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VALUTĂ

O echipă de elevi brașoveni a pus la punct o aplicaţie in-
teligentă care ajută braşovenii şi turiştii să îşi găsească cel
mai scurt şi rapid traseu până la destinaţie, folosind auto-
buzul.  Echipa a fost formată din Daniel Neghină, Sorin

Mircea, Lucian Prunău, Mihai Vîlcu, Mădălin Morcov, Mi-
hai Mihalache - elevi ai Colegiului Naţional de Informatică
„Grigore Moisil” şi Mircea Savin - elev la Colegiul Naţional
„Dr. Ioan Meşotă” . 

Aplicație inteligentă
inventată de elevii

brașoveni

Handbalistele de la Corona Braşov
au avut parte de sărbători scurte în
acest an. Mesele îmbelşugate de Cră-
ciun au fost deja uitate, iar Moşul le-
a adus cu un delay de câteva zile,
meciuri de verificare.  CSM Unirea
Slobozia, HCM Roman şi HC Zalău
au răspuns prezent invitaţiei Braşo-
vului, iar ieri s-au disputat primele

jocuri. Vicecampioana României,
Corona Braşov, a dispus de CSM
Unirea Slobozia cu scorul de 31-
26(16-12).  Ultimele jocuri ale tur-
neului vor avea loc în această
dimineaţă, de la ora 9.30, în Sala
Sporturilor ”D.Colibași”.  În prima
partidă a zilei, Corona Braşov va în-
tîlni pe HC Zalău. 

Turneu amical organizat de Corona 
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25 de județe alături de Capitală se află
sub cod galben de viscol și de ninsori
de ieri noapte și până astăzi, inclusiv.
Potrivit ANM, în aceste zone,  canti-
tăţile de precipitaţii vor depăşi izolat
40 - 50 l/mp. Vântul va avea rafale de
peste 70 – 80 km/h, viscolind şi troie-
nind zăpada, iar vizibilitatea va scădea
sub 50 de metri.  Cele 25 de județe

afectate sunt Ilfov, Giurgiu, Mehedinţi,
Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Vâlcea,
Călăraşi, Constanţa, Tulcea, Neamţ,
Suceava, Botoşani, Iaşi, Bistriţa-Năsăud,
Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Ma-
ramureş, Sibiu, Alba, Hunedoara şi Ca-
raş-Severin. În Buzău, Ialomiţa, Brăila
şi Vrancea se așteaptă la viscol deosebit
de puternic. 

Cod galben de ninsori și viscol 
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Cu cât cresc facturile
românilor de la 1 ianuarie
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METEO

Românii vor plăti de anul viitor mai mult pentru curentul
electric, pentru RCA şi pentru benzină, în timp ce la gaze
naturale nu vor exista scumpiri pentru populaţie. De asemenea
vor crește și amenzile rutiere. În schimb, taxele locale rămân
la același nivel în municipiul Brașov, potrivit unei hotărâri
luate în ultima şedinţă din 2014 de consilierii locali. 
Facturile la electricitate plătite de populaţie vor fi mai mari
cu 0,26% de anul viitor. Autoritatea Naţională de Reglemen-
tare în domeniul Energiei (ANRE) a motivat scumpirea cu-
rentului electric prin creştepea valorii unor componente de
preţ ale tarifelor reglementate şi a reducerii altora.
Cât priveşte preţul gazelor naturale, populaţia nu va plăti mai
mult de anul viitor. În schimb, de anul viitor unele firme ar
putea plăti preţuri mai mari la gaze naturale, iar ca urmare
vom avea măriri de preţuri la unele alimente.
Poliţele RCA s-ar putea scumpi, de anul viitor, cu 15-30%.
Explicaţia este că societăţile de asigurări nu vor mai putea
acoperi, din 2015, pierderile suferite pe segmentul poliţelor
RCA din veniturile obţinute pe alte categorii de asigurări. .
Un alt produs care se va scumpi, în cursul anului viitor, este
benzina. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a anunţat, la
începutul lunii noiembrie, că preţurile la tutun şi alcool vor
scădea anul viitor, întrucât a fost deja parcurs calendarul de
aliniere a nivelurilor accizelor, iar BNR prognozează o ieftinire
medie de 0,1%, în special din accize, în timp ce benzina se
va scumpi cu 0,3%. Prognoza BNR indică o scumpire a com-
bustibililor cu circa 0,3%, în ciuda reducerii accizei, cel mai
probabil pe o estimare de creştere a preţului al petrolului.
Creşterea salariului minim de la 1 ianuarie va avea ca efect
şi majorarea amenzilor pentru şoferi. Astfel,  începând cu 1
ianuarie, cea mai mică amendă va creşte de la 180 de lei la
195 de lei, odată cu majorarea salariului minim la 975 de lei.
Cea mai mare amendă va fi 9750 de lei.

4,4702
3,6650

138,6547

Ninsoare
-4°C /-6°C
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Familiile celor doi piloţi de-
cedaţi în accidentul aviatic de
la Siutghiol au fost amendate,
după deces, pentru că nu au
declarat moartea acestora în
termenul de 48 de ore, a dez-
văluit duminică ruda uneia din-
tre victime.

„La spital a fost declarat de-
cesul la miezul nopţii, 15 către
16 (decembrie - nr.), a doua zi
am ridicat şi actele pe care
scrie cauza decesului, certificat
medico-legal. Cu acela mergi,
cu toate actele, la Starea Civilă,
pentru a obţine certificatul de
deces. Actul eu l-am obţinut pe
16 după ora 16, când nu mai
exista program. Deci am mers
a doua zi, pe 17 dimineaţa.
Pentru noi nu mai conta ori-

cum acea amendă, a fost o ne-
bunie, mi s-a părut un film
prost”, a declarat la Realitatea
TV Marilena Nedelcu, sora pi-
lotului Petru Cătuneanu mort
în accident. Amenda a fost în
cuantum de 50 de lei, dar pen-
tru că a fost plătită pe loc, ru-
dele au achitat doar 25 de lei.

