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VALUTĂ

Primele TIR-uri cu alimente ajung astăzi la Braşov, a
anunţat subprefectul Mihai Mohaci. Acestea vor fi di-
recţionate către primăriile Braşov, Predeal, Tărlungeni,
Râşnov şi Zărneşti. „Mâine (n.r. astăzi), la Braşov ajung

primele cinci TIR-uri, la ora 8.00, pe strada Panseluţelor,
iar de săptămâna viitoare se poate începe distribuţia
 alimentelor, în funcţie de programarea stabilită de fiecare
Primărie”, a precizat Mohaci.

Vin primele TIR-uri
cu ajutoarele

alimentare UE

Până la data de 1 iulie 2015, preţurile
gazelor naturale produse în România
şi plătite de populaţie nu vor creşte.
În ceea ce priveşte liberalizarea pen-
tru consumatorii noncasnici, aceasta
se va produce la termenul agreat an-
terior cu oficialii Comisiei Europene,
mai exact la 1 ianuarie 2015, men-
ţionează oficialii Departamentului.

Guvernul va elabora, cu ajutorul
ANRE, un nou grafic de liberalizare
pentru perioada 1 iulie 2015 – 1 iulie
2021, care va ţine cont de trendul
descrescător al evoluţiei preţurilor
din regiune ale hidrocarburilor, pre-
cum şi de perioadă mai lungă de ali-
niere agreată cu instituţiile
internaţionale. 

Preţul gazelor îngheaţă
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După rezultatele slabe din ultima pe-
rioadă, conducerea galben-negrilor a
luat în calcul înlocuirea lui Adrian
Szabo din funcţia de antrenor prin-
cipal. Preşedintele stegarilor, Con-
stantin Zotta spunea după înfrângerea
de pe teren propriu cu Viitorul că îşi
doreşte un antrenor de top pentru FC
Braşov. Cei de la Gazeta Sporturilor

au dezvăluit că din 10 ianuarie pe
banca tehnică a formaţiei de sub Tâm-
pa va sta cehul Dusan Uhrin Jr., cel
care a mai antrenat în Liga I formaţiile
Poli Timişoara şi CFR Cluj. Uhrin jr.
va fi ajutat de Adrian Szabo, care va
ocupa funcţia de antrenor second.
Tehnicianul ceh a antrenat ultima dată
la Viktoria Plzen.

Antrenor cu nume la FC Braşov
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Loteria bonurilor fiscale.
Măsura Guvernului pentru

combaterea evaziunii 
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Ministrul finanţelor, Ioana Petrescu, a declarat ieri că va in-
troduce loteria fiscală aşa cum s-a întâmplat în state precum
Slovacia, Malta sau Portugalia. Ea a explicat că va fi o loterie
online, în fiecare lună, iar participanţii vor putea înscrie online
detalii de pe bonul fiscal. Măsura face parte dintr-un pachet
legislativ pentru combaterea evaziunii fiscale în care va fi
inclus şi schimbul automat de informaţii între ANAF şi bănci,
lunar, pe rulaje şi tranzacţii, precum şi casele de marcat con-
ectate online.
Firmele din România vor trebui să înlocuiască, într-un an şi
jumătate, casele de marcat fiscale cu role de hârtie cu case
de marcat cu jurnal electronic, a anunţat ministrul Finanţelor
Publice, Ioana-Maria Petrescu. România este singura ţară din
Europa care încă mai utilizează case de marcat cu role de
hârtie, în timp ce casele de marcat cu jurnal electronic pot
fi conectate la un server central, iar MFP poate urmări tran-
zacţiile şi poate combate evaziunea pe TVA. În plus, a adăugat
Petrescu, măsura va duce la reducerea costurilor pe care le
au companiile cu depozitarea rolelor de hârtie, care trebuie
păstrate un număr de ani, costurile fiind de 150 de euro pe
an, pe casă de marcat. Măsura va fi implementată pe un
orizont de timp de un an şi jumătate, firmele mari urmând
să adopte casele de marcat cu jurnal electronic într-o perioadă
de timp mai scurtă, în timp ce IMM-urile vor avea mai mult
timp la dispoziţie.
O altă recomandare prevăzută în studiul PwC este limitarea
plăţilor şi încasărilor cash. MFP a promovat un proiect de
plafonare a plăţilor cash, care a fost adoptat de Senat şi ur-
mează să fie discutat de Camera Deputaţilor. Potrivit lui Bog-
dan Belciu, partener la PwC, economia gri în România este
estimată la aproape 29% din PIB, mult peste media europeană
de 19%. De asemenea, ponderea numerarului în circulaţie
este de 60% din PIB în România, de 6 ori mai mare decât
în ţările din zona euro.
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Secretarul gene-
ral al NATO, Jens
Stoltenberg, a ac-
ceptat invita�ia mi-
nistrului român de
Externe, Bogdan
Aurescu, de a efec-
tua o vizită în Ro-
mânia în 2015,
potrivit unui comunicat al
MAE.

Bogdan Aurescu și șeful
NATO s-au întâlnit cu prilejul
reuniunii miniștrilor de Externe
ai Alian�ei. Șeful diploma�iei
române a subliniat că România
acordă o importanţă deosebită
obţinerii, încă din 2015, a unor
rezultate concrete şi vizibile pri-
vind aplicarea Planului de ac-
ţiune pentru creşterea nivelului

de reacţie al Alianţei (Readiness
Action Plan), inclusiv sub forma
unei prezenţe Aliate pe teritoriul
ţării noastre.

„În acest sens, ministrul ro-
mân a reconfirmat disponibili-
tatea României de a găzdui
elemente de comandă şi control
ale NATO pe teritoriul naţional.
Implementarea deplină şi susţi-
nută a acestui Plan de acţiune
este extrem de importantă pentru

consolidarea securi-
tăţii Alianţei, în con-
textul provocărilor de
securitate ce conti-
nuă să se agraveze în
vecinătatea estică şi
sudică a NATO”,
arată MAE. Bogdan
Aurescu a apreciat

că Alianţa trebuie să menţină
în atenţie securitatea Mării Ne-
gre, acest fapt trebuind să fie
reflectat în cadrul măsurilor de
întărire a securităţii Aliate, in-
clusiv prin continuarea exerci-
ţiilor comune, a schimbului de
informaţii şi evaluări.

La rândul său, Secretarul Ge-
neral al NATO a apreciat rolul
constant și substan�ial al �ării
noastre în cadrul NATO.

România se menține în topul fruntaș 
al celor mai corupte ţări din lume 

Corup�ia se agravează în Chi-
na, Turcia și alte �ări cu creștere
economică puternică, potrivit
raportului anual al Transparen-
cy International, publicat ieri. 

Într-un clasament publicat
la sediul său din Berlin,
organiza�ia afirmă că Sudanul,
Coreea de Nord și Somalia sunt
�ările percepute drept cele mai
corupte din lume, în timp ce
Danemarca, Noua Zeelandă și
Finlanda sunt considerate cele
mai virtuoase. Raportul Trans-

parency International clasează
175 de �ări pe o scară de la 0
la 100, de la cele mai corupte
la cele înzestrate cu multe
virtu�i.

România se clasează pe locul
69, cu un scor de 43 de puncte
(ca anul trecut), la egalitate cu
Brazilia, Bulgaria, Grecia, Italia,
Senegal şi Swaziland.

Organiza�ia subliniază că este
imposibil să se măsoare
corup�ia deoarece ea este ilegală
și ascunsă. Pentru a-și stabili

însă indicele, Transparency adu-
nă avizele date de exper�i din
organiza�ii ca Banca Mondială,
Banca Africană de Dezvoltare
sau Funda�ia germană Bertel-
smann.

Potrivit raportului, Ucraina
(26 de puncte) a rămas �ara eu-
ropeană cu cel mai ridicat nivel
de corup�ie percepută. Iar Italia,
Grecia și România  înregistrea-
ză cel mai slab scor dintre sta-
tele membre ale Uniunii
Europene.

Până la 1 iulie 2015 pre-
ţurile gazelor naturale
produse în România şi
plătite de populaţie nu
vor creşte.

În ceea ce priveşte preţurile
gazelor naturale plătite de po-
pulaţie, Guvernul va elabora
cu ajutorul ANRE un nou
grafic de liberalizare pentru
perioada 1 iulie 2015-1 iulie
2021, care va ţine cont de
trendul descrescător al evolu-
ţiei preţurilor din regiune ale
hidrocarburilor, precum şi de
perioada mai lungă de aliniere
agreată cu instituţiile finan-
ciare internaţionale, se arată
într-un comunicat transmis de
Departamentul pentru Ener-
gie, potrivit Mediafax.ro.

Ministrul delegat pentru
Energie, Răzvan Nicolescu, a
avut marţi, la Bucureşti, o în-
tâlnire cu reprezentanţii Fon-
dului Monetar Internaţional
(FMI), ai Comisiei Europene
(CE) şi ai Băncii Mondiale.

Discuţiile au vizat continua-

rea implementării regulilor de
guvernanţă corporativă în so-
cietăţile de stat din domeniul
energetic, nevoia de restruc-
turare şi de continuare a efi-
cientizării în unele companii
de stat din energie şi liberali-
zarea pieţei gazelor naturale.

Liberalizarea pieţei gazelor
pentru consumatorii noncas-
nici se va produce la termenul
agreat anterior cu oficialii CE,
respectiv 1 ianuarie 2015.

În comunicat se precizează
că, referitor la situaţia CET-
urilor, Comisia Europeană

este de acord ca regimul aces-
tora să rămână neschimbat
faţă de situaţia din prezent,
adică pentru gazele naturale
consumate cu scopul produ-
cerii de energie termică se va
aplica acelaşi tarif ca şi pentru
consumatorii casnici.

Gazele naturale produse în România, și plătite de populație, nu se vor scumpi până la data de 1 iulie 2015

Preţul gazelor îngheaţă
până la 1 iulie 2015

Prinși de polițiști la furat de cablu telefonic
Au încercat să facă rost de bani din cablu telefonic furat.
S-au ales, însă, cu dosare penale. Este vorba despre trei
bărbaţi care au acţionat, spun poliţiştii, în comuna Viştea.
Suspecţii nu s-au bucurat de pradă. Au fost prinşi în fla-
grant în timp ce tăiau în bucăți 400 de metri de cablu
furat și topeau învelişul de protecție. Metalul astfel obținut
urma să fie valorificat la centre de colectare a materialelor
refolosibile. Cei trei suspecţi sunt cercetaţi în stare de li-
bertate. Prezumţia de nevinovăţie fiinţează până când
instanţa va pronunţa hotărâri definitive, fie de achitare
fie de condamnare.

Condamnat la închisoare capturat de polițiștii codleni
Un bărbat de 30 de ani din Codlea, condamnat la un an
şi jumătate de închisoare, a fost capturat de poliţiştii bra-
şoveni. Oamenii legii au desfășurat  o acțiune pentru
identificarea persoanelor pe numele cărora instanțele de
judecată au emis mandate de executare a unor pedepse
cu închisoarea. În cadrul raziei a fost identificat şi bărbatul
de 30 ani, condamnat la 1 an şi 6 luni de închisoare
pentru săvârşirea de infracţiuni la Legea Circulației. Man-
datul de executare a fost emis de Judecătoria Braşov.
Persoana implicată a fost încătuşată de polițiști și încar-
cerată în Penitenciarul Codlea.

