmă cu 11 ani, va complini în mod 
spectaculos Zilele Municipiului Foc-
șani, care vor avea loc în aceeași perioa-
dă cu turneul internaţional de tenis.

A�șul competiţiei îl are în centrul său, 
ca un omagiu adus performanţelor spor-

tive ale acestuia, pe fostul mare tenisman 
român Adrian Voinea, component al 
echipei de Cupă Davis a României, for-
mat ca sportiv pe terenurile Complexului 
Milcovul de profesorul George Bucuroiu.

Așadar, vă așteptăm la meciuri, unde 
intrarea este liberă, iar spectacolul la su-
perlativ! ■

Răzvan BucuroiuJudeţeană pentru Sport 
și Tineret Vrancea, Pri-
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CUPA ELITE, EDIŢIA A II-A –  
DANS LA SUPERLATIV!

În weekend-ul 8-9 iunie 2013, Sala 
Polivalentă din Focșani a fost cuceri-
tă de eleganţă și stil, prin participarea 

celor peste 500 de dansatori din aproape 
40 de cluburi din ţară (Suceava, Neamţ, 
Iași, Bacău, Galaţi, Vrancea, Buzău, Bră-
ila, Constanţa, Prahova, Brașov, Mureș, 

Dolj și București), care s-au întrecut în 
ritmuri de dans în cele 32 de competi-
ţii din toate categoriile de vârstă și clase-
le valorice. Într-un ambient frumos, cu 
un decor ce amintește de sfârșitul de se-
col XIX, și în prezenţa unui juriu format 
din 17 arbitri, dintre care și cei doi vice-
președinţi ai Federaţiei Române de Dans 
Sportiv, s-a dat startul celei de-a II-a 
ediţii a Concursului Naţional de Dans 
Sportiv Cupa Elite.

Acest eveniment a apărut din dorinţa 
de a pune și Focșaniul pe harta dansu-
lui sportiv românesc, așa cum majorita-
tea orașelor mari au un concurs de tra-
diţie, unde se urmărește, pe de o parte, 
promovarea perechilor de valoare în 
cadrul comunităţii locale (�ind singura 
ocazie „de acasă” unde ele pot performa 
în condiţii optime de spaţiu, sonorizare 
etc. și în aplauzele numeroșilor susţină-
tori), iar pe de altă parte, promovarea 
sportului de performanţă sau a spor-

tului de masă în cadrul copiilor și ti-
nerilor focșăneni. În organizarea aces-
tui eveniment amplu, am primit un real 
sprijin din partea Primăriei Municipiu-
lui Focșani, Consiliului Local al Muni-
cipiului Focșani și Direcţiei Judeţene de 
Sport și Tineret Vrancea, partenerii noș-

tri care au asigurat locaţia și fondul de 
premiere.

Programul competiţional al concursu-
rilor o�ciale a cuprins 4 module, �ecare 
având câte 5 competiţii, desfășurate din 
faza cali�cărilor până în faza �nală, ur-
mată de premierea �naliștilor, �ecare se-
siune de premiere �ind făcută de câte un 
reprezentant al Primăriei Focșani: dom-
nul Tudorel Tro�n (Viceprimar al Muni-
cipiului Focșani), domnul Eduard Cor-
hană (Secretarul Municipiului), doamna 
Micșunica Baciu (Director Executiv) și 
domnul Dan Cazaciuc (Șeful Serviciului 
Comunicare). 

Concursul a fost o reușită din toate 
punctele de vedere, atât prin modul în 
care a fost organizat, cât și prin rezulta-
tele dansatorilor focșăneni. De la copi-
ii de 4-5 ani care, pe ringul de dans, au 
arătat că Elite are multe valori potenţia-
le, până la sportivii care urcaseră deja pe 
podiumurile campionatelor naţionale și 

ale competiţiilor internaţionale, toţi de-
monstrează că la Focșani se poate dansa 
la nivelul cel mai ridicat pe care dansul 
sportiv îl are. Palmaresul sportivilor foc-
șăneni însumează, la această a doua edi-
ţie a Cupei Elite, 5 locuri I, un loc II, un 
loc III și alte 3 clasări în �nale în cadrul 

concursurilor o�ciale și 6 locuri I, un loc 
II, un loc III și alte 14 clasări în �nale la 
concursurile neo�ciale. 

Cristian Hariga și Noemi Dragu for-
mează perechea etalon a dansului spor-
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tiv vrâncean, pereche de clasă internaţi-
onală, care face parte din lotul naţional 
de dansuri standard al României și a 
avut cali�cări în �nale la majoritatea 
concursurilor naţionale din ultimii ani. 
Vlad Burlan și Andreea Nedelcu sunt 
vicecampionii naţionali en titre la clasa 
B Standard 16-18 ani, iar perechea Că-
tălin Clincescu și Camelia Panaite este 
�nalista campionatului de clasă E 12-13 
ani din 2010. Din aceste motive, nu a fost 
întâmplătoare clasarea celor trei perechi 
focșănene pe podiumul competiţiei de 
dansuri Standard 16-18 ani.

Sâmbătă, la galele de seară, Sala Poli-
valentă Focșani a devenit neîncăpătoare 
pentru sutele de spectatori veniţi să-și 
susţină favoriţii sau doar să se bucure de 
frumuseţea spectacolului. În aplauzele 

publicului, s-a desfășurat parada pere-
chilor și prezentarea juriului sau a o�-
cialilor, concursurile ca atare, dar și cele 
câteva momente susţinute de grupele 
de începători ale clubului sau show-rile 
oferite de perechea Valeriu Leontiev - 
Ksenya Rybina, legitimată la Codreanca 
Chișinău.