Și familia copilotului a fost
amendată, chiar în faţa procu-
rorului militar şi a unui colonel
al MAI. Directoarea Serviciu-
lui de Evidenţă a Persoanei şi
Stare Civilă din Constanţa, Ro-
dica Crăciun,spune că doar s-
a aplicat legea. „În această
situaţie s-a respectat Legea
119/96, pe care nu noi am fă-
cut-o, dar suntem obligaţi să o
respectăm. Conform legii, de-

cesul trebuie declarat în termen
de 48 de ore. Or, în acest caz,
pe certificatul eliberat de me-
dicii legişti era trecută data de
15 şi o linie în dreptul orei. S-
a calculat astfel că, până în
ziua de 17, când s-au prezentat
aparţinătorii, au trecut trei zile,
15, 16 şi 17 decembrie, astfel
că s-a aplicat legea. Nu suntem
noi de vină că nu a fost trecută
nicio oră pe certificat. Dacă ar
fi fost, am fi calculat în funcţie
de aceasta. Noi doar am res-
pectat legea”, a explicat Rodica
Crăciun. Toate cele patru per-
soane care se aflau la bordul
elicopterului SMURD care s-
a prăbuşit, la jumătatea lunii
decembrie, în lacul Siutghiol
au murit.

Spargere la o vilă din Predeal
La prima oră din Ajunul

Crăciunului, polițiștii din Pre-
deal au fost sesizați telefonic
că s-au furat mai multe bunuri
dintr-o vilă din stațiune.

Imediat după sesizare, oa-
menii legii s-au deplasat la
faţa locului unde, cu ajutorul
administratorului vilei, a fost
prins  suspectul în acest caz -
un vrâncean de  29 ani. „Cu
ocazia cercetării la fața locului
s-a stabilit că s-au sustras din
vilă trei televizoare, o geantă

cu tacâmuri și componente ale
camerelor de supraveghere vi-
deo, bunuri care au fost găsite
asupra suspectului. Acesta a
fost reținut de polițiști și pre-
zentat magistraților, care au
dispus cercetarea lui în stare
de libertate, pentru furt cali-
ficat”, a precizat cms. șef Li-
viu Naghi, purtătorul de
cuvânt al IJP Brașov. Cu o zi
înainte, la ora 4.40, o patrulă
a Secţiei 2 Poliţie Brașov  a
surprins în flagrant, pe strada

Grigore Ureche din munici-
piul Braşov, un tânăr de 25
ani care a spart geamul por-
tierei dreapta faţă al unui au-
toturism parcat, iar din
interior a furat o tabletă  de
800 lei. Tânărul a fost reținut
de polițiști și prezentat Par-
chetului de pe lângă Judecă-
toria Braşov cu propunere de
arestare preventivă.  Judecă-
toria Brașov a emis mandat
de arestare preventivă pe 30
de zile, pentru  furt calificat.

Administraţia Naţională
de Meteorologie a emis
o avertizare de cod gal-
ben şi cod portocaliu de
ninsori, viscol, precipita-
ţii şi polei, valabilă în
nordul, centrul, sudul şi
estul ţării, începând de
aseară  până astăzi, la
ora 20:00.

Codul portocaliu de ninsori,
viscol, precipitaţii mixte şi po-
lei este valabil în judeţele Bu-
zău, Vrancea, Brăila, Ialomiţa,
Galaţi, Vaslui, Bacău, precum
şi în zona de munte a judeţelor
Argeş, Dâmboviţa şi Prahova.

În aceste zone,cantităţile de
precipitaţii vor depăşi izolat 40
- 50 l/mp. Vântul va avea rafale
de peste 70 – 80 km/h, visco-
lind şi troienind zăpada, iar vi-
zibilitatea va scădea sub 50 de
metri.

În Capitală şi alte 25 de ju-
deţe din ţară, respectiv Ilfov,
Giurgiu, Mehedinţi, Dolj, Gorj,
Olt, Teleorman, Vâlcea, Călă-
raşi, Constanţa, Tulcea, Neamţ,

Suceava, Boto-
şani, Iaşi, Bis-
triţa-Năsăud,
Mureş, Harghi-
ta, Covasna,
Braşov, Mara-
mureş, Sibiu,
Alba, Hune-
doara şi Caraş-
Severin, va fi
cod galben de
ninsori, viscol, precipitaţii mix-
te şi polei, în acelaşi interval.

Astfel, începând de aseară,
ninsorile vor cuprinde treptat
cea mai mare parte a ţării, iar
în jumătatea sudică a Moldo-
vei, cea mai mare parte a Mun-
teniei şi nordul Olteniei vor fi
abundente şi se va depune un
strat nou şi consistent de ză-
padă. În Dobrogea, iar în pri-
ma parte a nopţii şi în
jumătatea de sud-est a Mun-
teniei, precipitaţiile vor fi mixte
şi se va depune poleii.

În Muntenia, Moldova, Do-
brogea şi estul Olteniei, vântul
se va intensifica şi va depăşi
la rafală 70 km/h, viscolind şi

troienind zăpada.
Totodată, în sudul Banatu-

lui,  vântul va avea intensifi-
cări cu viteze de 60 – 70
km/h, după care va slăbi trep-
tat în intensitate.

Circulație îngreunată în opt ju-
deţe. Circulația rutieră s-a
desfăşurat ieri în condiţii de
ninsoare pe drumurile naţio-
nale şi europene din judeţele
Arad, Alba, Hunedoara, Ti-
miş, Caraş-Severin, Gorj, Vâl-
cea şi Mehedinţi, inclusiv pe
tronsoane ale autostrăzii A1,
anunță Centrul Infotrafic al
Poliţiei Române.

Pe DN1 Braşov-Bucureşti
s-a circulat îngreunat, pe

tronsonul cuprins între sta-
ţiunile montane Predeal şi
Sinaia, mai ales pe sensul
de coborâre. Centrul Info-
trafic recomandă şoferilor
să evite deplasările, iar în
situaţia în care este neapărat
necesar să plece la drum, să
se documenteze cu privire
la starea carosabilului şi
condiţiile meteo existnte şi
să aibă autovehiculele echi-
pate pentru circulaţia în
condiţii de iarnă.

Până în prezent, din cauza
condiţiilor meteo a fost închis
doar un drum judeţean - DJ
582E, sectorul Prislop-Seme-
nic (judeţul Caraş Severin).

Ninsori și viscol, în aproape
toată țara

Trei copii dați dispăruți, găsiți de polițiști de Crăciun
Minunile de Crăciun pot fi și găsirea unor copii dați dispăruți.
Ce-i drept, aceste „minuni” sunt un fapt cotidian pentru oa-
menii legii, care au găsit trei minori dispăruți, dați în urmărire
națională. Astfel, polițiștii săceleni au găsit în data de
25.12.2014, pe raza municipiului, un puști de 15 ani, dispărut
dintr-un centru de plasament din Săcele în data de
23.12.2014, iar polițiștii Biroului Investigații Criminale Brașov,
împreună cu jandarmi din cadrul IJJ Braşov, au depistat în
data de 27.12.2014, într-un imobil nelocuit din municipiul
Brașov, un minor de 16 ani, care în data de 19.12.2014 a
părăsit în mod voluntar un centru de plasament din orașul
Victoria. Ambii minori au fost reinternați de polițiști în cele
două centre de plasament menționate.
De asemenea, polițiștii din cadrul Postului din Ucea au iden-
tificat în data de 27.12.2014, într-o locuință din comuna Be-
clean, o minoră de 11 ani dispărută de la domiciliul din
Ucea în data de 19.12.2014. Minora a fost reîncredințată
de către polițiști familiei.