Tren blocat aproape trei ore între Sinaia şi Comarnic.
Trenul inter-regio care se deplasa pe magistrala Braşov
- Bucureşti a rămas blocat timp de trei ore, ieri dimineață,
între Sinaia şi Comarnic, după ce un copac încărcat cu
zăpadă a căzut peste sistemul de alimentare cu energie
electrică a garniturii. El şi-a continuat drumul spre Ca-
pitală, după ce echipele specializate din cadrul Regionalei
CF Bucureşti au intervenit pentru remedierea situaţiei,
trenul fiind tractat cu o locomotivă Diesel, potrivit unui
comunicat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
Prahova. 

Noul şef NATO vine în vizită în România
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Primele TIR-uri cu ali-
mente ajung astăzi la
Braşov, a anunţat sub-
prefectul Mihai Mohaci.
Acestea vor fi direcţio-
nate către primăriile
Braşov, Predeal, Râşnov
şi Zărneşti.

„Mâine (n.r. astăzi), la Bra-
şov ajung primele cinci TIR-
uri, la ora 8.00, pe strada
Panseluţelor, iar de săptămâ-
na viitoare se poate începe
distribuţia alimentelor, în func-
ţie de programarea stabilită
de fiecare Primărie”, a preci-
zat Mohaci.

De asemenea, prefectul Ro-
mer Ambrus Sandor Mihaly
a declarat că au venit de la
Guvern şi o serie de clarificări
referitoare la modalitatea de
distribuire a ajutoarelor ali-
mentare de către primării în
cadrul Programului Operaţio-
nal Ajutorarea Persoa nelor
Defavorizate (POAD) 2014.

Astfel, persoanele care fac
parte din mai multe dintre ca-
tegoriile de grup ţintă bene-
ficiază de ajutoare alimentare
pentru o singură categorie de
persoane defavorizate căreia
îi aparţin la data distribuirii
ajutoarelor.

„Primăriile vor primi în
cursul acestei săptămâni listele
nominale cu persoanele în-
dreptăţite să primească cu-
poane şi implicit ajutoarele
alimentare. Pentru persoanele
care deţin cupon, pachetele cu

alimente se ridică pe baza cu-
ponului şi a documentului de
identitate (nu se opreşte copie
după documentul de identitate,
ci doar se verifică datele), re-
prezentantul primărie păs-
trând cuponul. Pentru
persoanele care se regăsesc
pe lista cu persoanele îndrep-
tăţite să ridice cupoanele dar
din diverse motive nu au acest
cupon (fie nu l-au ridicat, fie
l-au pierdut etc), reprezentanţii
primăriei verifică datele de
identitate (CNP) înscrise în
listele nominale cu cele înscri-
se în actul de identitate şi so-
licită semnătura persoanei
respective în această listă”, a
precizat prefectul Braşovului.

Acesta a mai precizat că în
cazul persoanelor care nu se

regăsesc pe aceste liste nomi-
nale, dar care intră în catego-
riile beneficiare de ajutoare
alimentare, primăriile întoc-
mesc listele suplimentare.

Trebuie precizat faptul că
distribuirea ajutoarelor pe
bază de liste suplimentare se
face după acoperirea cererilor
beneficiarilor de cupoane şi
a celor care apar în lista no-
minală cu cei îndreptăţiţi să
primească astfel de cupoane
dar nu le-au ridicat. Distribui-
rea pe liste suplimentare se
va face pe baza actului de
identitate şi a unui document
care atestă încadrarea în ca-
tegoriile care permit acorda-
rea acestor ajutoare.

O altă chestiune, semnalată
de populaţie, este aceea că pe

taloanele de pensie de urmaş
pot apărea două sau mai mul-
te persoane. În aceste situaţii
s-a emis un singur cupon in-
dividual (pentru  talonul res-
pectiv). Se vor acorda pachete
alimentare pentru numărul de
persoane care apare pe talonul
de pensie (2 sau mai multe).

De asemenea, la categoria
de persoane eligibile benefi-
ciare ale alocaţiei pentru sus-
ţinerea familiei, au existat
situaţii în care s-a imprimat
un singur cupon, în general
pentru un părinte, iar copiii
din aceeaşi familie nu au pri-
mit cupoane imprimate. Şi în
acest caz se vor acorda pa-
chete alimentare pentru fie-
care membru al familiei
respective. S.D.

Braşovenii care sunt în situaţii dificile vor primi produsele  alimentare oferite de Uniunea Europeană

Vin ajutoarele
alimentare europene

Brazi de vânzare în Piaţa Sfatului
Regia Publică
Locală a Pă-
durilor Kron-
stadt va vinde
şi anul acesta
brazi de Cră-
ciun în Piaţa
Sfatului, la
acelaşi preţ
ca anul trecut. Brazii vor costa între 10 şi 30 de lei şi vor fi
puşi în vânzare după data de 15 decembrie. RPLP Kronstadt
intenţionează să vândă astfel 1.100 de pomi de Crăciun.
Anul trecut au fost puse în vânzare şi ramuri de brad, la
preţul de un leu pentru cinci bucăţi, şi coroniţe, la preţul de
patru lei bucata. Ca şi până acum, o persoană va putea
achiziţiona un singur pom de crăciun, într-o zi. A.P.

Hepatită A la o școală din Ucea de Sus
Trei elevi de la Școala generală din Ucea de Sus au fost in-
ternaţi la secţia de boli infecţioase  a spitalului municipal din
Făgăraş cu diagnosticul hepatită virală de tip A. O echipă
din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică din  Braşov este la
unitatea medicală din Făgăraş pentru o anchetă epidemio-
logică preliminară. În şcoală se face dezinfecţie cu substanţe
pe bază de clor, iar elevii care au intrat în contact cu bolnavii
vor fi vaccinaţi. Cei 3 copii diagnosticaţi cu hepatită virală
de tip A rămân, în continuare, sub supraveghere medicală.
Directoarea Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) din Braşov,
Magdalena Coman, spune că reprezentanţii DSP au luat
toate măsurile necesare pentru a se evita alte îmbolnăviri.
Hepatita virală  A, numită şi boala mâinilor murdare, este o
maladie infecţioasă provocată de virusul hepatic A, care
afectează ficatul. 

Medicii din spitalele publice sunt funcționari publici
Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis
ieri că un medic angajat cu contract de muncă într-o unitate
spitalicească din sistemul public de sănătate are calitatea
de funcționar public, în consecință el poate fi inculpat
pentru săvârșirea infracțiunilor de corupție.  Astfel ei pot
fi traşi la răspundere în penal dacă sunt găsiţi vinovaţi de
condiţionarea actului medical de primirea unor bunuri sau
sume de bani. Instanța supremă a dat această decizie,
după ce a fost sesizată de Curtea de Apel Târgu Mureș
pentru rezolvarea unei probleme de drept într-un dosar
penal, în care un medic chirurg a fost trimis în judecată
pentru luare de mită. CCR a decis încă de la începutul
anului că funcţionari publici sunt şi acele persoane care
„funcţionează în baza unei legi speciale şi nu sunt finanţate
de la bugetul de stat, exercită un serviciu de interes public
şi sunt supuse controlului sau supravegherii unei autorităţi
publice”.

Noi oportunităţi de finanţare 
de la bugetul de stat pentru 2015

Programul Start pentru dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale în rândul
tinerilor cât şi cel de-al doilea, pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor
în mediul rural se vor lansa în pri-
măvara lui 2015.  

Primul program prezentat de spe-
cialiştii Camerei de Comerţ şi Indus-
trie Braşov dedicat dezvoltării
antreprenoriale în rândul tinerilor şi
facilitarea accesului la finanţare –
START are ca beneficiari eligibili so-
cietăţile comerciale cu cel mult 2 ani
de la înscrierea în Registrul Comer-
ţului la data depunerii proiectului. 

„Primul program va oferi o finan-
ţare maximă de 94.500 de lei care
reprezintă 90% din valoarea totală a
investiţiei şi în cadrul acestui program
pot aplica societăţile comerciale nou
înfiinţate, înfiinţate în ultimii 2 ani.
Ca şi activităţi eligibile aceştia pot
achiziţiona echipamente, utilaje, in-
stalaţii de lucru, programe informatice

sau chiar mijloace de transport marfă
sau persoane” a declarat Attila Sze-
kely consultant  la Camera de Comerţ
şi Industrie Braşov.

Al doilea program se adresează fir-
melor şi Persoanelor Fizice Autorizate
din mediul rural cu vechime de un
an. Acestea pot obţine o finanţare de
maximum 50.000 de lei fiecare, ceea
ce reprezintă 90% din valoarea in-
vestiţiei. Mai multe informaţii despre
aceste programe precum şi consul-
tanţa pentru realizarea documenta-
ţiilor de finanţare se pot obţine la
Centrul de Consultanţă al Camerei
de Comerţ şi Industrie Braşov. 
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Germania, Franţa şi Italia
presează Comisia Europeană,
printr-o scrisoare, să înăspreas-
că măsurile împotriva paradi-
surilor fiscale, unele dintre
acestea să fie propuse până la
sfârşitul acestui an, iar adop-
tarea lor să aibă loc până la
sfârşitul lui 2015, transmite
MarketWatch. În scrisoarea
comună a miniştrilor de Fi-
nanţe din cele trei state, adre-
sată Comisarului pentru

Economie Pierre Moscovici,
se arată că noile măsuri ar tre-
bui să asigure o transparenţă
mai mare şi să împiedice com-
paniile să se joace cu legile fis-
cale divergente din Europa.

Comisia Europeană ar trebui
să limiteze practicile compa-
niilor de planificare fiscală
agresivă şi de transferare a pro-
fiturilor, potrivit scrisorii, prin
care se solicită reguli mai stric-
te, mai multe informaţii din

partea companiilor şi o coor-
donare mai bună între statele
europene.

Prin planificarea fiscală
agresivă companiile profită de
detaliile tehnice ale unui sistem
fiscal sau de neconcordanţele
dintre două sau mai multe sis-
teme în scopul reducerii obli-
gaţiilor fiscale. Autorităţile
europene investighează regi-
murile fiscale din Luxemburg,
Irlanda şi Olanda.

Ministrul delegat pen-
tru Buget, Darius Vâl-
cov, a anunţat, marţi, că
în proiectul de buget pe
2015 este propusă scă-
derea TVA de la 24% la
9% la produsele bio,
arătând că în buget
„mai sunt şi alte surpri-
ze extrem de plăcute”.

Vâlcov a precizat că pro-
iectul de buget pe 2015 este
finalizat, dar urmează nego-
cierile cu FMI şi nu sunt cu-
prinse niciun fel de creşteri
de taxe şi impozite, ci dimpo-
trivă vor fi „câteva surprize
extrem de plăcute”.

„Bugetul este gata, este dez-
bătut cu FMI începând de
mâine. Nicio măsură de creş-
tere a impozitelor şi taxelor nu
este prevăzută. (...) Nu veţi ve-
dea nicio creştere, dimpotrivă
venim cu câteva surprize ex-
trem de plăcute”, a adăugat

Vâlcov. El a spus că una din-
tre acestea este reducerea
TVA de la 24% la 9% la pro-
duselor bio.

„Ţinem foarte mult, domnul
prim-ministru ţine foarte mult,
ca măcar la produsele bio să
aibă loc această scădere, mă-
car de la 1 ianuarie, a TVA
de la 24% la 9% şi vor fi şi
multe alte măsuri pe care le

putem adopta, dar le discutăm
cu FMI”, a mai spus Vâlcov.