În decursul celor două zile de compe-
tiţii, au fost zâmbete, aprecieri, încura-
jări, lacrimi de fericire sau eșec, emoţie, 
încrâncenare, determinare, dezamăgire, 
speranţă... toate ingredientele unei com-
petiţii sportive, dar și ale unei parade a 
frumuseţii, împletite sub denumirea de 
DANS SPORTIV. În plus, organizarea 
unui astfel de eveniment necesită un vo-
lum mare de muncă, dar mai ales o echi-
pă funcţională, pe care am regăsit-o în 
rândul părinţilor acestor copii și cărora 
vreau să le mulţumesc în mod deosebit 
pentru suportul pe care ni l-au oferit!

Concursul a bene�ciat de aprecierea 
unanimă, atât din partea concurenţilor 
și a publicului, cât și din partea o�ciali-
lor din federaţie (datorită calităţii presta-
ţiilor sportive, a amenajării sălii și a bu-
nei organizări), lucru care ne motivează 
să permanentizăm acest eveniment și să 
facem din Cupa Elite o tradiţie anuală a 
Focșaniului. ■

Iulian Mazilu,
Președinte Clubul  

de Dans Sportiv Elite
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ZIUA UNIVERSALĂ A IEI,  
CELEBRATĂ DE SÂNZIENE (24 IUNIE)

 – BLUZA TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ,  
PROPUSĂ CA BRAND DE ŢARĂ –

O iniţiativă fără precedent a luat 
naștere pe Facebook, unind iubi-
torii României din toate colţurile 

lumii. Pentru a celebra superba ie tradi-
ţională, comunitatea online La Blouse 
Roumaine a sunat mobilizarea pentru 
decretarea Zilei Universale a Iei în data 
de 24 iunie, de Sânziene.

În acea zi, românii și iubitorii Româ-
niei au fost provocaţi să poarte ia, splen-
dida bluză a portului popular. „Poartă o 
IE oriunde te-ai a�a în lume, fotogra�a-
ză-te și încarcă-ţi poza pe contul tău de 
Facebook. Îmbracă planeta în IA româ-
nească!“, au îndemnat organizatorii.

Imaginile cu românce și prunci de ro-
mâni în ie au inundat Facebook-ul. Co-
naţionalii noștri, mai ales cei a�aţi la 
distanţă de casă, au arătat că poartă ia 
în momentele importante din viaţa lor, 
ca pe un simbol naţional care a captivat 
lumea. „Suntem mândri că suntem ro-
mâni și purtăm ie pentru că ne iubim 
ţara“ este mesajul ce se desprinde din 
toate postările.

Până acum, români de pe șase conti-
nente, din 48 ţări și din 109 localităţi au 
anunţat că organizează evenimente de-
dicate acestei Zile Universale a Iei. Acţi-
unea naţională este un succes internaţio-
nal de proporţii.

„La blouse roumaine“ este numele unei 
picturi realizate de Henri Matisse în 

1940, dintr-o serie de portrete dedicată 
iei românești. Matisse a fost fascinat de 
bluza românească pe care a cunoscut-o 
datorită prieteniei cu pictorul �eodor 
Pallady. Lucrarea în ulei înfăţișează o ţă-
rancă îmbrăcată în ie, având cosiţele îm-
pletite cunună și mâinile așezate în poa-
lă. Tabloul măsoară 92 X 73 centimetri și 

face parte din galeria de la Muzeul Naţi-
onal de Artă Modernă de la Paris.

S-A DUS VESTEA
Comunitatea online, care numără deja 

24.000 membri, își propune să consacre 
ia tradiţională drept brand de ţară al 
României. Iar argumentele sunt destule: 
costumul popular a devenit obiect de pa-
trimoniu naţional, expus în marile mu-
zee ale lumii.

Portul ţărănesc a fost adoptat imedi-
at de reginele României, �ind purtat de 
reginele Elisabeta și Maria, atât la ocazii 
publice, cât și în viaţa particulară. Crea-
tori celebri de modă au adus ia pe po-
diumurile internaţionale, inspiraţi de 
formă, desene și culorile românești. Iar 
vedete de talie mondială au îmbrăcat ia 
cu ra�nament, pozând pe copertele fai-
moaselor reviste occidentale.

În esenţă, portul popular românesc 
– și ia în special – reprezintă curăţenia, 
frumuseţea și demnitatea spirituală a 
neamului. Aceste valori trebuie recupe-
rate din strămoși ca o comoară nepreţu-
ită care ne poate salva ca naţie.

FRANCEZII NE SUSŢIN
Prima misiune diplomatică din Româ-

nia a anunţat public că sărbătorește la 24 
iunie Ziua Universală a Iei. Ambasada 
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Republicii Franceze în România s-a ală-
turat cu bucurie mișcării naţionale.

„În anii `40, pictorul Henri Matisse, 
cucerit de frumuseţea costumului tra-
diţional românesc, a pictat «La blouise 
roumaine». Prin gestul său, Matisse ofe-
ră iei faimă internaţională și o imortali-
zează. Azi, a sosit momentul să o punem 
noi înșine în valoare. Românii sărbătoresc 
pe 24 iunie, pentru prima dată, Ziua in-
ternaţională a iei, ocazie cu care vă invi-
tăm să îmbrăcaţi costumul tradiţional și 
să intraţi alături de români într-o horă a 
iei în jurul Pământului“, scriu diplomaţii 
francezi.

Reprezentanţele României în străină-
tate vor participa și ele la acţiune, alături 
de comunităţile de români din diaspora.

AM PRINS ARIPI
Compania naţională Tarom susţine și 

ea mișcarea pentru valorile culturale ro-
mânești, lansând proiectul de recupara-
re a unuia dintre costumele tradiţionale 
românești purtate de aviatoarea Sma-
randa Brăescu. Proiectul este realizat în 
colaborare cu arhitectul Ioana Cordu-
neanu și cu cele doua moștenitoare ale 
Smarandei Brăescu – Ana-Maria Sire-
teanu și Maria Isopescu, ce vor pune la 
dispoziţie un bogat material documen-
tar de familie.