Tâlhar din Covasna, prins în ajunul Crăciunului
Oamenii legii, dar și infractorii, au fost la datorie și în zilele
de sărbătoare. Astfel, în data 24 decembrie 2014, la ora
15.15, Secţia 2 Poliţie Braşov a fost sesizată telefonic de
o persoană de sex feminin de 32 ani că, în timp ce  intra
în scara unui bloc de pe Bulevardul Griviţei, a fost depo-
sedată prin violenţă de poşeta pe care o avea asupra sa
de un bărbat. „Imediat după sesizare, o patrulă a secției
s-a deplasat la faţa locului, unde, cu ajutorul a două per-
soane, a fost prins  suspectul în acest caz, un covăsnean
de 27 ani. Tânărul a fost reținut de polițiști și prezentat Par-
chetului de pe lângă Judecătoria Braşov cu propunere de
arestare preventivă. În urma probatoriului administrat de
polițiști și procurorul de caz, Judecătoria Brașov a emis pe
numele tânărului menționat mandate de arestare preventivă
pe 15 zile, pentru săvârşirea infracţiunii  de tâlhărie”, a pre-
cizat cms. șef Liviu Naghi, purtătorul de cuvânt al IJP Brașov.

Dezvăluire halucinantă în cazul
elicopterului SMURD prăbușit



CFR Călători lansează din
1 ianuarie 2015 oferta de că-
lătorie ”Trenurile Zăpezii
2015”, prin care călătorii vor
beneficia, în perioada 1 ianua-
rie - 28 februarie 2015, de re-
duceri tarifare la trenurile care
circulă spre și dinspre cele mai
căutate stațiuni montane pen-

tru schi, cum sunt cele de pe
Valea Prahovei, Vatra Dornei,
Petroșani - pentru stațiunile
Parâng și Straja, informează
compania de cale ferată.

Reducerile tarifare sunt de
25% pentru călătoriile cu
punct de sosire/plecare într-
una dintre stațiunile montane

de pe ruta Sina-
ia-Brașov, de
luni până joi, la
clasa a 2-a, 25%
pentru călătoriile
cu punct de so-
sire/plecare din
Vatra Dornei și
Petroșani, la cla-
sa a 2-a și de
31% — 56% în
toate zilele săp-
tămânii, la trenu-
rile InterRegio
care circulă pe
Valea Prahovei
pe rute între Si-

naia — Brașov și retur.
De exemplu, pe ruta

București — Predeal prețul
biletului cu această ofertă este
de 27,75 lei, cu 9,25 lei mai
puțin față de prețul întreg.
Pentru Constanța — Sinaia
prețul biletului este de 53,65
lei, cu 17,85 lei mai puțin.

Consiliul Local Braşov a
stabilit, la propunerea Direc-
ţiei Fiscale Braşov, anularea
creanţelor mai mici sau egale
cu 12 lei, pe care contribua-
bilii braşoveni le au către bu-
getul local, la finele anului

2014. Decizia a fost motivată
de faptul că sumele cheltuite
de la buget pentru recuperarea
acstor creanţe sunt mai mari
decât valoarea creanţelor. De
asemenea, Consiliul Local a
stabilit ca în orice altă situaţie

în care cheltuielile de execu-
tare, exclusiv cele privind co-
municarea prin poştă, sunt
mai mari decât creanţele fis-
cale supuse executării silite,
aceste creanţe se anulează. 

A.P.

O echipă de informati-
cieni  a  pus la punct o
aplicaţie care ajută bra-
şovenii şi turiştii să îşi gă-
sească cel mai scurt şi
rapid traseu cu autobuzul
până la destinaţie.

Cinci echipe de programatori
au ales să dezvolte aplicații utile
pentru cetățeni, folosind seturi
de date deschise, fie de pe plat-
forma națională data.gov.ro, fie
de la instituțiile locale.

Rezultatele utilizării de către
tinerii programatori a datelor
despre transportul local, spitale,
farmacii, notele de la bacalaureat
sau prețul medicamentelor au
fost remarcabile, pentru cele
aproape trei zile de lucru. Daniel
Neghină, Sorin Mircea, Lucian
Prunău, Mihai Vîlcu, Mădălin
Morcov, Mihai Mihalache, elevi
ai Colegiului Național de Infor-

matică „Grigore
Moisil” și Mircea Sa-
vin, elev la Colegiul
Național „Dr. Ioan
Meșotă”, au fost
echipa câștigătoare a
Open Data Hackat-
hon. Cei șapte elevi
au dezvoltat un motor
de căutare inteligent
pentru tran  sportul în
comun din Brașov.
Prin introducerea
stației de plecare și a
desti na ției, aplicația
afișează timpul apro-
ximativ în care va fi
parcurs traseul și nu-
mărul mijlocului sau
al mijloacelor de transport, care
combinate, parcurg traseul in-
trodus. Durata deplasării a fost
calculată ținându-se cont de
distanța dintre stații și viteza
medie în condițiile unui trafic

normal. O previzualizare a
aplicației este publică la adresa
https://ironcoders.com/ratbv/.

O altă platformă care vine în
sprijinul locuitorilor Brașovului
este harta spitalelor și a farma-

ciilor, realizată de Petru Isfan,
de la Asociația Smart City din
Timișoara. Pe lângă faptul că
arată datele de contact și foto-
grafia spitalelor, pentru a fi ușor
de recunoscut, website-ul oferă

infor mații despre nu-
mărul de medici și de
paturi pentru fiecare
specializare sau secție
a fiecărei unități. Har-
ta poate fi accesată
http://mysmartcity.
ro/apps/medimap/#/. 

Claudiu Șchiopu,
consultant IT, a reali-
zat un sistem de cău-
tare a prețurilor
ma ximale ale medi-
camentelor și de sor-
tare în funcție de
substanța activă pe
care o conțin. A pli ca -
ția ajută la estimarea
costurilor rețetelor,

dar și la alegerea, unui anumit
medicament, în cazul în care
medicul nu recomandă un tip
anume.  Seturile de date utilizate
aparțin Agenției Națională a
Medicamentului și a Dispoziti-

velor Medicale și au fost pre-
luate de pe data.gov.ro.