El a adăugat că nu este pre-
văzut în proiectul de buget pe
2015 suprataxarea marilor
averi, propunerea UNPR şi că
este o decizie politică a pre-
mierului şi coaliţiei referitoare
la momentul introducerii
acestei măsuri. Experţii Fon-
dului Monetar Internaţional

(FMI) şi cei ai Comisiei Eu-
ropene (CE) au venit, marţi,
la Palatul Victoria, pentru o
primă discuţie cu premierul
Victor Ponta despre proiecţia
bugetară pe anul viitor.

Guvernul va negocia cu ex-
perţii FMI şi CE un deficit
pentru 2015 de 2-2,1% din
PIB, procentajul suplimentar
de 0,6-0,7% urmând să fie
utilizat exclusiv pentru armată
şi co-finanţare, dar şi la acest
nivel sunt necesare măsuri su-
plimentare pe venituri sau
cheltuieli.

Preşedintele Senatului, Că-
lin Popescu Tăriceanu, a de-
clarat, marţi, că proiectul
bugetului de stat pe 2015 ar
urma să fie adoptat până în
data de 20 decembrie, el adău-
gând că a discutat cu premie-
rul Victor Ponta calendarul
acţiunilor care urmează să fie
derulate în Parlament, pe
acest subiect.

Vâlcov: TVA scade la
produsele bio în 2015

Știri pe scurt

ECONOMIC

Germania, Franţa şi Italia cer măsuri
împotriva paradisurilor fiscale

Bundesbank: Adoptarea unor măsuri
pentru deprecierea euro ar fi periculoasă

Președintele Băncii Centrale
a Germaniei (Bundesbank),
Jens Weidmann, a respins su-
gestiile conform cărora BCE ar
trebui deliberat să ia măsuri pen-
tru deprecierea euro și a aver-
tizat că orice manipulare a
ratelor de schimb va fi „pericu-
loasă”, transmite Reuters.

Weidmann a participat, mar�i,
la Berlin, la o întâlnire între
miniștrii din Germania și Fran�a
și guvernatorii băncilor centrale
din cele două �ări. Întrebat de
jurnaliști dacă au existat discu�ii
privind necesitatea ca BCE să
ia măsuri pentru deprecierea
euro, oficialul german a răspuns:
„Nu”. „Desigur că rata de
schimb joacă un rol important

pentru noi, deoarece intră în da-
tele statistice referitoare la avan-
sul economiei și viitoarele
evoluții ale inflației. Și, desigur,
o abordare diferită a politicii
monetare de orice parte a At-
lanticului are un rol important
în determinarea nivelului cur-
sului de schimb, care este o va-
riabilă importantă”, a explicat
Jens Weidmann.

Acesta a adăugat: „Aș face o
diferen�ă între această determi-
nare a cursului de schimb și ma-
nipularea lui pentru a ob�ine
avantaje concuren�iale. Aceasta
este o politică periculoasă, care
nu corespunde obiectivelor
noastre, și care va sfârși într-o
cursă a deprecierii prin care toa-

tă lumea va avea de pierdut“.
Un euro mai slab ar ajuta ex-
portatorii din zona euro, care
nu reușește să genereze creștere
economică. Anul acesta, euro
s-a depreciat cu peste 9% fa�ă
de dolar, investitorii anticipând
că BCE va începe achizi�ia de
obliga�iuni pentru a stimula re-
dresarea zonei euro.

Analiștii consideră că, prin
slăbirea euro, ca urmare a
achizi�iilor de active, precum și
prin men�inerea randamentelor
obliga�iunilor și economiile din
Europa la un nivel foarte scăzut,
Banca Central Europeană nu va
face decât să crească presiunile
pentru trimiterea capitalului peste
hotare.

Top 300 Capital:  Averea lui Ion Țiriac a crescut 
cu jumătate de miliard într-un an
Ion Ţiriac a avut mereu un simţ extraordinar al momentului
potrivit pentru a vinde sau pentru a cumpăra. Nicăieri nu
s-a văzut mai bine acest lucru decât în deciziile luate în
legătură cu banca pe care a înfiinţat-o în primii ani după
Revoluţie şi din acţionariatul căreia nu a ieşit complet
nici până în prezent. Dacă în ediția de anul trecut lista
celor mai bogați români era deschisă de Ioan Niculae,
acum primul loc îi revine lui Ion Țiriac. În ediția de anul
trecut averea lui Ion Țiriac era de 800-850 milioane de
euro. Conform ediției din 2014 a TOP 300 Capital, Ion
Țiriac are o avere estimată între 1,2-1,3 miliarde de euro. 

România, locul 2 în UE 
la creșterea prețurilor producției industriale
Bulgaria, România și Suedia au fost singurele state
din Uniunea Europeană care au înregistrat în octombrie
o creștere a prețurilor producției industriale, comparativ
cu perioada similară din 2013, în condițiile în care in-
dicatorul a scăzut cu 1,3% în zona euro și cu 1,5% în
UE, arată datele publicate de Oficiul European de Sta-
tistică (Eurostat).România a înregistrat în octombrie o
scădere de 0,1% a prețurilor producției industriale. Sin-
gurele creșteri de prețuri la producția industrială au
fost înregistrate în Bulgaria (0,8%), România (0,5%) și
Suedia (0,1%), iar cele mai semnificative scăderi au
fost înregistrate în Lituania (5,2%), Danemarca (4,5%)
și Slovacia (4%). Singurele creșteri de prețuri la
producția industrială au fost înregistrate în Bulgaria
(1,3%), Belgia (0,5%) și Suedia (0,3%), cele mai sem-
nificative scăderi au fost înregistrate în Danemarca
(2,3%), Estonia, Grecia și Marea Britanie (toate cu
1,4%) și Olanda (1,2%).



Noul Mers al Trenurilor de
călători – care prevede mai
multe trenuri Regio, curse
spre şi dinspre cele mai
căutate staţiuni montane de
schi, precum şi durate reduse,
de aproximativ două ore, pe
ruta Bucureşti Nord – Con-
stanţa – va intra în vigoare pe
14 decembrie, potrivit CFR
Călători.

„Oferta de transport fe ro -
viar de pasageri este adaptată
cererii pieţei atât prin optimi-
zarea orariilor şi a capacităţii
de transport, cât şi prin asigu-
rarea condiţiilor de confort pe
categorii de trenuri, utilizân-
du-se eficient resursele dispo-
nibile”, se precizează într-un
comunicat de presă.

CFR Călători mai precizează
că va asigura, şi în 2015, ser-
viciul public de navetă între
marile oraşe şi localităţile din
proximitatea acestora. De ase-
menea, va fi menţinut mersul
de tren cadenţat pe rutele unde
condiţiile de circulaţie şi ex-
ploatare permit acest lucru şi
unde traficul de călători este cu
preponderenţă de navetă: Bu-
cureşti Nord – Ploieşti, Bucu-
reşti Nord – Piteşti şi Constanţa
– Mangalia (în sezonul estival).

În ceea ce priveşte zonele
turistice precum Valea Praho-
vei, Vatra Dornei, Petroşani,
pasagerii vor beneficia de un
număr suficient de trenuri în
funcţie de sezon şi de trafic,
mai anunţă CFR Călători.

Astfel, în această iarnă,
după suplimentările capaci-
tăţii de transport din perioada
Sărbătorilor de iarnă, sunt in-
troduse Trenurile Zăpezii. 

„În plus, prin această ofer-
tă, în perioada 1 ianuarie –
28 februarie 2015, se va
acorda 25% reducere de preţ
la bilete. Reducerea se va
aplica la trenurile care vor
circula de luni până joi, pen-
tru călătoriile, pe rută directă,
la clasa a 2-a, cu trenuri In-
terRegio care au ca punct de
plecare sau destinaţie: una
din staţiile feroviare de pe
ruta Sinaia – Braşov; gara
Vatra Dornei Băi; gara Pe-
troşani”, mai precizează
compania.
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Noul Mers al Trenurilor intră în vigoare
începând cu data de 14 decembrie

Primăria Braşov în
parteneriat cu o firmă pri-
vată a lansat o aplicaţia
mobilă gratuită „Primaria
Brasov” (sau Brasov City
Council, în varianta în lim-
ba egleză), care îşi propu-
ne să pună la dispoziţia
utilizatorilor cele mai utile
informaţii despre Braşov.

Aplicaţia este destinată utili-
zatorilor de telefoane inteligente
şi tablete cu sisteme de operare
Android şi iOS (iPhone), este
deja disponibilă pentru dow-
nload gratuit în Google Play şi
aşteaptă publicarea pe Apple
Store. Utilizatorii care deţin alt
tip de telefoane cu conexiune
mobilă la internet, cum ar fi po-
sesorii de dispozitive
BlackBerry din generaţiile an-
terioare sau Nokia Lumia cu
Windows Phone, pot accesa din
browserul dispozitivului mobil
varianta webapp a aplicaţiei, la

adresa brasov.edisca.com. Web-
site-ul funcţionează întocmai ca
o aplicaţie mobilă şi va oferi o
experienţă similară celei pe care
o vor avea posesorii de telefoane
şi tablete cu Android sau iOS.

Prin aplicaţie se pot transmite
ştiri, invitaţii, calendarul pro-
gramelor culturale, informaţii
turistice, notificări push cu me-
saje de interes. Primăria poate
primi sesizări imediate din par-
tea utilizatorilor, prin apelarea
directă din aplica�ie a dispece-
ratului tehnic sau prin interme-
diul unui formular scris, ușor
de completat.

„Având în vedere că mijloacele
de comunicare electronică pe
care le utilizează Primăria în re-
laţia cu cetăţeanul au un succes
foarte mare, ne-am gândit să ex-
tindem acest sistem de relaţiona-
re, prin lansarea acestei aplicaţii
care este nu doar un instrument
de informare, ci şi un mijloc de
comunicare între cetăţean şi Pri-

mărie. Timp de câteva luni de
zile vom testa această aplicaţie,
după care vom decide modul în
care ea va fi gestionată. După
portalul www.brasovcity.ro , care
oferă toate  mijloacele instituţio-
nale de derulare a relaţiei dintre
cetăţean şi municipalitate -  in-
diferent că vorbim de informaţii,
solicitări, depuneri de documente,
plata impozitelor şi taxelor etc,
anul trecut am lansat pagina de
Facebook a Primăriei, care vi-
zează un alt mod de relaţionare,
axat pe oferirea de informaţie în
timp real despre evenimentele
oraşului în principal, iar acum
avem şi această aplicaţie pentru
utilizatorii de mobil”, a declarat
primarul George Scripcaru. 

Informaţii despre aproape orice,
şi ghişeu virtual. Interfaţa oferă
acces la calendarul de eveni-
mente din Braşov - inclusiv cu
dată, durata, preţul de intrare
şi localizarea pe hartă,  la ştiri
de impact social sau cultural,

poate oferi Primăriei posibili-
tatea de a anunţa fiecare utili-
zator cu privire la desfăşurarea
unui eveniment prin interme-
diul secţiunii „Mesaje”, oferă
utilizatorilor posibilitatea de a
sesiza municipalitatea, fie prin
intermediul unui mesaj, fie prin
apel direct la Centrul de Infor-
maţii pentru Cetăţeni, preia de
pe portalul  Primăriei serviciul
„eTurist prin  Braşovul Istoric”,
în toate cele patru limbi în care

acesta este prezent pe portal,
oferă acces la webcam-urile in-
stalate în oraş şi pune utiliza-
torul în contact cu pagina ofi-
cială de Facebook a Primăriei.
În curând, vor fi integrate în
aplicaţie şi informaţii despre
Poiana Braşov, care vizează în
principal iubitorii de schi. 