Pe 24 iunie, echipajele Tarom au dus 
5 ii românești, în 5 orașe mari ale lumii 
– Tel Aviv, Dubai, Istanbul, Madrid și 
Frankfurt – contribuind astfel la com-
pletarea hărţii mondiale a comunităţilor 
de ii românești. Proiectul se va �naliza 
la 1 decembrie 2013, de Ziua Naţională 
a României, când Tarom va oferi costu-
mul „Smaranda Brăescu“ unuia dintre 
pasagerii săi.

Reacţiile sunt copleșitoare. Românii 
tânjeau dupa așa iniţiativă care să le re-
dea sentimentul de apartenenţă și mân-
drie naţională.

preluare www.adevarul.ro

PAGINA DE FACEBOOK 
„LA BLOUSE ROUMAINE”

„Ia, bluza romanească, poate deve-
ni un brand de ţară recunoscut de toa-
tă planeta dacă vom reuși să promovăm 
împreună tradiţia noastră moștenită din 
timpuri imemoriale. Așa că ne-am gân-
dit ca pe 24 iunie 2013, odată cu sărbă-
toarea Sânzienelor, să inaugurăm Ziua 
Universală a Iei.

Ce trebuie să facem este foarte simplu. 
În această zi, �ecare ne vom îmbrăca în-
tr-o ie, ne vom fotogra�a și vom posta 
imaginea ca poză de pro�l pe Facebook 
sau în orice altă reţea socială. Nu con-
tează dacă ia pe care o purtăm este moș-
tenită de la bunici și străbunici sau este 
adaptată modern de un designer. Impor-
tant este să �e albă. Nu contează dacă vă 
a�aţi în România, dacă sunteţi românce 
în străinătate sau doar fane ale femini-

tăţii românești. Important e să o purtaţi 
cu drag.

Astfel, vom îmbrăca pentru o zi toa-
tă planeta în ie și, pentru a-i vedea efec-
tul și răspândirea pe mapamond, ne-am 
gândit să realizăm o aplicaţie web și mo-
bilă, unde vor � colectate toate aceste fo-
togra�i cu fete și femei în ii.

(...) În noaptea de Sânziene, fetele de 
măritat își pun sub pernă �ori de sân-
ziene, pentru a-și visa ursitul. În une-

le zone, fetele își fac coroniţe de sânzi-
ene și le lăsau peste noapte în grădină. 
Dacă dimineaţa găsesc coroniţele pline 
de rouă, este semn de măritiș în toam-
na care urma să vină. Florile de sânziene 
sunt prinse în coroniţe și duse la biseri-
că pentru s�nţire. Mai apoi sunt folosite 
pentru diverse practici magice de-a lun-
gul anului. Tot în noaptea de Sânziene, 
se adună plantele de leac, care ating apo-
geul în această perioadă.” ■
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REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA 
ŞCOLII NR. 1 „NICOLAE IORGA”

Recent, Municipiul Focșani a sem-
nat un contract de �nanţare pri-
vind reabilitarea Școlii nr. 1 „Ni-

colae Iorga”. Astfel, modernizarea prin 
intervenţii asupra unor elemente com-
ponente ale clădirii, precum și dotarea 
cu echipamente moderne a laboratoa-
relor și spaţiilor de învăţământ ale școlii 
vor asigura celor 500 de elevi ai săi, în 
decurs de 15 luni, cele mai bune condiţii 
de studiu, la standarde europene.

Necesitatea unui astfel de proiect este 
dată de câteva caracteristici ale contex-
tului actual. În primul rând, este bine 
știut faptul că starea și accesibilitatea in-
frastructurii educaţionale și a dotărilor 
aferente asigură calitatea în educaţie. Cu 
toate acestea, fondurile atrase prin pro-

grame cu �nanţare externă și cele alo-
cate din bugetul de stat pentru investiţii 
în unităţi de învăţământ (cu precăde-
re preuniversitar) nu acoperă necesarul 
de reabilitare a acestei infrastructuri în 
România. În plus, calamităţile natura-
le din ultimii ani au contribuit la creș-
terea acestei nevoi. În orice caz, oricum 
am privi, există un număr mare de uni-
tăţi de învăţământ care necesită lucrări 
de reabilitare și dotare cu echipamente 
didactice, IT și materiale speci�ce pen-
tru documentare. Un alt aspect, la fel 
de important și la fel de evident pentru 
noi toţi, este legat de creșterea natalităţii 
înregistrată în ultimii ani, care se va re-
simţi în perioada următoare prin crește-
rea cererii de spaţii pentru învăţământ. 

Astfel, devine și mai clar faptul că aceste 
investiţii vor asigura creșterea capacită-
ţii de școlarizare a unităţilor din învăţă-
mântul obligatoriu, condiţiile de acces la 
educaţie �ind mult îmbunătăţite.

Lăcaș de cultură și educaţie, Școala 
nr. 1 „Nicolae Iorga” își desfășoară din-
totdeauna activitatea într-o clădire con-
struită înainte de anul 1960. Ea a funcţi-
onat aici ca Liceu Pedagogic, în perioada 
1971-1977, iar apoi a devenit Școala Ge-
nerală nr. 1, unde generaţii de-a rândul 
au învăţat tainele scrisului și ale cititului.