Victor Nițu, Gorgiana
Bere, Ferencz Veres și
Adrian Pistea au lucrat la
standardizarea și indexarea
datelor despre achiziții publi-
ce la nivel național, astfel în-
cât platforma care afișează
contractele încheiate pe bani
publici să fie mai ușor de fo-
losit, iar modul în care sunt
stocate informațiile să fie mai
accesibil.

Andrei Bârsan și Andrei
Alexandrescu au creat o infras-
tructură web care permite vi-
zualizarea rezultatelor de la
Bacalaureat, de către fiecare
elev, poziționarea acestuia la
nivel național, procentele de
promovabilitate la nivel
județean, dar și impactul
contestațiilor asupra procentelor
de promovabilitate. S.D.

Șapte elevi dezvoltă un motor de căutare inteligent pentru transportul în comun din Brașov

Aplicații inteligente create
de elevi pentru brașoveni

CFR Călători lansează din 1 ianuarie 2015
oferta de călătorie „trenurile Zăpezii 2015”
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Datoriile de până la 12 lei inclusiv, 
şterse la sfârşitul anului
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Grupul german Dräxlmaier,
specializat în producţia de com-
ponente auto, cu afaceri globale
de 2,9 mld. euro şi peste
50.000 de angajaţi, are în plan
pentru primăvara anului viitor
inaugurarea unei noi hale de
producţie la Braşov.

Noua fabrică a germanilor
va avea o suprafaţă de 13.300
mp şi va livra sisteme de inte-
rior pentru unul dintre clienţii
premium ai companiei. În acest
an, germanii au înfiinţat o nouă
companie, cu sediul central în
Timişoara şi punct de lucru la
Piteşti, fiind deja angajaţi peste
500 de oameni. Noua compa-
nie, denumită Sisteme de Pro-

ducţie Cablaje SRL, produce
piese de schimb şi cablaje.

„Strategia de dezvoltare a
grupului german Dräxlmaier
în România a continuat şi în
acest an, prin deschiderea unei
noi companii în Timişoara, cu
punct de lucru la Piteşti, în ca-
drul căreia lucrează în prezent
peste 500 de oameni. Planurile
pentru anul viitor vizează in-
augurarea în primăvară a unei
noi hale de producţie la Braşov,
de unde vor fi livrate sisteme
de interior pentru unul dintre
clienţii premium ai companiei”,
au declarat pentru Ziarul Fi-
nanciar reprezentanţii Dräx-
lmaier din România.

Dräxlmaier este unul dintre
cei mai mari producători de
componente auto din lume,
care fabrică subansambluri
pentru automobile din segmen-
tul premium şi de lux. Pe plan
local, germanii deţin unităţi de
producţie în Satu Mare, Timi-
şoara, Piteşti, Codlea (Braşov)
şi Hunedoara. Dräxlmaier a re-
crutat în primele nouă luni
aproximativ 1.000 de oameni,
ajungând în prezent la peste
15.000 de angajaţi în cele cinci
fabrici din România. Campania
de recrutare a germanilor va
continua şi anul viitor, când
Dräxlmaier are în plan anga-
jarea a încă 500 de oameni.

Încă din luna mai, la Pre-
deal, au demarat lucră-
rile la cel mai modern și
exclusivist centru de
agrement și SPA de pe
Valea Prahovei. Investi-
ția are o valoare de 44 de
milioane de lei şi este co-
finanţat în proporţie de
50% din fonduri europe-
ne. 

„Este o investiție de anver-
gură pentru Predeal care va
crea și locuri de muncă. Aveam
mare nevoie de un astfel de
centru de divertisment, pentru
ca turiștii să petreacă cât mai
multe zile în Predeal, iar aici
le vom oferi tuturor
oportunități pentru distracție,
dar și pentru a face mișcare.
Ne dorim ca acest oraş, care a
fost lăsat în paragină ani buni,
să fie resuscitat la nivelul unei
staţiuni moderne cu pretenţii,
prin implementarea unor astfel
de proiecte de dezvoltare. Vrem

astfel să creştem gradul de ocu-
pare, astfel ca şi agenţii eco-
nomici să poată funcţiona şi
implicit să îşi poată achita ta-
xele şi impozitele aferente. Peste
un an, când este termenul final
pentru finalizarea acestui pro-
iect, noul centru de agrement
de pe strada Libertății va de-
veni cel mai important punct
de atracție al stațiunii”, a pre-
cizat primarul Predealului, Li-
viu Cocoș.

Se va lucra chiar și iarna.
Lucrările sunt realizate de fir-
ma Daflo Group din Baia
Mare, valoarea contractului fi-
ind de 40,3 milioane de lei
(aproximativ 9 milioane de
euro), inclusiv TVA.  Centrul
SPA va avea o suprafaţă con-
struită de 3.167 mp, iar supra-
faţa desfăşurată va fi de 5.707
mp. Până acum, proiectul a
fost definitivat în proporție de
20%, lucrându-se practic la
partea cea mai grea, respectiv
executarea excavărilor, dar și

turnarea fundațiilor. Chiar dacă
iarna și-a arătat „colții” mun-
citorii nu s-au oprit și atât în
noiembrie, cât și în decembrie
s-a lucrat la turnarea betoane-
lor. „S-a lucrat la foc continuu,
astfel ca să se poată închidă
clădirea la nivelul subsolului,
iar cât timp va fi mai frig, să
se poată lucra la interioare,
ținând cont că într-un an tre-
buie finalizate și decontate toa-
te lucrările. Până acum, s-au
făcut plăți către constructor de
4,5 milioane de lei”, a explicat
primarul Predealului Liviu
Cocoș.

Spații de relaxare, ca în băile ro-
mane. Centrul va cuprinde mai
multe spaţii de relaxare, saune,
băi de aburi, grotă de gheaţă,
piscine, aqua parc, terenuri de
squash, solar, săli de fitness,
spinning, cardio şi aerobic.
Astfel, la   demisol, pe lângă
spaţiile necesare pentru func-
ţiunile de servicii, vor mai fi
puse la dispoziţia turiştilor şi

trei terenuri de squash. La par-
ter, accesul se va face printr-
o zonă de recepție cu sală de
așteptare, iar spațiul propriu-
zis de relaxare va împrumuta
multe caracteristici și funcțiuni
ale băilor romane și va conține
diverse zone și tipuri de spații.
Printre funcțiuni se numără un

cabinet medical, unul pentru
tratament unghiilor, cabinete
de masaj, solar, duș knippe sau
duș vichy (sisteme de dușuri
speciale pentru relaxarea cor-
pului).