„O astfel de aplicaţie costă
în jur de 30.000 de euro dacă
este concepută în România şi
mai mult dacă este creată de

firme străine. Noi o oferim Pri-
măriei Braşov gratuit, utiliza-
torii o pot descărca gratuit, iar
în schimb, după o perioadă de
testare, vom propune Primăriei
un tarif fix, lunar, la nivelul
unui salariu minim, pentru asi-
gurarea serviciului de actuali-
zare continuă a informaţiilor
din aplicaţie”, a declarat Sorin
Muflic, managing partner al
firmei care a dezvoltat şi pro-
pus aplicaţia. A.P.

„Primăria Braşov”, disponibilă
şi pe smartphone

Exercitarea profesiei de bonă se face 
cu contract individual de muncă sau PFA

Deputaţii au adoptat, mier-
curi, cu 285 voturi pentru şi o
abţinere, propunerea legislativă
care reglementează profesia de
bonă, care prevede că exerci-
tarea acestei profesii se face cu
contract individual de muncă
sau pe PFA.

Proiectul prevede că exerci-
tarea profesiei de bonă se face
în baza unui contract individual
de muncă încheiat între bonă

şi o persoană juridică sau prin
desfăşurarea activităţii bonei ca
persoană fizică autorizată.

Bona îndeplineşte cel puţin
următoarele atribuţii: îngrijirea
şi supravegherea copilului; hră-
nirea copilului; acordarea pri-
mului-ajutor în caz de îmbol-
năvire/accidentare a copilului;
informarea reprezentanţilor le-
gali ai copilului cu privire la
evoluţia acestuia, precum şi in-

formarea de urgenţă a angaja-
torului referitor la apariţia unor
situaţii deosebite cu privire la
copil; însoţirea copilului la ac-
tivităţi recreative, culturale, ar-
tistice, sportive şi şcolare
proprii vârstei sau sprijinirea
acestuia pentru desfăşurarea
unor asemenea activităţi, pre-
cum şi realizarea de activităţi
de educare şi dezvoltarea de
abilităţi de viaţă.

Cu telefonul mobil se pot trimite sesizări în timp real sau se poate apela dispeceratului Primăriei Brașov 
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Povestea celui mai mare
colecţionar de „ex-libris”

Joi

Braşoveanul Emil Bologa (1916-2005)
a fost un reputat medic dermatolog,
care, pe lângă dăruirea sa în îngrijirea
bolnavilor, a fost şi un apreciat colec-
ţionar de ex-librisuri, considerat cel
mai mare din ţară. Emil Bo-
loga a strâns în jur de 21.000
de exemplare de ex libris-uri,
acele minunate decoraţiuni
aplicate pe cărţi de către cei
care le posedă cu mândrie.
Ele se află acum expuse la
Muzeul Primei Şcoli româ-
neşti din Şchei, graţie donaţiei
medicului însuşi.

Tatăl lui Emil Bologa a fost
un prosper negustor braşo-

vean, ce avea un magazin
de textile în buricul ce-
tăţii. Familia lui locuia
pe Strada Castelului 92.
A absolvit liceul Şaguna
şi a urmat medicina la
Cluj-Napoca, unde a ră-
mas o vreme ca asistent.
După ce participă la al
doilea război mondial, îşi
începe cariera medicală,
ce culminează cu obţine-
rea doctoratului şi ocu-
parea postului de şef de
secţie la spitalul de boli
dermato-venerice. Pasio-
nat de cercetare, a orga-
nizat în 1955 prima
reuniune a dermatologi-
lor din România. A fost
preocupat de educaţia
sexuală a tinerilor şi a
scris lucrarea „Impor-
tanţa educaţiei sexuale
în profilaxia şi combate-

rea bolilor venerice”.

Emil Bologa a fost şi un apreciat co-
lecţionar de ex-libris. Acesta reprezintă
un însemn de apartenenţă a unei cărţi

la o anume bibliotecă, particulară sau
publică. În afara darului lor de a
 înfrumuseţa cartea, ex-librisurile au
scopul de a reaminti celui care a îm-
prumutat-o cine este posesorul ei, pre-
cum şi faptul că trebuie să o înapoieze
după ce a terminat-o de citit.

Considerat cele mai mare colecţionar
de ex-libris din ţară, doctorul Bologa
a donat cele peste 20 de mii de exem-
plare strânse în decurs de 40 de ani
Muzeului Primei Şcoli Româneşti. Sunt
lucrări ale unor graficieni renumiţi din

ţară şi străinătate, pe care medicul bra-
şovean le-a comandat sau le-a primit
la schimb. O secţiune specială îl are ca
erou pe un personaj drag colecţiona-
rului Don Quijote. Printre rarităţi, co-
lecţia deţine un ex-libris al doctorului
Calimachi, cel care l-a îngrijit pe Con-
stantin Brâncoveanu (1690) şi un ex-
libris al familiei Bruckenthal datat
1728.

Elena Cristian



Festivalul Studenţesc al Muzicii
de Cameră se desfăşoară, în pe-
rioada 3-6 decembrie 2014 la Aula
Universităţii Transilvania.

Zilnic, începând cu orele 18.00, stu-
denţii din toată ţata invită braşovenii la
un adevăral regal al muzicii de cameră.
Intrarea la concerte este liberă.

„Una dintre preocupările noastre din
ultima perioadă este o cât mai bună in-
tegrare în viaţa socială şi culturală a co-
munităţii braşovene, urmărind totodată
promovarea universităţii, a rezultatelor,
a oamenilor cu care facem performanţă.
Aşa este stagiunea de concerte la care
are acces orice meloman, iar acum or-
ganizăm acest festival, prin care dorim

să promovăm o serie de tineri
artişti talentaţi, din diferite părţi
ale ţării”, a declarat rectorul Uni-
versităţii Transilvania, prof. dr.
ing. Ioan Vasile Abrudan. Alături
de studenţii braşoveni, vor con-
certa studenţi de la Universitatea
Naţională de Muzică Bucureşti,
Academia de Muzica Gheorghe
Dima Cluj-Napoca, Universitatea
de Arte Iaşi şi Universitatea de
Vest Timişoara. 

Programul Festivalului:
Astăzi, 4 decembrie 

Universitatea de Arte George Enescu,
Iaşi (Trio A Piacere: Călin Fărcăşel –
flaut, Andreea Ocheana – vioară, Andrei

Enoiu – pian; Cvintetul de Suflă-
tori Solaris: Florin Leonte – flaut,
Diana Petrişor – oboi, Radu Vieru
– clarinet, Manuel Popescu – corn,
Alin Dănilă – fagot).
Mâine, 5 decembrie

Academia de Muzică Gheorghe
Dima, Cluj Napoca (Duo Vioară
şi Pian: Szekely Alpar – vioară,
Gustav Bo Anders – pian; Trio
Axis Mundi: Radu Dunca – vioa-

ră, Aurelia Băcan – clarinet, Eva Butean
– pian) Universitatea Transilvania Braşov
(Valentin Şerban – vioara I, Alexandru
Pîrvu – vioara II, Oana Jeinov – violă,
Florin Craiu – violoncel).
Sâmbătă, 6 decembrie 

Universitatea Transilvania Braşov
(Duo Vioară şi Pian: Bogdan Costache
– vioară, Botond Szocs – pian) Univer-
sitatea Naţională de Muzică Bucureşti
(Trio Vioară, Clarinet şi Pian: Laura
Şandru – vioară, Ştefan Voinic – clarinet,
Miruna Popescu – pian; Cvintet cu Pian:
Iulian Turiceanu – vioara I, Alexandra
Tănase – vioara II, Emanuel Vots – violă,
Grigore Mihail – violoncel, Cristiana
Mihart – pian). 

Festival în premieră
la Aula Universităţii 

Muzeul „Casa Mureşenilor”
în colaborare cu Centrul Cul-
tural German Braşov organi-
zează astăzi, 4 decembrie 2014,
la ora 14.30 un eveniment de-
dicat filmului documentar– is-
toric.

„La 25 de ani de la căderea
Zidului Berlinului, publicul bra-
şovean va putea viziona un film
documentar intitulat «După că-
dere», care conţine interviuri cu
oameni contemporani cu eveni-
mentele istorice care au dus la

căderea Zidului Berlinului, sem-
nificaţia acestuia şi ce a urmat
după înlăturarea sa totală din
oraşul Berlin”, a precizat direc-
torul muzeului, dr. Valer Rus.

Filmul este subtitrat în limba
engleză şi sunt invitaţi elevii cla-
sei a XI a F de la Colegiul „An-
drei Şaguna”, dar şi publicul
pasionat de istorie contempo-
rană. Intrarea la eveniment este
liberă.

Documentarul „După căde-
re” în regia lui Frauke Sandig

şi Eric Black, a câştigat premiul
cel mare la la San Francisco
Film Festival în 2000. 

Ca martori ai timpului apar
un istoric american, un preot
berlinez şi un expert în demolări
din Bavaria. Ei împărtăşesc opi-
nia că zidul şi urmele lui au fost
îndepărtate prea repede şi ra-
dical, în intenţia de a uita tre-
cutul. Una dintre urmările
absurde: homeopaţi britanici
produc leacuri din betonul pul-
verizat al zidului.

Castelul Bran va deveni, în
perioada 6 decembrie – 7 ia-
nuarie, un spaţiu magic, în
care tradiţiile de Cră-
ciun vor prinde viaţă. 

Cu titlul „SARA D-
ASTĂ SARĂ”, expo-
ziţia de fotografii, care
înfăţişează cetele de fe-
ciori din satul Pojorta,
din colecţia inginerului
Ioan Ciungara, va putea
fi admirată de vizitato-
rii Castelului Bran.

Fotografiile îi vor
purta pe iubitorii de tra-
diţii prin istoria şi evo-
luţia cetei de feciori din
satul făgărăşan, de la în-
ceputul secolului al XX-lea şi
până în prezent. Vor fi expuse

piese de port popular şi obiec-
te de recuzită ale cetei de fe-
ciori cu steag din satul Pojorta,

ale cetelor de feciori cu turcă
din Ţara Oltului şi ale cetei de

feciori cu bâtă din satul Dăi-
şoara. La fiecare sfârşit de
săptămână, în jurul prânzului,

Castelul va răsuna de
colinde şi urări specifice
sărbătorilor de iarnă, in-
terpretate de ansambluri
folclorice din judeţ.
Obiceiul cetelor de fe-
ciori care colindă la
Crăciun a devenit parte
a patrimoniului UNES-
CO în anul 2013. Ex-
poziţia de Crăciun de
anul acesta, este o cele-
brare a includerii pe
Lista Patrimoniului
Mondial a acestui obi-
cei şi este dedicată celor

trei tipuri de cete de feciori,
care colindă în judeţul Braşov.