Cei 500 de elevi ai şcolii (dintre care 
230 în învăţământul primar şi 270 în cel 
gimnazial) învaţă în 18 săli de clasă, în 
două schimburi. Baza materială a școlii 
s-a îmbunătăţit în 2008-2009 cu un Cen-
tru de documentare și informare, Școa-
la „Nicolae Iorga” �ind singura nomina-
lizată în Focșani, dintre școlile generale, 
pentru realizarea acestui proiect. El a pre-
suspus conectarea la sisteme de informa-
re complexe, realizate de aparatură mo-
dernă, de ultimă generaţie (calculatoare, 
videoproiector, tablă interactivă, cameră 
video). Centrul reprezintă un spaţiu care, 
prin activităţile speci�ce desfășurate, îm-
bunătăţește procesul instructiv-educativ 
din școală. Tot acest spaţiu este cel care 
contribuie la o formă mai bună a relaţiei 
şcoală – profesori – părinţi – comunita-
te, prin activităţile de orientare şcolară şi 
profesională şi prin valori�carea talente-
lor şi aptitudinilor elevilor. 

Un alt motiv de mândrie al colectivu-
lui didactic al școlii este prestigiul bine-
meritat, obţinut prin numărul mare de 
elevi care se bucură de rezultate deose-
bite la �ecare sfârșit de an școlar, la olim-
piade, la examenele naţionale, la admi-
terea în licee, la concursurile artistice și 
sportive.

Cu toate acestea, de-a lungul timpu-
lui, clădirea Școlii nr. 1 „Nicolae Iorga”, 
situată în Cartierul Sud al orașului, a be-
ne�ciat doar de aportul și eforturile con-

jugate ale comitetelor de părinţi și ale 
personalului de întreţinere pentru păs-
trarea unui cadru adecvat desfășurării 
activităţii didactice. De asemenea, școa-
la este frecvent un sediu în care se deru-
lează numeroase competiţii și activităţi 
ale elevilor săi, dar și din oraș sau judeţ. 

În același timp, independent de sta-
rea clădirii, școala se mai confruntă cu 
o serie de „ameninţări” ce trebuie luate 
în seamă, atunci când se analizează pre-
ocuparea pentru calitatea învăţământu-
lui general obligatoriu. Este vorba despre 
contextul social-economic nemotivant, 
starea materială precară a unor familii, 
migrarea forţei de muncă în străinata-
te și, astfel, creșterea numărului elevilor 
lipsiţi de supravegherea părinţilor, pre-
cum și in�uenţa dăunătoare a „educaţiei 
străzii” asupra elevilor. Toţi aceştia sunt 
factori care, priviţi în mod obiectiv şi 
constructiv, impun reabilitarea, moder-
nizarea și dotarea spaţiului școlii, întoc-
mai pentru a se asigura condiţiile calită-
ţii în educaţie.

Așadar, prin �nanţarea și implemen-
tarea acestui proiect, Școala „Nicolae 
Iorga” va avea asigurată o calitate a în-
văţământului conform standardelor eu-
ropene. Aceasta va însemna formarea 
elevului în mod preponderent ca explo-
rator, şi nu ca memorator sau depozitar 
de cunoştinţe, popularizarea și îmbună-
tăţirea permanentă a ofertei educaţiona-
le, continuarea învăţământului clasic și 
în alternativa „Step by Step” și cuprinde-
rea unui număr cât mai mare de elevi în 
activităţile extracurriculare. Toate aces-
tea se vor realiza pornind de la reabili-
tarea și modernizarea localului școlii, 
dotarea cabinetelor și laboratoarelor din 
școală și ajungând treptat la o colaborare 
e�cientă cu comunitatea locală, creșterea 
numărului parteneriatelor interne și in-
ternaţionale și promovarea valorilor cul-
turale, spirituale ale poporului român. ■

Ec. Eugenia Drăgușanu
Compartimentul Proiecte
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ANGHEL SALIGNY (18)

Personalitate incontestabilă română 
și europeană, Anghel Saligny a lă-
sat posterităţii lucrări remarcabi-

le, de la celebrele poduri care împânzesc 
România și care s-au păstrat până în zi-
lele noastre, la căi ferate și la construcţia 
primului funicular din ţară, la Tg. Ocna.

Silozurile din Brăila și Galaţi, ale căror 
pereţi sunt realizaţi din celule hexagona-
le formate din piese fabricate la sol sub 
formă de plăci, reprezintă o premieră 
mondială. Silozurile din Constanţa sunt 
adevărate monumente arhitectonice 
care, și în prezent, sunt privite și admi-
rate ca �ind clădiri extrem de moderne, 
comparate cu unele hoteluri și spaţii de 
agrement din America acelor vremuri.

Având o experienţă vastă și viziuni 
moderne care s-au dovedit a �, în timp, 
cele mai bune metode și reguli aplica-
te atât de el, cât și de alţi constructori ai 
vremii din toate colţurile lumii, Saligny 
rămâne pentru posteritate un artizan și 
un magician al tot ceea ce a însemnat 
construcţie pe structură metalică. Aca-
demician, inginer constructor, minis-
tru și pedagog, Anghel Saligny este fără 
doar și poate un pionier al tehnicii in-
ternaţionale. 

De-a lungul timpului, Anghel Saligny 
s-a ocupat și de partea de pregătire pro-
fesională a celor tineri, �ind membru 
fondator al Societăţii Politehnice din 
București, apoi profesor la Școala Naţi-
onală de Poduri și Șosele. De asemenea, 
a fost ministru al Lucrărilor Publice, 
membru corespondent, apoi membru 
titular și cel de-al 17-lea președinte al 
Academiei Române (1907-1910), mem-
bru al Societăţii Gazeta matematică (din 
anul 1914), președinte al Comitetului de 
Construcţii de cale ferată (1922), admi-
nistrator delegat al Societăţii Comunale 
de Tramvaie din București (1909-1925), 
participând activ la în�inţarea acesteia, și 
cenzor la Banca Naţională (1913-1925).

În 1922, Saligny este numit președinte 
al Comitetului de organizare a Serbărilor 
pentru încoronarea Suveranilor. Datori-
tă unor suferinţe la inimă, nu a putut lua 
parte la încoronare, dar a făcut pregăti-
rile necesare la Alba Iulia și la București.