Totodată, la centrul SPA de
la Predeal vor fi disponibile și
tot felul de tipuri de saune,

cum ar fi saună cu infraroșu,
americană sau normală. Aqua-
parc-ul care se va amenaja în
centrul SPA de la Predeal se
va compune din trei piscine
circulare cu dimensiuni si
adâncimi diferite în care se vor
instala tobogane și alte
instalații pentru leisure. Spațiul
aquaparcului va avea acces la
dușuri, toalete și o zonă de re-
laxare cu șezlonguri. Zona de
vestiare este concepută în așa
fel încât va acționa și ca o eclu-
ză/zonă de separare a
circulației murdare de cele cu-
rate. 

Vestiarele vor fi dotate și cu
saune cu aburi și saune uscate
pe sexe, precum şi cu grupuri
sanitare și dușuri. Piscina pen-
tru înot se regăseşte tot la par-
ter cu o mică diferenţă de nivel
faţă de celelalte funcţiuni pen-
tru a se integra în topografia
terenului. La piscină se va
ajunge tot prin demisol (res-
pectiv pe la vestiare).

eConomiC

Analiștii economici estimează
o creștere economică de 2,7-
2,9% în 2014, peste cea oficială,
de 2,8% sau a Fondului Monetar
Internațional, de 2,4%. „Estimăm
un avans de 2,9% pentru produ-
sul intern brut de anul acesta —
o repetare a unei performanțe
foarte bună dacă o privim atât
în lumina ultimilor ani cât și în
poza curenta din regiune. Supli-
mentar, avansul economic de anul
aceasta are o structură mult mai

sănătoasă, anul acesta creștere
economică nu a fost determinată
exclusiv de cererea externă, struc-
tură ce dă încredere că revenirea
economică ar trebui să continue
într-un ritm susținut”, a declarat,
pentru Agerpres, economistul-
șef al ING Bank România, Vlad
Muscalu. Economiștii UniCredit
susțin că acesta are un caracter
mai generalizat față de cea din
2013. „Dacă în 2013 creșterea
economica de 3,5% a fost con-

centrată pe exporturi și autocon-
sum (generat de producția agri-
colă record), creșterea economică
din 2014 a avut un caracter mai
generalizat. Și aceasta este
susținută de revenirea semnifica-
tiva a consumului privat, conco-
mitent cu menținerea contribuției
pozitive a exporturilor nete.
Creșterea economica este estimata
la un nivel de 2,7%”, a afirmat
Cătălina Molnar, economist-șef,
al UniCredit Țiriac.

Analiștii economici estimează 
o creștere economică de 2,7-2,9%

Cum merg lucrările la cel mai
modern Centru SPA din Predeal

Dräxlmaier deschide o nouă unitate
de producţie în județul Braşov
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Bilanț de sfârșit de an și
noi planuri pentru anul
viitor pentru edilii din
Codlea, prezentate de
primarul Cătălin Mun-
tean.

„Am reușit să începem pro-
iecte de anvergură pentru co-
munitatea noastră, care vor
continua și vor fi încheiate
unele dintre ele în cursul anu-
lui viitor”, a precizat edilul șef.

Unul dintre obiective a fost
refacerea fațadei Spitalului
Municipal, unde au fost ame-
najate în condiții moderne ca-
binetele medicilor de familie,
care au avut birourile în
vechea policlinică. „Era o
condiție impusă de finanțatorii
europeni pentru a ni se aproba
alocarea fondurilor necesare
pentru refacerea și amenajarea
Centrului istoric al municipiu-
lui Codlea”, ne-a declarat Că-
tălin Muntean (foto).

Un alt proiect care este
aproape de finalizare este
amenajarea drumurilor fore-
tiere, pentru care s-au accesat
peste un milion de euro, fon-

duri nerambursabile. „De ase-
menea, este în curs de con-
struire un centru modern de
asistență socială, în zona Co-
lorom, unde vor fi funcționa
trei cabinete de medici de fa-
milie, pentru a fi mai aproape
pensionarii din acest cartier
de serviciile medicale“, a pre-
cizat primarul municipiului
de la poalele Măgurei. 

Lucrările de apă și canalizarea,
un disconfort necesar. „Ne
cerem scuze pentru disconfor-
tul creat cetățenilor munici-
piului Codlea și în special ce-
lor ce locuiesc pe străzile pe
care se intervine prin lucrările
de refacere a rețelei de apă
cu branșamentele aferente și
a conductelor de canalizare
cu racordurile respective”,
spune Cătălin Muntean.

Serviciul de apă - canal a
fost dat în administrare și ge-
stiune Companiei Apa Brașov
în 2008, iar lucrările sunt rea-
lizate în cadrul unui proiect
fințat de UE.  „Prin specialiștii
din cadrul instituției noastre
am făcut tot posibilul pentru a
verifica execuția lucrărilor, însă

lucrările sunt mult întârziate
din cauza neconcordanțelor
din proiect și situația din teren.
Îi asigur pe toți codlenii că în
urma implementării proiectului
de reabilitare rețele de apă și
canalizare, mărirea capacității
rezervoarelor de înmagazinare,
construirea unui rezervor nou
pe Mărul Dulce, reabilitarea
stației de tratare apa și con-
struirea stației de epurare de
la Feldioara, serviciile oferite
de administratorul rețelei de
apă-canal vor fi net superioa-

re, apa va avea calitatea ce-
rută de normele europene,
presiunea în rețea va asigura
debitul necesar de apă pentru
toate imobilele din municipiu
și nu vor mai fi opriri în dis-
tribuirea apei și nici pierderi
de apă”, a menționat edilul. 

După finalizarea acestor lu-
crări, toate străzile și trotua-
rele afectate de lucrări vor fi
asfaltate și se va putea circula
în condiții optime. 

Azilul de câini, la final.  Lucrările
la adăpostul de câini de la

Codlea, începute în 2011, ar
putea fi terminate, în funcţie
de condiţiile meteo, până la 1
decembrie.

În afara oraşului Codlea,
obiectivul va deservi alte
nouă localităţi, Râşnov, Săce-
le, Predeal, Ghimbav,
Hălchiu, Hărman, Sânpetru,
Prejmer şi Cristian.

În acest moment s-a con-
struit bazinul de decantare şi
sunt în curs de încheiere lu-
crările la construcţia în care
va funcţiona sediul adminis-
trativ. Adăpostul va avea o ca-
pacitate de preluare a 200-
250 de câini.