Tradiţiile de Crăciun prind viaţă la Castelul Bran
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Conferinţă despre
Constantin Brâncoveanu
Astăzi, 4 decembrie, de la
ora 18.30, la Librăria Okian,
prof. univ. Augustin Ioan va
susţine o conferinţă cu tema
„Constantin Brâncoveanu
(300 de ani) – tradiţia con-
tinuă”. Augustin Ioan este
profesor universitar la Uni-
versitatea de Arhitectură şi

Urbanism „Ion Mincu” din
Bucureşti. 
De asemenea este membru
editorial la revista Art Mar-
gins a Universităţii California
Santa Barbara.
Librăria Okian este situată
pe strada Mureşenilor, nr. 1,
Braşov. L.A.

Astăzi, 4 decembrie, de la
18.00, braşovenii sunt invi-
taţi la Librăria Humanitas din
Piaţa Sfatului la lansarea
cărţii „Basmania. Răspântia
gândurilor” de Valentin Ni-
colau. Alături de autor la
acest eveniment special vor
mai fi prezenţi criticul Adrian
Lăcătuş şi actorii invitaţi să
citească această minunată
poveste. 
Ce s-ar întâmpla dacă oa-
menii ar înceta să mai vise-
ze? Lumea ar exista în
continuare, activităţile noas-
tre ar continua ca şi până
acum – veţi spune. Oare?
Proiectul şi în acelaşi timp
experimentul „Basmania.
Răspântia gândurilor” con-

trazice această idee. În ter-
meni clasici „Basmania” este
un basm. În termeni moderni
l-am putea numi roman fan-
tasy. Oricum i-am zice,
 povestea porneşte de la pre-
misa că suntem imaginaţi,
visaţi de o conştiinţă supe-
rioară. Scriitorul şi dramatur-
gul Valentin Nicolau pune în
mişcare un întreg arsenal
oniric şi o galerie fabuloasă
de personaje în sprijinul
acestei idei, demonstrând că
adevărata luptă dintre bine
şi rău nu are loc de fapt pe
pământ, ci în cu totul altă
lume. Rămâne să descope-
riţi singuri acea lume. Vor
reuşi numai aceia care pot
încă să viseze. L.A.

Lumea basmaniei 
ajunge la Braşov

Film documentar despre căderea 
Zidului Berlinului, la Casa Mureşenilor
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Antarctica pierde gheață cât greutatea
Everestului la fiecare doi ani

Ghe�urile Antarcticii pierd
la fiecare doi ani apă în greu-
tate echivalentă cu a munte-
lui Everest, cu o rată de
topire care s-a triplat în ul-
timul deceniu pe partea con-
tinentală, reiese din analizele
efectuate pe o perioadă de
21 de ani de NASA și Uni-
versitatea din California, ci-
tate de seattletimes.com.

Regiunea cu cea mai rapi-
da topire este Marea Amun-
dsen din vestul Antarcticii
care a pierdut o medie de 83
de gigatone de ghea�ă pe an
între anii 1992-2013, potri-
vit unei declara�ii a Ameri-

can Geophysical Union.
Cea mai mare parte a ma-

sei de ghea�ă a fost pierdută
în ultimii 10 ani, când feno-
menul a evoluat mai rapid,
a spus Isabella Velicogna,
unul dintre autorii lucrării,
notează sursa. Ghe�arii din
zona Mării Amundsen
con�in suficientă apă pentru
a ridica nivelul mării globale
cu 4 metri, potrivit estimă-
rilor National Aeronautics
and Space Administration
din SUA.

Ca și încălzirea globală,
schimbările globale ale stra-
tului de ghea�ă vor ajunge la

un nivel critic, a estimat Ve-
licogna. „De aceea ne pasă
de acest domeniu”, a spus ea.

Cercetătorii au evaluat pa-
tru seturi de date între anii
1992 - 2013 și au arătat că
ritmul dispari�iei ghe�arilor
s-a accelerat cu o medie de
6,1 gigatone pe an. În anii
în care toate aceste seturi de
date s-au suprapus - 2003-
2009 - rata de topire a sărit
la 16,3 gigatone pe an.
„Aceasta ar putea avea im-
pact asupra nivelului mării”,
a spus Velicogna care a opi-
nat că nu întrevede o oprire
a fenomenului.

România va deţine o parte din 
Staţia Spaţială Internaţională

România s-a alăturat parte-
nerilor europeni în două pro-
grame ale Agenţiei Spaţiale
Europene (ESA) de importan-
ţă strategică: Staţia Spaţială
Internaţională (ISS) şi dezvol-
tarea rachetei Ariane 6, a
anunţat Mihnea Costoiu, mi-
nistrul delegat pentru Învăţă-
mânt Superior. Decizia a fost
luată în cadrul Consiliului Mi-
nisterial al Agenţiei Spaţiale
Europene (ESA), desfăşurat
în Luxemburg. Cu acest prilej,
reprezentanţii celor 20 de state

membre ESA, printre care şi
România, au stabilit planurile
de acţiune privind dezvoltarea
noilor rachete europene Vega
C şi Ariane 6.  „Prin implica-
rea ţării noastre, oferim indus-
triei spaţiale din România
oportunitatea de a se înscrie
în cursa contractelor de dez-
voltare a componentelor lan-
satorilor europeni, precum şi
o rampă de dezvoltare pentru
viitor. Acceptarea României în
acest program de către ESA
alături de doar alte 11 state

membre demonstrează că ţara
noastră are deja capacităţi in-
dustriale competitive”, a afir-
mat Mihnea Costoiu. Altă
decizie importantă în ceea ce
priveşte România este impli-
carea, alături de statele euro-
pene, în finanţarea Staţiei
Spaţiale Internaţionale.Prin in-
trarea în programul ESA de-
dicat Staţiei Spaţiale, România
devine copropietar al Staţiei,
alături de celelalte state euro-
pene, precum şi de partenerii
internaţionali. 

Cu toate că telepatia a
fost, de multe ori, su-
biectul unor filme scien-
ce-fiction, un grup de
cercetători din SUA a
arătat că această „abili-
tate” poate deveni rea-
litate.

Oamenii de știin�ă de la
Universitatea din Washington
au demonstrat cu succes ca-
pacitatea unor persoane de a-
și transmite gânduri fără a
comunica direct, conform
playtech.ro.

Într-un studiu efectuat pe
șase voluntari, cercetătorii au
arătat că prin folosirea unei
interfe�e de tip creier-creier
se pot ob�ine rezultate care
până acum �ineau de dome-
niul SF. Savan�ii au făcut teste
pe trei perechi de oameni și
au avut o rată de succes cu-
prinsă între 25 și 83 la sută.
Rezultatele sunt foarte bune,
având în vedere că tehnologia

este abia la începuturi.
Subiec�ii au fost așeza�i în

camere diferite și au fost
conecta�i la căștile cu senzori.
Ambii priveau la un ecran pe
care se derula un joc. Scopul
jocului era acela de a apăra un
oraș prin declanșarea unui tun.
Unul dintre subiec�i avea cre-

ierul conectat la un electroen-
cefalograf și nu avea vreun
joystick sau mouse la
dispozi�ie pentru a activa tu-
nul, ci trebuia să se gândească
că întindea mâna. În camera
cealaltă, celălalt subiect primea
informa�iile prin internet, tot
printr-o cască specială, și avea

mâna așezată pe un mouse.
Când persoana din camera
alăturată se gândea să
ac�ioneze, acesta mișca dege-
tul.Tehnologia se află, de-
ocamdată, în primele stadii
ale dezvoltării, însă savan�ii
vor putea să o îmbunătă�ească
rapid

Imagini  din timpul experimentului  care demonstrează că telepatia este posibilă

Telepatia, posibilă cu
ajutorul internetului

NASA a imprimat primul obiect 3D în spațiu, pe ISS
NASA a anunțat printarea unui obiect 3D în spațiu pentru
prima dată, la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS),
scrie agenția UPI. Imprimanta 3D a fost adusă la bordul
stației, la sfârșitul lunii septembrie, cu ajutorul capsulei cargou
Dragon, aparținând companiei SpaceX și a fost testată pentru
prima dată oficial la 30 noiembrie. Obiectul realizat este o
plachetă dreptunghiulară pe care este inscripționat — Fa-
bricat în spațiu, NASA („Made in space, NASA”). Astronautul
Barry Wilmore a fost cel care a realizat procedura de impri-
mare a obiectului. „Acest print reprezintă primul pas spre
capabilitatea de a produce lucruri în spațiu. ISS este singurul
laborator unde putem testa cu adevărat această tehnologie
în spațiu”, a subliniat Niki Werkheiser, manager de proiect.

Primul lift fără cablu din lume
Primul ascensor fără cablu din lume, cu ajutorul căruia
transportul clasic cu liftul se transformă într-un sistem de
metrou vertical, a fost prezentat zilele trecute de compania
ThyssenKrupp, după cum informează un comunicat de
presă al acestei firme germane. Principala calitate a noului
sistem, numit MULTI, constă în aceea că permite
funcționarea mai multor cabine de ascensor prin aceeași
casă a liftului. În acest fel, spațiul ocupat de lifturi se poate
reduce foarte mult, capacitatea de transport poate spori și
se realizează economii la consumul de energie. Cabinele
se autopropulsează și se deplasează pe linii instalate sub
forma unui circuit. Sistemul a fost dezvoltat pentru clădiri
de înălțime medie și mare, iar prima unitate va intra în
probe în 2016. „Mai multe cabine funcționând în același
canal și care se deplasează atât în plan vertical, cât și ori-
zontal vor face posibilă realizarea de clădiri cu înălțimi și
forme deosebite”, menționează comunicatul, adăugând că
în acest fel „arhitecții și constructorii vor avea la posibilități
pe care nu și le-au imaginat vreodată.

8 Joi
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Antrenor cu nume la FC
Brașov. După rezultatele sla-
be din ultima perioadă, con-
ducerea galben-negrilor a
luat în calcul înlocuirea lui
Adrian Szabo din func�ia de
antrenor principal.
Președintele stegarilor, Con-
stantin Zotta, spunea după
înfrângerea de pe teren pro-
priu cu Viitorul că își dorește
un antrenor de top pentru FC
Brașov. Din 10 ianuarie pe
banca tehnică a forma�iei de
sub Tâmpa va sta cehul Du-
san Uhrin Jr., cel care a mai
antrenat în Liga I forma�iile
Poli Timișoara și CFR Cluj.
Uhrin jr. va fi ajutat de
Adrian Szabo care va ocupa
func�ia de antrenor secund.
Tehnicianul ceh a antrenat
ultima dată la Viktoria Plzen,
de unde a fost demis după
ce cehii au fost elimina�i din
Europa League de Petrolul
Ploiești.    

Zotta a confirmat. Pre șe -
dintele forma�iei brașovene,
Constantin Zotta, a confir-
mat faptul că gruparea de
sub Tâmpa s-a în�eles cu Du-
san Uhrin jr. „Am avut o în-
tâlnire cu antrenorul Dusan
Uhrin jr. și cu patronul Ioan
Neculaie și pot spune că ne-
am înțeles. Dusan Uhrin jr.
nu a semnat încă un contract
cu FC Brașov, dar am bătut
palma. Ne-am strâns mâinile
și asta este  cel mai impor-
tant. Sunt convins că vom

avea rezultatele așteptate de
fani cu el pe banca tehnică.
Echipa avea nevoie de un
tehnician cu nume”, a decla-
rat Constantin Zotta. „Nu mă
afectează deloc numirea lui
Dusan Uhrin jr. Acum ne
concentrăm doar pe ultimul
meci din acest tur de cam-
pionat, cel de vineri de la
Mediaș, vom vedea ce va fi
din ianuarie. Poate că era
nevoie de această schimbare
și poate că va redresa echi-
pa. Dacă echipa nu merge
așa cum trebuie, este clar că
o parte din vină este a mea.
Mai multe nu vreau să co-
mentez. Chiar am simțit spri-
jinul conducerii în această
perioadă în care am antrenat
FC Brașov. Lucrurile s-au re-
dresat și am dus formația de
pe un loc retrogradabil pe
unul la mijlocul clasamentu-
lui. Această realizare se da-
torează faptului că am

muncit în echipă. Nu am ce
să reproșez conducerii”, a
spus Adi Szabo în cadrul
unei conferin�e de presă.