În dimineaţa zilei de 17 iunie 1925 
(acum, în luna iunie, se împlinesc 88 de 
ani de la trecerea sa în ne�inţă), Anghel 
Saligny, deși era suferind, s-a dus la Soci-
etatea Comunală de Tramvaie, unde era 
Administrator delegat. Întors acasă pen-
tru a serba ziua de naștere a soţiei, s-a 
așezat pe scaunul pe care se odihnea de 
obicei și, pe nesimţite, și-a dat sfârșitul.

Înmormântarea a avut loc la 19 iunie 
1925, cu funeralii naţionale la care au 
asistat primul Patriarh al Bisericii Orto-
doxe Române – Miron Cristea, Primul 

ministru Ion I. C. Brătianu, reprezen-
tantul regelui Ferdinand – Comandorul 
Coslinsky, miniștri, personalităţi, nume-
ros public. După serviciul religios o�ci-
at la domiciliul din str. Basarabia nr. 10, 
cortegiul a parcurs drumul până la cimi-
tirul Sf. Vineri. Trupul neînsu�eţit al lui 
Anghel Saligny a fost depus în cavoul fa-
miliei, alături de cel al �icei sale Eugenia, 
moartă cu 2 ani înainte. Potrivit croni-
cei, ceremonialul a adus o mare conso-
lare iubitei sale soţii Tereza, copiilor săi 
Mihail și So�a, nepoţilor, rudelor, prie-
tenilor și cunoscuţilor. 

Atunci, la 19 iunie 1925, Ion I. C. Bră-
tianu, prim ministru al ţării, a declarat, 
la trecerea în ne�inţă a inginerului An-
ghel Saligny, că „un român într-adevăr 
mare și-a încetat deodată munca și via-
ţa”. Tot atunci, o altă mare personalitate 
a României, matematicianul Gheorghe 
Ţiţeica, mărturisea: „Înzestrat cu însușiri 
numeroase și alese, care rar se îmbină în 

același om, Anghel Saligny avea nu nu-
mai știinţa și tehnica superioară necesa-
ră construcţiilor mari și îndrăzneţe, dar și 
înţelegerea largă a nevoilor economice ale 
ţării, precum și o putere de muncă extra-
ordinară, pentru realizarea ideilor sale”.

Închei aici seria de articole dedicată 
marelui om și focșănean de seamă, An-
ghel Saligny, convinsă �ind că nici acum 
și nici mult timp de acum înainte nu se 
va putea cuprinde în vorbe sau scriere tot 
ce au însemnat viaţa și realizările sale.  ■

— �nal —

Carmen Corina Cazaciuc
Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”

Biroul ing. Anghel Saligny din Muzeul 
Căilor Ferate Române, unde se mai pot 

vedea o serie de obiecte personale donate 
muzeului de familia Saligny

Încoronarea Regelui Ferdinand și a 
Reginei Maria la Alba Iulia (15 oct. 1922)

Patriarhul Miron Cristea

Ion I. C. Brătianu

Gheorghe Ţiţeica – matematician
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MAI, CU REZULTATE REMARCABILE 
PENTRU CSM FOCŞANI 2007!

Luna mai, cea în care cele mai mul-
te sporturi încheie sezonul compe-
tiţional și intră în vacanţă, apoi în 

perioada de pregătire pentru un nou se-
zon, a adus noi rezultate frumoase pen-
tru sportivii CSM Focșani 2007.

ARTE MARŢIALE
19 MEDALII LA CUPA 
ROMÂNIEI

Karatiștii de la CSM Focșani 2007 au 
concurat, sâmbătă, 11 mai, la Voluntari, la 
Cupa României pentru copii, minicadeţi, 
cadeţi și juniori, competiţie care consti-
tuie criteriu de selecţie pentru loturile 

României participante la Campionatul 
Mondial și Cupa Mondială. Sportivii 
pregătiţi de sensei Daniel Fusaru s-au în-
tors de la concurs cu 19 medalii, dintre 
care 5 de aur, 5 de argint și 9 de bronz.

Astfel, au terminat pe locul I și au pri-
mit medaliile de aur: Andrea Argin-
teanu (kumite juniori), Dragoș Pantazi-
că (kata cadeţi), Irina Paraschiv (kumite 
copii – 43 kg), Gabriela Popovici (ku-
mite copii – 45 kg) și Teodor Georgescu 
(kumite copii – 35 kg). Pe locul al II-
lea s-au clasat Robert Tudoran, Geor-
ge Popa, Ștefan Gotu și Luca Lăţcan 
(kata copii II) și Andrei Sfetcu (kumite 
minicadeţi). De asemenea, au treminat 
întrecerea pe locul al III-lea și au pri-

mit medalii de bronz: Carla Cristescu 
și David Lăţcan (kata copii I), Andrei 
Mardare (kumite copii II), Gabriela Po-
povici (kata copii III), Andrei Paraschiv 
(kumite minicadeţi), Dragoș Pantazică 
și Dorian Hîrcan (kumite cadeţi), Geor-
ge Dochioiu (kumite juniori) și Teodor 

Georgescu (kata copii II).

CUPA CSM FOCŞANI 2007, LA 
SUPERLATIV!

Cupa CSM Focșani 2007 la arte mar-
ţiale a fost o reușită de excepţie, prin 
nivelul valoric și prin numărul partici-
panţilor. Au concurat la Focșani, în Sala 
Polivalentă, sâmbătă, 25 mai, de dimi-
neaţa până seara, 500 de sportivi de la 
25 de cluburi din toată ţara – de la cam-
pioni mondiali, europeni și naţionali, 
membri ai loturilor naţionale ale Româ-
niei, la sportivi a�ați la început de cari-
eră. Prezenţa lor la Cupa CSM Focșani 
2007 a însemnat aprecierea pe care o au 
pentru secţia de arte marţiale a clubului 
organizator, pentru prestigiul naţional și 
internaţional al acesteia.