Beneficiarul investiţiei este
Direcţia pentru Monitorizarea
şi Protecţia Animalelor Bra-
şov, iar terenul pe care va fi
ridicat adăpostul, în suprafaţă
totală de 3.364 de metri pă-
traţi, a fost concesionat de că-
tre Primăria Codlea asociaţiei
legal constituite în acest sens,
asociaţie cu statut juridic pro-
priu rezultată în urma unui
parteneriat şi unui efort co-
mun al celor zece primării.

Proiecte ambițioase în 2015.

„Anul viitor vor continua lu-
crările pentru modernizarea
infrastructurii rutiere și avem
în plan să reabilităm zece
străzi din municipiu. Tot la
acest capitol, dar în cadrul
unui alt proiect cu surse pro-
prii, vor fi refăcute rețelele de
apă-canal, iluminatul public,
trotuarele, carosabilul și zo-
nele verzi pe străzile Vulturu-
lui, Măgurei și Șoimului. Nu
în ultimul rând, se vor încheia
lucrările de refacere a Cen-
trului Istoric”, începe să dez-
văluie Cătălin Muntean pla-
nurile pentru 2015. Vor fi re-
făcute zonele verzi și „Parcul
cu Soare“ și cel din Codlea
Nord, unde se vor reface lo-
curile de joacă pentru copii și
mobilierul urban. De aseme-
nea, vor începe lucrările la
baza sportivă, care la final va
avea un bazin de înot, cu sau-
nă, salon de masaj etc, două
terenuri de tenis, care iarna
vor funcționa ca patinoar,
precum și o sală multifunc-
țională pentru baschet, han-
dbal și volei, la standardele
UE. Sebastian Dan

În Brașov, arhitectura in-
dustrială se delimitează de cea
civilă către sfârșitul secolului
al XIX-lea, când micile ate-
liere devin neîncăpătoare
pentru producția pe care tre-
buie să o adăpostească.

Dezvoltarea economică din
perioada interbelică amplifică
numărul de fabrici ca investiții
noi sau relocate din lipsa
spațiului în mijlocul orașului.
Până la al doilea război mon-
dial, majoritatea marilor în-
treprinderi dezvoltate și cu-
noscute în comunism aveau
deja nucleele constituite.

Cum arăta arhitectura in-
dustriei brașovene în această
perioadă și căror motive - teh-
nologice, economice, artistice
– i se datora înfățișarea ei,
sunt întrebări la care expoziția
încearcă să răspundă prin des-
ene, fotografii de arhivă (re-
produceri) și date istorice ale
unor fabrici din Brașov din
perioada 1880-1940.

„Expoziția nu acoperă
100% subiectul prezentat, pen-
tru că mai sunt multe de cer-
cetat, dar este un prim pas pe
care l-am făcut. Arhitecuta in-
dustrială în Brașov apare cu
un decalaj față de Occident,
din cauza dezvoltării tehnicii
și importării tehnologiei în
plan local. Este vorba, în spe-
cial, de aducerea mașinilor cu

aburi la Brașov, care face tre-
cerea de la micile ateliere ma-
nufacturiere la mica industrie.
A fost vorba de greutatea de a
aduce mașinile cu aburi care
a fost dificilă până la construi-
rea căii ferate. Însă, pornind
de la acest context, trebuie spus
că tehnologia a pătruns mai
ușor la Brașov, față de alte
zone din țară, fiindcă aici exis-
tau meseriași calificați în multe
domenii. Revenind la subiectul
abordat, în această perioadă
s-a trecut de la atelierul de la
parterul casei sau din curtea
gospodăriei ori din grajd la
construcții noi, fabrici, unde să
încapă noile utilaje și să se
desfășoare procesul de pro-
ducție. Practic, pentru că nu
exista tehnologia de construcții
în țară, echipamentele veneau
cu tot cu proiectul tehnic de
construire al fabricii. Din acest
motiv, în perioada interbelică

au existat influențe ale arhi-
tecturii germane. Am încercat
să prezentăm principalele con-
strucții, multe dintre ele nema-
iexistând la această oră”, a
precizat arhitect Ovidiu Taloș.

„Este bine că a apărut
această expoziție, pentru a sen-
sibiliza opinia publică. Era bine
să fi apărut mai repede, poate
nu ar fi fost dărâmată moara
din centrul Brașovului și mai
puteam salva din clădirile de
referință al Brașovului. Pe de
altă parte, această expoziție
vine să destrame mitul potrivit
căruia industria la Brașov s-a
cimentat pe vremea comunis-
mului, ceea ce este eronat”, a
declarat și arh. Miruna Stroie.

Vernisajul expoziției a fost
sâmbătă, 27 decembrie, în tur-
nul Porții Ecaterina. Programul
permanent al expoziției este în
perioada 27 decembrie 2014 –
18 ianuarie 2015. S.D.

Planuri pentru 2015 la Codlea

Expoziție unicat: Arhitectura Industrială
din Brașov în perioada 1880-1940
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Prima femeie medic din
România, o făgărășeancă

Luni

Prima femeie medic din România şi prima femeie
profesor universitar este originară din județul
Braşov. Este vorba de Elena Densuşianu-Puşcariu
care s-a născut la Făgăraş în 1875.

Fiica lingvistului Aron Densuşianu şi a scriitoarei
Elena Circa, sora istoricului  Ovid Densuşianu,
Elena Densuşianu a urmat cursurile secundare
la Liceul „Principatele Unite” din Iaşi şi pe cele
universitare la Facultatea de Medicină din acelaşi
oraş, unde şi-a susţinut şi teza de doctorat în 1899,
devenind astfel prima femeie doctor în medicină
din România. S-a specializat la Paris, unde a lucrat
alături de importante personalităţi medicale, prof.
Andre Victor Cornil, Emille Roux şi Ilia Ilici Me-
cinikov. Întoarsă în ţară, ocupă pe rând funcţiile
de preparator la Laboratorul de Anatomie Pa-
tologică al Facultăţii de Medicină din Bucureşti,
medic secundar al Eforiei, medic secundar al Spi-
talului „Sf. Spiridon” din Iaşi, medic secundar al
Serviciului de "Boale de Ochi", docent în oftal-
mologie al Facultăţilor de Medicină din Iaşi şi