Ultimul bal pentru stegari.
Fotbaliștii forma�iei FC
Brașov vor evolua în ultima
etapă a turului de campionat,
vineri, în deplasare, împotri-
va celor de la Gaz Metan
Mediaș. Galben-negrii tra-
versează o perioadă neagră
în liga I și sunt obliga�i să
învingă la Mediaș pentru a
avea parte de o iarnă liniștită.
Nici medieșenii nu stau bine.
Gaz Metan Mediaș s-a
despăr�it în această săptămâ-
nă de tehnicianul Cristi Dul-
ca după ce echipa a ajuns pe
pozi�ia a 14-a cu 15 puncte.
Se anun�ă astfel un joc ex-
trem de interesant în care
ambele combatante au mare
nevoie de puncte. „Consider
că printr-un rezultat pozitiv
în meciul de la Mediaş am

încheia anul într-un mod
care să le redea speranţele
celor care au fost alături de
noi în revenirea pe care am
avut-o la un moment dat, pă-
răsind zona retrogradării.
FC Braşov merită şi poate să
fie în prima parte a clasa-
mentului. Am încredere în bă-
ieţi şi cred că ne putem
îndeplini obiectivul pentru
acest joc”, a spus Szabo. Teh-
nicianul galben-negrilor,
Adrian Szabo, nu se poate
baza la acest joc pe fundașul
portughez Ricardo Machado,
care a plecat în Portugalia
după ce so�ia sa a născut.
Mijlocașii Bruno Madeira și
Călin Cristea sunt incer�i
pentru partida de la Mediaș.
Jocul dintre Gaz Metan
Mediaș și FC Brașov, ce
contează pentru ultima etapă
a turului de campionat, se va
disputa vineri, de la ora
18.00, la Mediaș. 
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„Lupii” au învins Miercurea Ciuc
Corona Wolves Brașov a

învins pe SC Miercurea Ciuc
cu scorul de 4-3 (1-1, 2-2,
1-0), pe Patinoarul Olimpic
din Brașov, într-un meci din
Liga MOL la hochei pe
ghea�ă. Oaspe�ii au condus
cu 1-0 și 3-1, dar forma�ia
de sub Tâmpa a revenit și a
reușit să ob�ină victoria,
gra�ie unui gol marcat de
Martin Saluga cu mai pu�in

de trei minute înainte de fi-
nalul jocului. Arpad Mihaly,
Csanad Virag și Csaba Nagy
au înscris celelalte reușite ale
„lupilor”, în timp ce pentru
ciucani au punctat Daniel
Trancă, Petteri Salonen și
Erik Spady. „A fost un meci
nebun, dar obținerea tuturor
punctelor este tot ceea ce con-
tează. Este mai ușor să joci
când conduci la scoruri

detașate, ceea ce astăzi nu s-
a întâmplat. S-a văzut că echi-
pa noastră nu a fost pregătită
mental pentru duelul cu Ciu-
cul, lucru care va trebui să ne
preocupe pentru viitoarele în-
tâlniri. În repriza a treia, ju-
cătorii noștri au comis greșeli
pe care în alte partide nu le
fac, ceea ce înseamnă că fie-
care meci cu Ciucul aduce de
fiecare dată o presiune în

plus”, a spus la finalul jocului
tehnicianul Coronei, Jerry An-
derson. În clasament, pe pri-
mul loc se află Dab.Docler,
cu 47 puncte (21 jocuri), ur-
mată de Miskolci, 46 p (22 j),
Nove Zamky, 43 p (22 j),
ASC Corona Brașov, 40 p (21
j), Debreceni, 26 p (21 j), Uj-
pesti, 26 p (23 j), Ferencvá-
rosi, 22 p (23 j) și Miercurea
Ciuc, 11 p (21 j).

Pagină relizată de
Răzvan Ţirea

Victorie clară pentru „olimpice”
Echipa de baschet feminin, Olimpia CSU Brașov, a câștigat
fără drept de apel partida disputată în deplasare împotriva
fetelor de la Rapid București cu scorul de 97-65 (16-17, 31-
12, 28-16, 22-20). Jocul a fost la discreția „olimpicelor”  care
nu au avut nicio problemă în a câștiga partida. Pentru trupa
condusă de Dan Calancea au marcat Gabi Irimia 17 puncte,
Mitov 14, Sonia Ursu 13, Cioroiu 12, Haas și Ferariu câte
11 puncte fiecare, Jones 8, Bartee 6, Măgurean 3 și Bencze
2 puncte. Baschetbalistele de sub Tâmpa mai au de jucat
o singură partidă în acest an, pe 12 decembrie la Sala Spor-
turilor în compania formației din Alba Iulia. 

Meci nebun
Formaţia CFR Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei Ro-
mâniei-Timişoreana, după ce a învins, cu scorul de 4-3,
echipa de ligă secundă CS Mioveni, în sferturile de finală
ale competiţiei, în care în minutul 62 clujenii erau conduşi
cu scorul de 3-0. Pentru CS Mioveni au marcat Stoica '36,
Nilă '51, 'Galan '59, iar pentru CFR au încris Tade '62 (pe-
nalti), '87, Chanturia '68 şi Ivanovksi '90+4. Golul de 3-3
marcat de clujeni a fost contestat de CS Mioveni, deoarece
gazdele aşteptau să primească mingea înapoi de la adver-
sari, după ce o trimiseseră în afara terenului pentru a permite
medicilor să intre pe teren, însă clujenii au ales să continue
faza. În momentul în care se îndreptau spre vestiare, la finalul
meciului, jucătorii clujeni au fost ţinta bulgărilor de zăpada
aruncaţi de fani din tribune. Partida dintre Universitatea Cluj
și Pandurii Târgu Jiu din sferturile de finală ale competiției
s-a disputat aseară și s-a terminat după închiderea ediției.
Astăzi se dispută ultimele două partide din sferturile de finală
ale Cupei României Timișoreana, după următorul program:
ASA Târgu Mureş - Petrolul Ploieşti, de la ora 18.00 (Sport.ro)
și CSU Craiova - Steaua București, de la ora 20.30 (ProTV).

Lui Niculescu nu-i vine să creadă
Antrenorul echipei CS Mioveni, Claudiu Niculescu, nu poate
să înţeleagă cum echipa sa a pierdut calificarea în semifi-
nalele Cupei României după ce a condus pînă în minutul
60 cu 3-0 pe CFR Cluj, însă ardelenii au revenit şi au cîştigat
cu 4-3. „Retrăiesc un coşmar. Trăiesc un blestem cu CFR.
Sunt prea supărat, prea nervos și frustrat. Nu-mi vine să
cred cum o echipă care nu ne-a pus nici o problemă 60 de
minute şi pe care o conduci cu 3-0 ne-a eliminat. Echipa
asta e obişnuită cu lipsa de caracter. Am trăit asta la U Cluj.
Aşa sunt ei. Sunt supărat şi pe jucătorii mei, ei se cred în
Anglia. Doar acolo e fair-play. Nu-mi vine să cred ce s-a în-
tâmplat. Le-aş zice multe arbitrilor de azi, dar nu ştiu cu ce
să încep. Dacă spun ceva, mă suspendă 7-8 etape. Sunt
înalţi, drăguţi, eleganţi, frumoşi și atât. Le-au dat penalty-ul
ăla uşor care i-a băgat în joc. Am rămas fără cuvinte. E in-
credibil! Toate mi se întâmplă numai mie. Ar fi fost o perfor-
manţă uriaşă să mergem în semifinale. În actualul format
e aproape imposibil ca o echipă din Liga a 2-a să ajungă
atât de departe”, a spus Claudiu Niculescu.

Bergodi vrea la Rapid
Rapid are un parcurs dezastruos în Liga 1 şi are doar 11
puncte în 16 etape, fiind pe ultimul loc în clasament. Dinu
Gheorghe caută un antrenor, mai ales după ce varianta Mir-
cea Rednic a căzut. Cristiano Bergodi spune că ar vrea să
vină în Giuleşti. „Nu s-au încheiat total discuţiile cu Rapid.
M-am întâlnit cu Moraru şi Dinu Gheorghe, dar nu ne-am
înţeles. Dacă reluăm discuţiile, nu depinde de mine, depinde
de Rapid. Eu acum sunt în Italia. Sunt deschis dacă primesc
o ofertă bună. Moraru e o persoană care vrea să facă bine
Rapidului, iar Dinu Gheorghe e o garanţie în România. Rapid
nu mi se pare o echipă care să fie pe ultimul loc, am văzut-
o jucând”, a spus Cristiano Bergodi.

Aguero, cel mai bun în Premier League
Federația suporterilor de fotbal din Anglia și Țara Galilor l-
a desemnat pe argentinianul Sergio Aguero, atacantul echipei
Manchester City, cel mai bun jucător al anului 2014 în Premier
League, cu ocazia unei ceremonii care a avut loc la Londra.
Pentru acest premiu au mai fost nominalizați, de asemenea,
belgianul Eden Hazard, sârbul Branislav Ivanovic (ambii
Chelsea Londra), ivorianul Yaya Toure (Manchester City),
englezul Raheem Sterling (FC Liverpool) și francezul Morgan
Schneiderlin (Southampton). Aguero, catalogat săptămâna
aceasta de antrenorul său, chilianul Manuel Pellegrini, drept
„unul dintre cei mai bun fotbaliști ai lumii în acest moment”,
îi succede urguayanului Luis Suarez, actualul jucător al Bar-
celonei, care a primit acest titlu din partea Federației Su-
porterilor de Fotbal din Anglia și Țara Galilor anul trecut,
când evolua la FC Liverpool.

După rezultatele slabe din ultima perioadă,
șefii galben-negrilor au luat decizia de a-l înlocui
pe Adi Szabo cu antrenorul ceh Dusan Uhrin Jr.
Fostul antrenor de la Poli Timișoara și CFR Cluj își
va începe mandatul la FC Brașov la 10 ianuarie și
va fi ajutat de Adi Szabo care va ocupa postul de
antrenor secund. La ultimul meci din acest tur de
campionat, pe banca tehnică a stegarilor va sta Adi
Szabo.  