Care a fost opinia oaspeţilor? A sinte-
tizat-o președintele Federaţiei Interna-
ţionale de karate SKDUN, Aurel Pătru, 
care a participat la competiţie nu doar ca 
observator, ci și ca îndrumător, în întâl-
nirile gen ședinţe de lucru pe care le-a 
avut cu arbitrii și conducătorii cluburi-
lor prezenţi la competiţie. „Totul este la 
superlativ! Și ca nivel al competiţiei, și 
ca organizare, ce a fost chiar peste nive-
lul campionatului naţional! A fost pen-
tru mine un bun prilej pentru a vedea 
sportivii loturilor naţionale în perspec-
tiva Campionatului Mondial și Cupei 
Mondiale.”

Nivelul evoluţiilor la kata și specta-
culozitatea și calitatea tehnico-tactică a 
prestaţiilor sportivilor din proba de ku-
mite au dat consistenţă unei competiţii 
organizate fără cusur de sensei Daniel 
Fusaru și grupul său de colaboratori, în-
tre care s-au a�at părinţi ai unor sportivi, 
ca și clubul Satori, Școala Postliceală Sa-
nitară Hypocrate și Centrul de Volunta-
riat Vrancea.

HANDBAL
LOCUL AL 7-LEA ÎN 
CAMPIONAT

Handbaliștii pregătiţi de profesorul 
Viorel Ciubotaru au încheiat campio-
natul naţional – Divizia A, seria I, edi-
ţia 2012-2013, pe locul al 7-lea. Este o 
bună performanţă, care depășește obiec-
tivul stabilit: locurile 8-10. În mai, după 
o întrerupere de o lună a campionatului, 
CSM Focșani a câștigat cu 24-16 partida 
susţinută pe teren propriu în compania 
ACS Handbal Teleorman Alexandria și a 
pierdut cu 27-24 meciul jucat la Galaţi, 
cu Universitatea. Pentru clubul nostru, 
au jucat în cele două partide: Rusu, Toa-

der, Sîsîeac, Constantin, Vasilache, Ro-
taru, Nelu, Tănase, Gheorghe, Barbu, 
Popa, Neaţă, Necoară, Stancu și Toia.

JUDO
2 MEDALII DE BRONZ LA CUPA 
ROMÂNIEI, SENIORI

Sportivii de la CSM Focșani 2007 au 
reușit o bună performanţă la Cupa Ro-
mâniei pentru seniori, ale cărei întreceri 
au avut loc la Iași, sâmbătă, 11 mai. La 
70 kg., Sorina Ţurcanu și-a recon�rmat 
forma excelentă în care se a�ă în acest an 
și a câștigat medalia de bronz. La aceeași 
categorie, Mirela Constantin s-a clasat 
pe locul al 5-lea. Tot medalie de bronz a 
câștigat și Georgică Stanciu, la 100 kg, 
în timp ce Dănuţ Stanciu s-a clasat al 
7-lea la 81 kg.

10 MEDALII LA CUPA 
NORDULUI

Competiţia internaţională de judo 
„Cupa Nordului”, ale cărei întreceri au 
avut loc la Baia Mare, în zilele de 25 și 
26 mai, s-a încheiat cu un rezultat re-
marcabil pentru sportivii LPS – CSM 
Focșani 2007. Judoka pregătiţi de pro-
fesorii Dumitru Zisu, Stănică Grosu, 
Marinel Palade și Iulian Surlă s-au în-
tors de la Baia Mare cu 10 medalii și 3 
locuri 5. A urcat pe prima treaptă a po-
diumului și a primit medalia de aur Ro-
bert Iamandi, la U 11, 24 kg. Pe locul al 
doilea s-au clasat Alexandru Sârbu, la 
U 11, 27 kg, Claudiu Adrian Neagu, la 
U 13, 38 kg, Alexandru Solomon, la U 
13, 50 kg, Violeta Vlase, la U 13, 48 kg 
și Riccardo Stoica, la U 13, 55 kg, care 
au primit medalii de argint. A treia po-
ziţie, care le-a adus medalii de bronz, a 
fost ocupată de Denis Stoica, la U 11, 
42 kg, Radu Găitanaru, la U 11, 46 kg, 
Gabriel Farcaș, la U 13, 44 kg și Mihai 
Vrabie, la U 18, 46 kg. ■

Petrică Butuc,
O�ţer de presă CSM Focșani 2007
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AMICII SPORTULUI VRÂNCEAN

De multe ori ne punem întrebarea: 
„Ce este sportul?” Sportul este un 
fenomen social de mare comple-

xitate și importanță prin funcțiile speci-
�ce și valorile create, ca și prin locul pe 
care îl ocupă în ansamblul vieții socia-
le. Se distinge de alte fenomene sociale 
prin universalitate și unicitate. Sportul 
reprezintă performanță, dar și activități 
recreative. Oamenii simt nevoia exerciți-
ilor �zice, a mișcării, a jocului sportiv ca 
activitate recreativă sau chiar de refacere 
psiho-motrică.

Școala – familia – comunitatea sunt 
factori esențiali în promovarea sportu-
lui școlar. Școala, prin procesul instruc-
tiv-educativ, familia, prin convingerile 
sale, și comunitatea, prin factorii de deci-
zie ai administrației locale, care susțin de-
rularea activităților sportive organizate.

Catedra de sport a Colegiului Tehnic 
„Edmond Nicolau”, în 
baza programului na-
țional „Mișcare pen-
tru sport”, și-a pro-
pus, pentru anul școlar 
2012-2013, o serie de 
acțiuni sportive în par-
teneriat cu Primăria 
municipiului Focșani 
și Consiliul Local al 
municipiului Focșani, 
cuprinse într-un pro-
iect sub denumirea 
„Amicii sportului 
vrâncean”.