Bucureşti, asistent al „Clinicei Oftalmologice” din
Bucureşti, apoi şef de clinică, pentru că, în 1920,
să devină şef al Clinicii de Oftalmologie din Iaşi.
„Este meritul Facultăţii ieşene că a trecut pentru
prima oară peste prejudecăţile ce frânau emanci-
parea femeilor, încredinţând conducerea unei clinici,
respectiv a unei catedre, uneia dintre fostele sale
eleve. Elena Densuşianu-Puşcariu a fost prima pro-
fesoară la facultăţile noastre de medicină şi una din
primele în întreaga Europa.” (Carolina Lazăr-
Szini). A publicat peste 100 de lucrări de specia-
litate că unic autor sau în colaborare cu
personalităţi din lumea medicinii, cum ar fi Victor
Babeş, Gheorghe Marinescu sau G. Socor, în ţară
sau în străinătate. În 1913 îi apare la Bucureşti
broşură „Instrucţiuni populare pentru prevenirea
orbirei”, distribuită în şcolile, gările şi primăriile
din toată ţară. Cele două cursuri apărute în 1927
cuprind expuneri clinico-experimentale, terapeu-
tice, date despre istoria medicinii, hărţi, fotografii
şi desene color realizate de ea pe baza cazurilor
din clinică. În lucrările publicate descrie pe larg

trei noi metode în chirurgia oftalmologică, abor-
dează problema traumatismelor oculare datorate
războiului şi prezintă numeroase procedee de
chirurgie plastică. În 1925 propune un tratament
al cataractei la diabetici, iar în 1931 publică re-
zultatele a 68 intervenţii cu "metoda Stănculea-
nu" bazată pe extragerea intracapsulara a
cristalinului. 

Elena Densuşianu-Puşcariu a fost membră a So-
cietăţilor de Oftalmologie din Anglia, Franţa şi
Italia. De asemenea a avut şi preocupări artistice,
fiind şi scriitoare, artist plastic şi traducătoare.

Elena Densuşianu a fost căsătorită cu Emil Puş-
cariu profesor de histologie la Facultatea de Me-
dicină din Iaşi, creator al Institutului antirabic
din Iaşi, politician şi artist plastic. 

Elena Densuşianu-Puşcariu  a murit la Iași în
1966, la 91 de ani.



Drumul Roşu este prima
pârtie de schi, dintre
cele care încep în partea
superioară a masivului
Postăvarul și continuă
și în partea inferioară,
care a fost deshisă ieri
în totalitate.

Având în vedere ninsoarea și
temperaturile scăzute din ulti-
mele două zile firma care ad-
ministrază domeniul schiabil
din Poiana Brașov a reușit să
finalizeze amenajarea pârtiei
Drumul Roșu pe toată lungimea
ei, stratul de zăpadă având 40
de cm în partea superioară și
30 de cm în partea inferioară.

Se schiază în condiții ex-
celente  și pe celelalte pârtii
din zona superioară (Kanzel,
Sulinar, Lupului, Subtelefe-
ric), stratul de zăpadă fiind
între 50 de cm pe Kanzel și
40 de cm pe celelalte pârtii.

De asemenea se schiază și
pe cele două pârtii pentru în-
cepători, Bradul și Stadion, aici
stratul de zăpadă măsoară 20
de cm.

În aceste zile se lucrează in-
tens la înzăpezirea artificială a
segmentului inferior al pârtiilor

Sulinar și Subteleferic, astfel
încât până la începutul anului
viitor să fie deschise și aces-
tea.

Pentru înzăpezirea pârtiilor,
în weekend s-au utilizat apro-
ximativ 10.000 de m.c. de apă,
ajungându-se la un total de

50.000 de m.c de la începerea
sezonului.

Sunt funcţionale următoarele
instalaţii pe cablu: Telecabina
Kanzel, telecabina Capra Ne-
agră, telegondola, telescaunul
Ruia, teleschi Bradul, teleschi
Ruia și teleschi Stadion.

condiții excelente
de schi în Poiană

Orar patinoar: 10 – 21.30
serii de 90 min de la: 
10-11.30; 12-13.30; 14-15.30; 16-17.30; 18-19.30; 20-21.30
Preţuri/serie: adulţi – 10 lei, copii, elevi, studenţi – 5 lei
Închiriere patine: 10 lei

Pensionarii pentru limită de
vârstă, care au domiciliul în mu-
nicipiul Braşov şi au venituri
mai mici de 1.000 de lei mai au
două zile pentru a intra în po-
sesia tichetelor valorice din pro-
gramul „Pentru suflet”, aprobat
de Consiliul Local Braşov.

Programul constă în acorda-
rea către pensionari a cinci tchete
valorice de tipul bonuriloir de
masă, în valoare de 10 lei fie-
care, cu titlul de ajutor de Cră-

ciun şi de Paşte. Pentru a ridica
„tichetele pentru suflet”, pen-
sionarii mai au la dispoziţie zilele
de 29 şi 30 decembrie. Ei trebuie
să meargă la sediul DSS de pe
strada Panselelor cu buletinul de
identitate (original și copie), cu-
ponul de pensie de pe luna no-
iembrie sau decembrie (original
și copie) și o cerere de mână.
Tichetele vârstnicilor nedepla-
sabili pot fi ridicate şi de alte
persoane, în baza unor împu-

terniciri de mână. În această si-
tuaţie, pe lângă actele deja men-
ţionate, împuternicitul trebuie
să prezinte documentul semnat
de beneficiar, precum şi actul
său de identitate, în original şi
copie.

Potrivit datelor Direcţiei de
Servicii Sociale din subordinea
Primăriei Braşov, înainte de Cră-
ciun au intrat în posesia tiche-
telor peste 11.500 de pensionari
braşoveni. A.P.

Edilii au decis să rea-
biliteze şi corpul A al Co-
legiului Naţional
„Unirea”, după ce timp
de cinci ani au avut loc
lucrări de refacere a cor-
pului B. Consiliul Local
a aprobat recent indica-
torii tehnico-economici
pentru efectuarea repa-
raţiilor capitale la acest obiec-
tiv de investiţii, lucrări
estimate la o valoare totală de
aproximativ 2 milioane euro
(nouă milioane lei). 