Uhrin jr. vine la
FC Brașov



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

PINGUINII DIN MADAGASCAR 
-3D- -PREMIERĂ-
(PENGUINS OF MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
(AG), Animaţie, Aventuri,
Comedie, Familie, 92 min.
orele: 13:30 dublat, 15:15 dublat,
17:00 subtitrat

SCURT/4 – ISTORII DE INIMĂ
NEAGRĂ 
-PREMIERĂ- Tarif unic: 10 lei/bilet
Regie: Luiza Pârvu, Radu Jude,
Andrei Creţulescu, Iulia Rugină
(N-15), Scurt metraj, 84 min.
ora: 16:00

JESSABELLE -PREMIERĂ-
Regie: Kevin Greutert
(N-15), Horror, Thriller, 90 min.
ora: 20:00

ŞEFI DE COŞMAR 2 -PREMIERĂ-
(HORRIBLE BOSSES 2)
Regie: Sean Anders
(AP-12), Comedie, 108 min. 
orele: 16:15, 18:30

PUNCT ŞI DE LA CAPĂT 
(THE REWRITE)
Regie: Marc Lawrence
(AP-12), Comedie, Romantic, 106 min.
orele: 18:00, 21:45

JOCURILE FOAMEI: 
REVOLTA – PARTEA I 
(THE HUNGER GAMES: 
MOCKINGJAY – PART I)
Regie: Francis Lawrence
(AP-12), Acţiune, Aventuri, SF, 123 min.
orele: 14:00, 18:45, 20:45

INTERSTELLAR: CĂLĂTORIND PRIN UNIVERS 
(INTERSTELLAR)
Regie: Christopher Nolan
(AP-12), SF, Aventuri, 169 min.
ora: 21:00

BOXTROLI -3D- dublat
(THE BOXTROLLS)
Regie: Graham Annable, 
Anthony Stacchi 
(AG) , Animaţie, Aventuri, 97 min.
ora: 14:15
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La Cinemateca de la
Sala Patria puteţi vizio-
na următoarele filme
vechi:

Astăzi 4 decembrie
◾ 20:00 – Comedy Classics:

Working Girl (O femeie
face carieră) (SUA, 1988)
Regia: Mike Nichols
Comedie romantică
6 nominalizări la Oscar

Mâine 5 decembrie
◾ 20:00 – Seara fantastică/

Film Cult: Synecdoche,
New York (SUA,1985) 
Regia: Charlie Kaufman
Dramă, fantastic

Sâmbătă 6 decembrie
◾ 11:00 Matineu copii – Best

of Disney: The Aristocats
(Pisicile Aristocrate) (SUA,
1970)
Regia: Wolfgang Reither-

man
Animaţie

◾ 17:00 – Mari actori: Black
Rain (Gloanţe şi cenuşă la
Osaka) (SUA, 1989)
Regia: Ridley Scott
Film Poliţist

2 nominalizări la premiile
Oscar
◾ 19:30 – Mari regizori:

Catch-22 (SUA, 1970)
Regia: Mike Nichols

Dramă, război
Durata: 122 min. 

Duminică 7 decembrie
◾ 11:00 – Matineu copii –

Best of Disney: The Jungle
Book (Cartea Junglei)
(SUA, 1967)
Regia: Wolfgang Reither-

man
Animaţie

◾ 17:00 – Golden Classics:
Funny Face (SUA, 1957) 
Regia: Stanley Donen
Muzical, comedie
4 nominalizări la Oscar! 

◾ 19:00 – Seara de Oscar:
Schindler’s List (Lista lui
Schindler) (SUA, 1993)
Regia: Steven Spielberg
Istoric, dramă
7 premii Oscar

Intrarea la filme este con-
diţionată de achiziţia unui
voucher valoric. 

Horoscopul zilei
Berbec. Încearcă să faci o schimbare la tine astăzi, relaţia ta
amoroasă are nevoie de acest lucru. Ascultă de sfaturile
celor cu mai multă experienţă dacă vrei să mai salvezi ceva. 
Taur. Scapă de nervi astăzi, altfel nu vei reuşi decât să îţi
creezi mai multe probleme. Canalizează-ţi energia pentru
a finaliza un proiect care îţi dă bătăi de cap de ceva vreme. 
Gemeni. Renunţă la ceva în favoarea persoanei iubite astăzi,
această dovadă de iubire o/ îl va recuceri definitiv. Nu aţi
mai avut timp doar de voi doi, iar acest lucru se resimte. 
Rac. Va fi o zi destul de grea, aşa că încearcă să rămâi con-
centrat/ă pe tot parcursul ei. La finalul zilei vei avea parte
de o surpriză care te va relaxa exact cât ai nevoie.
Leu. Nu te baza pe ajutorul altora astăzi, este foarte important
să câştigi totul prin forţe proprii. Chiar dacă eşti tentat/ă să
trişezi, propune-ţi să nu cedezi ispitelor. 
Fecioară. Este bine de ştiut că sfatul tău poate salva astăzi
pe cineva aflat într-o situaţie stânjenitoare. Nu te costă nimic
să oferi informaţii care şi ţie ţi-au fost cândva utile.
Balanţă. Orgoliul tău întrece orice limita astăzi, şi dacă nu
ştii unde să te opreşti, doar tu vei fi cel/cea care pierde. În-
cearcă să nu te mai laşi manipulat/ă de cei din jurul tău.
Scorpion. Munca în echipa te poate trage în jos astăzi, aşa
că încearcă să faci tot mai multe lucruri de unul/una singur/ă.
Chiar dacă unii colegi insistă să te ajute, refuză.
Săgetător. Încearcă să ieşi în evidenţă astăzi, ai suficiente
calităţi care te pot scoate în faţă. Lasă ruşinea deoparte şi
spune-ţi punctul de vedere chiar dacă uneori vei fi criticat/ă. 
Capricorn. Încearcă să treci mai uşor peste micile greşeli ale
partenerului de viaţă, altfel îţi vei transforma viaţă într-un
calvar. Eşti tot mai aproape de a-l determina să ia o decizie.
Vărsător. E posibil să fii tentat/ă astăzi să flirtezi cu o persoană
nepotrivită. Asumă-ţi responsabilitatea pentru faptele tale
şi încearcă să îţi repari greşelile dacă se mai poate. 
Peşti. Încearcă să fii cât mai sincer/ă astăzi, chiar dacă uneori
adevărul doare. Ai grijă la modalitatea prin care să îl spui,
anumite persoane sunt mai sensibile decât ai fi crezut.

Filme clasice
la Sala Patria 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

În această seară de la ora
19.00, sunteţi aşteptaţi la Sala
Patria la un concert simfonic
susţinut de Filarmonica Braşov.
Dirijor: Cristian Orosanu, solist:
Gabriel Croitoru – vioară.

În program:
◾ G. Rossini – Uvertura „Co-

ţofana hoaţă”

◾ N. Paganini – Concertul nr.1
pentru vioară şi orchestră

◾ J. Haydn – Simfonia nr. 92
„Oxford”. 
Programul agenţiei de bilete
de la sala „Patria”:

◾ luni, miercuri 12-15;
◾ marţi, joi 16-18;
◾  cu o oră înainte de concert.

Concert simfonic la Patria –
solist Gabriel Croitoru ◾ – Dragule, am de făcut o mărturisire

înainte de a continua relaţia: să ştii că
eu am făcut sex şi cu alţi bărbaţi!
– Şi eu!
◾ Iese prietena mea (mai durdulie)
din cabina de probă cu geaca în mână:
– Mi-e mică, zice.
– Ce ţi-e mică, geaca sau cabina?
◾ Logica feminină:
– Nu e online, e cu nenorocita aia!

/ E online, vorbeşte cu nenorocita
aia...
◾ Aveam tot ce şi-ar putea dori un
bărbat: un apartament splendid, o
maşină sport, motocicletă, o femeie
care mă iubea cu toată fiinţa ei...
Acum, s-au dus toate... A aflat ne-
vastă-mea.
◾ – Tată, tu te-ai însurat la biserică
sau ... la starea civilă?
– La beţie, dragul meu, la beţie.

Bancuri

Astăzi în Braşov

2 3 4 7 6 1 9 5 8
7 6 5 9 4 8 2 3 1
9 1 8 5 3 2 4 7 6
6 8 7 4 2 3 1 9 5
1 5 2 8 9 7 3 6 4
3 4 9 1 5 6 7 8 2
4 9 3 2 8 5 6 1 7
5 2 1 6 7 9 8 4 3
8 7 6 3 1 4 5 2 9
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Seară literară braşoveană
La biserica unitariană din
Braşov s-a organizat o sea-
ră literară, unde cei intere-
saţi s-au întâlnit cu 6
scriitori transilvăneni. În dis-
cursul de deschidere Gár-
dos Sándor a analizat uşor
ironic relaţiile dintre scriitori
şi cititori, şi a concluzionat
că este nevoie urgentă de
cât mai multe legături, în-
tâlniri directe între ei. 
Scriitorul Tabéry Géza a citit o povestire de o încărcătură
specială. Amintirile din război revin şi se insinuează în
relaţia dintre o femeie şi un bărbat, apoi vor fi accentuate
de noul război. 
În cele trei povestiri citite de Tomcsa Sándor, acesta pre-
zintă atmosfera apăsătoare a vieţii de la ţară, personajul
principal îndepărtându-se pas cu pas de visurile sale.
Prezentarea lui Gábor István s-a clădit pe călătoriile scrii-
torului în Franţa. 
Molter Károly a adunat experienţele trăite de scriitori ma-
ghiari în Ungaria. Frământările scriitorilor ilustrează cu
mult curaj situaţia socială şi au desenat zâmbete ironice
pe feţele ascultătorilor. 
Brassai Viktor a recitat din Petőfi, Illyés, Kosztolányi, Ady,
József Attila şi Ion Pillat. În interpretarea lui el nu s-a
folosit de jocul sunetelor, ci a încercat să contureze cât
mai clar mesajul versurilor.
Succesul serii literare atenţionează organizatorii că este
cerere mare pentru acest gen de întâlniri.

(A brassói irodalmi est. În: Brassói Lapok, nr. 276,
29 noiembrie 1939, p.6)

A murit Cincinat
Pavelescu, marele
poet român
1 decembrie 1939
Cincinat Pavelescu,
procurorul general
braşovean, renumi-
tul poet român, a
decedat vineri sea-
ra la ora 8 în locuin-
ţa sa de pe str.
Neagră. A făcut he-
moragie pulmonară
şi s-a sufocat. Au
fost chemaţi de ur-
genţă renumiţii me-
dici dr. Campianu şi
dr. Kahána, dar nu au mai avut cum să-l ajute, doar au
constatat decesul. Cincinat Pavelescu a fost un om res-
pectat şi plăcut de multă lume, iar pierderea lui neaştep-
tată a provocat o suferinţă cumplită.

(Meghalt Cincinat Pavelescu, a nagynevű román
költő. În: Bukaresti Lapok, nr. 277, 

2 decembrie 1934, p.3) 

Braşov, 21 aprilie calen-
dar nou. Sărbătoarea
naşterii prea înduratu-
lui nostru împărat, a
Maiestăţii Sale Ferdi-
nand I, s-a ţinut în ceta-
tea noastră în lunea
trecută într-un chip
vrednic de simbolul
acestei zile şi amăsurat
fireştii credinţe şi iubiri
a supuşilor către înalta
casă domnitoare. 

După ce în seara de dinain-
te, adecă în 18 aprilie, s-ar fi
dat în sala Redutului de aici
un bal briliant în cinstea zilei
următoare, la care, pe lângă
domnul general maior briga-
dir Treter, cavaler de Tritfeld,
însoţit de tot corpul ofiţerilor
batalionului al 3-lea din cin-
stitul regiment, se afla de faţă
o mulţime, alţii din oficialii şi
locuitorii cetăţii, în dimineaţa
următoare, pe la 4 ceasuri, de-
tunarea treascurilor vestea,

după obicei 101
ori, revărsarea do-
ritei sărbători. 