Calendarul activită-
ților sportive desfășu-
rate sub acest generic a cuprins un vast 
program de derulare, începând cu:
1. Cupa „24 ianuarie” – volei licee, fete;
2. Cupa „8 martie” – volei licee, fete;
3. „Cupa Primăverii Handbal” – licee, 

fete;

4. „Cupa Primăverii Fotbal” – licee, 
băieți;

5. Cupa „Ziua Europei” – baschet, licee;
6. Cupa „Ziua Europei” – badminton, licee;
7. Cupa „Ziua Europei” – tenis de 

masă, licee;
8. Cupa „Zilele Colegiului Tehnic Ed-

mond Nicolau”– activități sportive la 
handbal, baschet, șah, tenis de masă, 
volei, badminton;

9. Moment sportiv de premiere a ele-
vilor sportivi care au �nalizat cursurile 
cls. a XIIa.
Urmează a se desfășura Cupa „Ziua 

Educației” – 5 octombrie 2013 și Cupa 
„1 Decembrie” – 1 decembrie 2013, la 
ramurile sportive volei, șah, badminton, 
tenis de masă.

Aceste competiții și manifestări spor-
tive au adus în prim plan implicarea 
elevilor, familiarizarea lor cu modul de 

desfășurare, folosirea timpului liber și 
aplicarea cunoștințelor legate de aceste 
ramuri sportive. Relația „educație �zi-
că – sport – mișcare” contribuie la ori-
entarea spre un stil de viață sănătos, de 
autocontrol și autoeducație. Un citat al 

�lozofului Petre Țuțea întărește aces-
te convingeri: „Învață copiii să aprecie-
ze timpul liber, căci numai așa vor deveni 

personalități!”
La aceste activități sportive, elevii au 

fost premiați cu diplome, cupe, medalii, 
tricouri, mingi.

Elevii premiați la cea de-a VI-a ediție 
„Zilele Colegiului Tehnic Edmond Ni-
colau” sunt:

1 Custura Fineas XII D Volei

2 Vlaicu Ionel XIII B Volei

3 Martinescu Alexandru XII D Baschet

4 Albichi Gabriel XII E Baschet

5 Popa Mihnea XII E Baschet

6 Anghelie Dragoș XII F Baschet

7 Mohirta Ionu¡ XII I Fotbal

8 Mănăilă Florentin XII D Fotbal

9 Popa George XII B Handbal

10 Bratu Alexandru XII B Handbal

11 Dumitrescu Dragoș XII B Handbal

12 Văduva Violeta XII D Handbal

13 Haimana Carmen XIII A Handbal

14 Chitaru Georgian XIII C Badminton

15 Dumitrașc George XIII C Badminton

16 Bîndar Nicușor XIII B Rugby

Ca „Amici ai sportului vrâncean”, toți 
elevii sportivi, toți tinerii și mai ales toți 
cei care simțim cu adevărat că suntem 
vrânceni, să întâmpinăm sărbătoarea 
„Zilelor Focșaniului”, care se apropie, 
cu bucurie, cu zâmbet și cu mulțumire. ■

prof. dr. Ionel Ambrosie
Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”

Șef catedră Educaţie Fizică
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HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL 
LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN 27 MAI 2013
•  A fost aprobat Acordul de parteneri-

at dintre Unitatea Administrativ Te-
ritorială Municipiul Focșani, Unita-
tea Administrativ Teritorială Judeţul 

Vrancea și Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Vînători, pentru 
întocmirea, depunerea și implemen-
tarea proiectului „Amenajarea ariei 

naturale de interes local Crâng Pe-
trești și îmbunătăţirea infrastructu-
rii de acces”.

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN 30 MAI 2013
•  Consiliul Local a alocat sume pentru: 

premierea sportivilor participanţi la 
a II-a ediţie a Concursului Naţional 
de Dans Sportiv „Cupa Elite" (8-9 iu-
nie 2013) – 15 mii lei; premierea câș-
tigătorilor Stagiunii Teatrale a Elevi-
lor Vrânceni, ediţia a XXXI-a (29-31 
mai 2013) – 7 mii lei;

•  S-a aprobat participarea Consiliului 
Local al municipiului Focșani, în cali-
tate de co-organizator, la desfășurarea 
Concursului de Interpretare „Noelia 
Prisecaru", ediţia a V-a (7 iunie 2013), 
și a Concursului de matematică „EU-
CLID", ediţia a IX-a (1 iunie 2013);

•  A fost aprobată participarea Consi-
liului Local al municipiului Focșani, 
în calitate de co-organizator, la imple-
mentarea proiectului „Amicii spor-
tului vrâncean”, iniţiat de Colegiul 
Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani;

•  A fost alocată, din bugetul local al Mu-
nicipiului Focșani pe anul 2013, suma 
de 150 mii lei pentru organizarea Zi-
lelor Municipiului Focșani, în peri-
oada 4-7 iulie;

•  Consiliul Local a aprobat acordarea unui 
sprijin �nanciar parohiilor „Sf. Cuv. Pa-
rascheva – Noua Catedrală” Focșani și 
„Vovidenia – Tăbăcari” Focșani;

•  S-a aprobat asumarea Planului local 
de acţiune pentru aplicarea Strategi-
ei Guvernului României de incluziu-
ne a minorităţilor romilor la nivelul 
Municipiului Focșani, pentru perioa-
da 2013-2020;

•  A fost aprobat Planul de ordine și sigu-
ranţă publică a Municipiului Focșani;