De la 6 ceasuri,
preoţimea de legea
grecească începu
slujba dumnezeias-
că în bisericile sale,
după care, pe lângă
obişnuitele rugă-
ciuni vărsate din
rosturi credincioa-
se pentru fericita şi
îndelungata viaţa a
prea bunului nostru
monarh şi dom -
nitor, tinerimea
şcolastică răsună
cântarea «Doam-
ne, caută îndurare»
şi celelalte. 

La 8 ceasuri, credincio-
şii confesiei evanghelice
se adunară în biserica
lor spre a mulţămi ce-
riului pentru binecu-
vântările părinteştei
stăpâniri, de care ne
bucurăm, şi spre a
cere binecuvântarea
peste capul strălucitu-
lui domnitor. Predicaţia
domnului predicator
Lassel răspunse cu totul
prilejului zilei, după care sluj-
ba dumnezeiască se încheie
cu obişnuita cântare pentru
monarh. 

Către 10 ceasuri serbarea
îşi luă începutul în biserica
catolică. Batalionul din gar-
nizonul de aici ieşi în paradă
şi domnul abate Antonie Ko-
vács sluji liturghia însoţită de
o muzică bisericească prea
mişcătoare. Biserica era plină
de ofiţeri milităreşti, de alţi
oficiali civili în gală deplin,
precum şi o mulţime mare din
starea cetăţenească. «Segen
Oesterreichs hohem Sohne»
se cântă cu o însufleţire întru
adevăr mărturisitoare de bu-
curia şi credinţa supuşilor adu-
naţi. În vremea rugăciunilor,
miliţia da salvele obişnuite. 

De
a m iază

se dădu o masă
mare la domnul general maior
Treter de Tritfeld. Toastele
băute pentru Maiestatea Sa
Împăratul şi pentru Maiesta-
tea Sa Împărăteasa fuseră ves-
tite prin bubuitul treascurilor.
La domnul vameş primar
Gaudi, precum şi la domnul
birăul grecesc Şt. D. Cerven-
vodali încă se dădură mese.
Seara fu iluminată cetatea şi
transparentele făceau deose-
bită plăcere mulţimei norodu-
lui ce ieşise, bucurându-se de
pompa trecutei zile.

(Gazeta de Transilvania,
nr. 15, 13 aprilie 1841, p. 1)
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În planul de sistematizare
al municipiului Braşov se pre-
văzuse, pe lângă realizarea
noului centru civic şi a altor
obiective, „restructurarea cen-
trului istoric”, scria R. Pleşa,
care i-a luat un scurt interviu
tovarăşului arhitect Marian
Renel, şef al secţiei de arhi-
tectură şi sistematizare a Con-
siliului popular judeţean să
informeze cetăţenii despre lu-
crările care se desfăşurau
atunci. 

Acţiunea de restructurare
a centrului istoric începuse,
de fapt, în anul 1978, cu im-
portanta stradă a Republicii,

unde s-au executat „lucrări
de pavaj de epocă, restructu-
rări de faţade la imobilele din
zonă”, declara tov. M. Renel.
Au fost, de asemenea, finali-
zate, în 1979, „lucrările de
consolidare şi reparaţii la tur-
nul Casei Sfatului, din Piaţa
23 August”. 

În decembrie 1979 conti-
nuau lucrările de restructurare
a faţadelor unor clădiri din
străzile cuprinse în perimetrul
fostei cetăţi a Braşovului (Re-
publicii, 7 Noiembrie, Ciucaş
etc.) „dând unor partere o
destinaţie comercială, adec-
vată”, a continuat Renel. 

Dar, cea mai importantă lu-
crare se referea la „sistemati-
zarea Pieţei 23 August, care
va deveni (parţial) pietonală”,
zicea Marian Renel. Pavajul
de atunci va fi fost înlocuit,
pentru a se realiza „o atmos-
feră de epocă îmbinată armo-
nios cu stilul vechi al clădirilor
ce compun fronturile pieţei”. 

O intervenţie substanţială,
de restaurare, va fi suferit ma-
gazinul „Turist”, căruia „i se
va reda vechea faţadă, forma-
tă dintr-un portic cu arcade”,
puncta şeful secţiei de arhi-
tectură şi sistematizare al
Consiliului popular judeţean.

În strada Republicii, ca de alt-
fel în toată zona istorică, „gan-
gurile vor fi redate în totalitate
funcţionalităţii lor iniţiale”. 

Prin aceste lucrări, pentru
care au fost alocate însemnate
fonduri, concluziona Marian
Renel, „vom readuce întreaga
zonă istorică a Braşovului la
valoarea arhitecturală de epo-
că, ştirbită în decursul anilor
de intervenţii întâmplătoare,
neadecvate”. Toate lucrările
se vor fi executat pe baza unui
proiect aprobat de „forurile
de specialitate competente”.            

(„Drum Nou” 
16 decembrie 1979)

Ruxandra Nazare

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Sărbătorirea zilei de naştere
a împăratului austriac

Înfăţişarea centrului istoric al Braşovului

4 decembrie 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

Din presa maghiară

Iulian Cătălui
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Micul sat indian Asola-
Fatehpur Beri şi-a câşti-
gat renumele de „satul
cu cei mai voinici băr-
baţi din ţară”, iar acest
stil de viaţă aduce oa-
menilor oportunităţi de
angajare deosebit de
avantajoase, potrivit
descopera.ro.

Zeci de bărbaţi din acestă
aşezare rurală urmează o tra-
diţie axată pe exerciţii fizice,
alimentaţie sănătoasă şi dis-
ciplină.

Bărbaţii din Asola-Fatehpur
Beri lucrează, în multe cazuri,
ca agenţi de pază în cluburi
şi baruri din New Delhi şi
spun că astfel câştigă bine,
ceea ce le permită să aibă un
nivel de trai mai ridicat şi să
îşi trimită copiii la şcoli bune.

Pentru a ajunge la forma
sportivă şi forţa care să le des-

chidă asemenea oportunităţi
de angajare, băieţii şi bărbaţii
din sat se
antrenea-
ză zilnic
timp de
c â t e v a
ore, nu
numai în
săli de
forţă –
deşi exis-
tă în sat
unele uti-

late modern – ci şi în aşa-nu-
mita Akhada, o arenă în aer

liber, unde practică lupte li-
bere, yoga şi antrenamente cu
greutăţi în cursul cărora ridică
tractoare şi motociclete. 

De asemenea, bărbaţii se
mândresc cu stilul de viaţă să-
nătos pe care îl urmează: nu
fumează, nu beau alcool, nu
consumă droguri, nu iau ni-
ciun fel de suplimente pentru
creşterea masei musculare şi
au o alimentaţie bazată pe
cantităţi mari de legume, fruc-
te, alune şi nuci, lapte şi iaurt.

Satul cu cei mai
voinici bărbaţi

Susan Boyle are primul ei iubit, la 53 de ani
Celebra finalistă a concur-

sului de talente „Britain’s Got
Talent” are pentru primă dată
un iubit, la vârsta de
53 de ani, informează
luni ziarul ABC, citat
de Agerpres.

Într-un interviu
acordat publicaţiei
Daily Mail artista a
dezvăluit: „Suntem de
aceeaşi vârstă şi este
un bărbat foarte agreabil.
Suntem la început, vom vedea
ce se întâmplă”.

Surse apropiate artistei au
afirmat că cei doi s-au cunos-
cut la un hotel în timpul unui

turneu al cântăreţei. Se pare
că este vorba de un medic
american care a invitat-o pe

Boyle la o cină cu lumânări
şi care s-a comportat ca un
adevărat gentleman. 

Dacă este adevărat, miste-
riosul bărbat a început o re-
laţie cu una dintre cele mai

atipice cântăreţe promovate
de astfel de programe care vâ-
nează talente, relatează Ager-

pres.
Susan nu a părut să fie

deranjată că a pierdut fi-
nala la concursul „Britain’s
Got Talent în faţa trupei
Diversity, pe care a felici-
tat-o, dar câteva ore mai
târziu a început să se com-
porte ciudat, motiv pentru

care a trebuit să fie internată
la un centru de psihiatrie.

Susan Boyle, care are o
voce admirabilă, a devenit o
adevărată vedetă a reţelelor
de socializare.

Cu toate că Turnul Eiffel
este cel mai cunoscut monu-
ment din Paris, acesta încă
mai are secrete.

Povestea spune că la un an
de la încheierea lucrărilor,
scriitorul Henri Girard îl des-
cria pe Gustav Eiffel ca fiind
invidiat de toată lumea dato-
rită proprietăţii pe care o avea.
Astfel, cel care a creat turnul
a construit şi un apartament
la ultimul nivel al turnului, o
adevărată casă secretă la
care doar el avea acces.

Mai mult, Girard a
scris că faimosul
apartament a fost
mobilat în stilul

simplist atât
de drag
oameni-
lor de
ştiin ţă
din pe-
rioadă
respec-
t i v ă .
C u
toate
acestea, se pare că
Eiffel folosea apar-

tamentul mai mult
pentru întâlniri

importante de-
cât pentru
petreceri
sau locuit.

Spre exemplu, inventatorul
Thomas Edison l-a vizitat în
septembrie 1889, moment
care a şi fost imortalizat în fo-
tografii. În prezent, aparta-
mentul a fost redeschis
publicului şi este locuit de co-
piile lui Eiffel şi Edison.

Jojo explică de ce nu-şi botează fiul
Cătălina Grama sau Jojo cum
este cunoscută publicului larg,
a dezvăluit de ce nu şi-a bote-
zat până acum fiul, ajuns la vâr-
sta de trei ani, în pofida faptului
că ea a fost crescută într-o fa-
milie de creştini ortodocşi.
„Eu cred în reîncarnare, moartea
e o trecere. Nu vreau să îl îndrum pe fiul meu către o parte
sau alta... Vreau să găsesc un balans, nu sunt genul acela
de părinte care vrea să îl ducă pe un drum cu orice preţ.
Nici măcar din punct de vedere religios, spiritual... Vreau
să creadă în cele mai importante legi ale lumii, ale omului,
care sunt valabile în toate religiile. Să creadă în marile
adevăruri, să fie un om bun, să nu fure, să nu îi înşele pe
alţii, iar, mai mult de atât, vreau să descopere el lumea.
Eu am crescut într-o familie religioasă, nu vreau să îl învăţ
eu religie... Religia şi-o alege singur”, a declarat Jojo pentru
ziarulring.ro.

Magda Vasiliu a divorţat
Prezentatoarea ştirilor de la Prima TV a divorţat de Andrei
Vintilescu. Ei au fost căsătoriţi timp de cinci ani şi au un
copil în vârstă de patru ani, Vlăduţ.
Prezentatoarea de televiziune a recunoscut că relaţia
dintre ea şi Andrei Vintilescu nu mai mergea de ceva
vreme. „Noi am fost împreună din 2004 şi ne-am separat
în toamna anului trecut. Practic, sunt nouă ani, nu chiar
zece, dar am continuat să locuim în acelaşi apartament,
încercând cumva să reconci liem problemele dintre noi
de dragul lui Vlad, deşi nici eu, nici fostul soţ nu eram
adepţii ideii că părinţii trebuie se rămână împreună de
dragul copilului. Am încercat, nu am reuşit, iar acum mă
simt cumva liniştită că am făcut tot ce-a fost omeneşte
posibil. Mă simt eliberată, cumva”, a mărturisit Magda
pentru OK! Magazine.

Secretul ascuns de la Turnul Eiffel