•  Au fost aprobate preţurile de pornire 
la licitaţie, precum și caietul de sar-
cini pentru vânzarea prin licitaţie 
publică a spaţiilor proprietate priva-
tă a municipiului Focșani, cu desti-
naţia de cabinete medicale, precum 
și a spaţiilor în care se desfășoară 
activităţi conexe actului medical, si-
tuate în incinta imobilului Dispensar 
medical nr. 5-6 (str. Revoluţiei nr. 14);

•  S-a aprobat încredinţarea în folosin-
ţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, că-
tre Asociaţia „Clubul Sportiv Addras 
Taekwondo”, a spaţiului ce urmează 
a � disponibilizat prin modernizarea 
Punctului Temic nr. 2, ce aparţine do-
meniului public al municipiului Foc-
șani, în vederea amenajării unei săli de 
sport;

•  Au fost aprobaţi indicatorii tehni-
co-economici – faza proiect tehnic 
de execuţie pentru obiectivele de in-
vestiţie „Reabilitare, modernizare și 

dotări” la Școala nr. 3 și Școala nr. 8 
„Alexandru Vlahuţă” din Focșani;

•  Au fost aprobaţi indicatorii tehni-
co-economici pentru obiectivele de 
investiţii „Sistematizare și împre-
jmuire Școala Ștefan cel Mare” și 
„Refacere infrastructură străzi – str. 
Păun Pincio” din Focșani;

•  S-a aprobat cererea de �nanţare „Spri-
jinirea investiţiilor în e�cienţa ener-
getică a unor blocuri de locuinţe din 
municipiul Focșani”, precum și co-�-
nanţarea cheltuielilor aferente;

•  Domnul consilier Ionuţ Mersoiu a 
fost ales președinte de ședinţă pentru 
Consiliul local al municipiului Focșani 
pe o perioadă de trei luni, începând 
cu luna iunie 2013. ■
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1 Cabinet Primar – DECEBAL BACINSCHI 209

2 Cabinet Viceprimar – GABRIEL IONEL NECULA 107

3 Cabinet Viceprimar – TUDOREL DANIEL TROFIN 109

4 Cabinet Secretar 210

5 Centrul de Comunicare – Cadastru și agricultură 411

6 Centrul de Comunicare – Impozite și taxe 412

7 Centrul de Comunicare – Informaţii generale 417

8 Centrul de Comunicare – Juridic 418

9 Centrul de Comunicare – Registratură 416

10 Centrul de Comunicare – Urbanism 419

11 Compartiment Audit 303

12 Compartiment Contracte, Achiziţii 203

13 Compartiment Proiecte 111

14 Compartiment Rromi 404

15 Compartiment autorizare agenţi economici 302

16 Compartiment transport public local 302

17 Compartiment monitorizare servicii comunitare 215

18 Compartiment Securitatea muncii 215

19 Consiliul Local – Aparat Tehnic 217

20 Direcţia Resurse Umane și Coordonare Unităţi 
Subordonate 103

21 Direcţia Resurse Umane și Coordonare Unităţi 
Subordonate – Director 105

22 Direcţia Administraţie Publică Locală – Director 106

23 Direcţia Economică, Birou Contabilitate 207

24 Direcţia Economică – Director 206

25 Direcţia Economică, Serviciul Buget – Șef serviciu 205

26 Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam. 2) 
 – Șef serviciu 302

27 Serviciul Administraţie Publică Locală – Șef serviciu 102

28 Serviciul Administrativ – Șef serviciu 115

29 Serviciul Comunicare 201

30 Serviciul Comunicare 104

31 Serviciul Comunicare – Șef serviciu 202

32 Serviciul Comunitar de Cadastru și Agricultură (Cam. 04) 304

33 Serviciul Comunitar de Cadastru și Agricultură (Cam. 05) 
– Șef serviciu 305

34 Serviciul Impozite și taxe – Șef serviciu 333

35 Serviciul Impozite și taxe (Cam. 09) 309

36 Serviciul Impozite și taxe (Cam. 10) 310

37 Serviciul Impozite și taxe (Cam. 11) 311

38 Serviciul Investiţii – Șef serviciu 204

39 Serviciul Juridic, Contencios, Domeniul Public și Privat – 
Șef serviciu 112

40 Serviciul Urbanism (Cam. 07) – Șef serviciu 307

41 Serviciul Urbanism (Cam. 08) 308

NUMERELE DE TELEFON (INTERIOARE) 
DIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI
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CENTRUL DE COMUNICARE  
AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCŞANI

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Luni   8.30 – 16.30
Marţi  8.30 – 16.30
Miercuri  8.30 – 18.30
Joi   8.30 – 16.30
Vineri  8.30 – 16.30

Personalul care asigură relaţia cu publicul trebuie să adopte o 
atitudine pozitivă, să �e calm, politicos și respectuos, să folo-
sească un limbaj adecvat și civilizat, să păstreze con�denţialita-
tea informaţiilor obţinute de la cetăţean și să formuleze răspun-
suri legale, complete și corecte, pe înţelesul �ecărui cetăţean.

CEI CE LUCREAZĂ ZILNIC 
ÎN CENTRUL DE COMUNICARE SUNT:

Daniela Grozavu – Informare Publică și Fond Locativ
Elena Vișan – Registratură

Lucia Caloian – Urbanism și Investiţii
Prin rotaţie – Juridic

Violeta Asanache – Taxe și Impozite
Eduard Bernovici / Valentin Agafiţei 

 – Cadastru și Agricultură

TELEFOANE UTILE

TELEFONUL CETĂŢEANULUI: 
0237.233.333

Centrala telefonică: 0237.236.000
Fax: 0237.216.700

INTERIOARE:
417 – Informare Publică, Fond Locativ

416 – Registratură
419 – Urbanism, Investiţii

418 – Juridic
412 – Taxe și impozite

411 – Cadastru și agricultură
www.focsani.info

primarie@focsani.info