Corpul A funcţionează cu
27 săli de clasă, birouri, bi-
bliotecă, grupuri sanitare, ca-
binete medicale, săli de sport,
sală de festivităţi. Clădirea a
fost construită - ca şi corpul
B, deja reabilitat -  înainte de

1.900, şi nu a mai avut parte
de reparaţii capitale până
acum. „Având în vedere des-
tinaţia clădirii şi starea struc-
turii, finisajelor şi instalaţiilor
acesteia, ţinând cont de nece-
sarul de spaţii şi dotări, pentru
o bună funcţionare a colegiu-
lui sunt necesare lucrări de re-
facerea finisajelor interioare
şi exterioare cu materiale de
calitate superioară, păstrând

arhitectura existentă, asa-
narea subsolului, ampla-
sarea unui lift pentru
accesul persoanelor cu
dizabilităţi, realizarea nu-
mărului minim necesar
de grupuri sanitare pen-
tru elevi şi profesori,
amenajarea de vestiare
şi duşuri pentru sălile de

sport, termoizolaţii la nivelul
planşeelor peste ultimul nivel
şi a pardoselilor de la primul
nivel, reparaţii împrejmuire,
refacere trotuare etc. De ase-
menea se vor executa şi lucrări
de refacere a instalaţiilor ter-
mice, sanitare, înlocuire a in-
stalaţiilor electrice interioare
şi de curenţi slabi”, precizează
raportul proiectului de hotă-
râre. A.P.

colegiul „Unirea”, reabilitare şi la corpul a

LocaL 729 decembrie 2014

32 de utilaje au acționat 
pentru deszăpezire 

Cele două firme de des-
zăpezire, Vectra şi Euros-
trada, au acţionat, în
ultimele 36 de ore cu 32 de
utilaje, în municipiul
Brașov. Până sâmbătă di-
mineaţă s-a intervenit pe
străzile principale, cele pe
care circulă mijloacele de
transport în comun, zonele
mai înalte, cum ar fi cartie-
rul Schei, podurile şi pasa-
jele, drumul spre Poiana
Braşov şi în Poiana Braşov,
ulterior acționându-se și pe
străzile principale şi secun-
dare din cartiere.  Vectra a
asigurat această activitate

cu 22 de utilaje. În ultimele
36 de ore s-au utilizat apro-
ximativ 300 de tone de ma-
terial antiderapant, stocul
fiind în acest moment de
peste de 1.000 de tone. Te-
lefon dispecerat: 0268-
708062 sau 0268-416495. 

Eurostrada a acţionat cu
10 utilaje şi a utilizat apro-
ximativ 80 de tone de ma-
terial antiderapant şi mai
are un stoc de peste 800 de
tone.Telefon dispecerat:
0268-311310. 

Deszăpezirea tronsoanelor
1, 2 şi 3 ale ocolitoarei este
asigurată de CNADNR. 

În Braşov sute de per-
soane sunt afectate de o
boală incurabilă şi primesc
sprijin şi tratament din
partea specialiştilor Fun-
daţiei Casa Speranţei. Iar
pentru aceasta au nevoie
în continuare de susţinerea
financiară din partea co-
munităţii. Astfel, până la
finalul anului companiile

pot direcţiona 20% din im-
pozitul pe profit pentru
ajutorarea pacienţilor in-
curabil. Acţiune face parte
din campania naţională
care permite firmelor  plă-
titoare de impozit pe profit
să doneze din suma dato-
rată anual bugetului de stat
către organizaţii non-gu-
vernamentale.

La Hospice fiecare 
clipă este preţuită!

Ultimele două zile pentru 
ridicarea tichetelor „Pentru suflet”
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Handbalistele de la Corona
Braşov au avut parte de săr-
bători scurte în acest an. Me-
sele îmbelşugate de Crăciun
au fost deja uitate, iar Moşul
le-a adus cu un delay de câ-
teva zile, meciuri de verificare.
CSM Unirea Slobozia, HCM
Roman şi HC Zalău au răs-
puns prezent invitaţiei Braşo-
vului, iar ieri s-au disputat
primele jocuri. Vicecampioa-
na României, Corona Braşov,
a dispus de CSM Unirea Slo-
bozia cu scorul de 31-26(16-
12). Golurile formaţiei de sub
Tâmpa au fost marcate de
Zamfir -7, Brădeanu, Hotea,
Tudor, Pricopi şi Chiper- câte
3 fiecare, Briscan, Apetrei şi
Bondar- câte 2, Burghel, Ra-
ţiu şi Dincă- fiecare câte 1 gol.
Ultimele jocuri ale turneului
vor avea loc în această dimi-
neaţă, de la ora 9.30, în Sala
Sporturilor ”Dumitru Popescu
Colibaşi”. În prima partidă a
zilei, Corona Braşov va întâlni
pe HC Zalău. 

Şi la Braşov, şi la Cheile Grădiş-
tei. Programul handbalistic de
la Braşov a fost puţin dat pes-
te cap de un turneu de mini-
fotbal. Astfel, turneul amical
a fost început ieri dimineaţă
în Sala Sporturilor ”Dumitru
Popescu Colibaşi” şi continuat
seara în sala de la Cheile Gră-
diştei. Patronul complexului,
Ovidiu Gârbacea a inaugurat
la jumătatea luni o superbă
sală de sport, cu dotări mul-
tiple, care poate găzdui nu nu-
mai evenimente sportive, ci şi
diverse manifestări culturale.
Construcţia a durat un an şi
jumătate, iar pentru ridicarea
ei au fost folosite utilaje spe-
ciale, pentru săpat direct în

stâncă. Până la 2000 de spec-
tatori pot asista din tribune la
evenimentele programate.
„Este ceva extraordinar ce s-
a făcut aici. În România nu
există la această oră o aseme-
nea sală. Are absolut tot ce îţi
trebuie. De la vestiare super
dotate, la sală de conferinţă
de peste 100 de locuri, trei săli
de forţă, plus sală de recupe-
rare!” ne-a declarat în urmă
cu doar câteva zile, selecţio-
nerul primei reprezentatice de
handbal feminin a României,
Gheorghe Tadici. 

Ţăcălie, pe bară 2 luni!  Sfâr-
şitul de an este unul trist pen-
tru interul Coronei şi al
naţionalei României, Adriana

Ţăcălie. La Campionatul Eu-
ropean, Ţăcălie a avut un ran-
dament bun, iar în cel mai
bun joc a găurit poarta Da-
nemarcei de 10 ori. A fost
însă şi meciul în care s-a ac-
cidentat rău la umăr: ruptură
de ligament şi pauză două
luni de zile. „Este o pierdere
mare pentru noi această ac-
ccidentare. Ţăcălie era în for-
mă, ultimele 6 jocuri din turul
de campionat au demonstrat
asta. Nu mai punem la soco-
teală şi Campionatul Euro-
pean, unde a avut evoluţii
bune. Am stat de vorbă cu ea,
normal, este tristă, dar spe-
răm într-o recuperare rapi-
dă!” a punctat principalul

Coronei, Bogdan Burcea. 
Ghinion pentru tricolore. Ro-

mânia a terminat pe locul 9
Campionatul European în-
cheiat în urmă cu puţine zile,
poziţie care i-a asigurat sta-
tutul de cap de serie la trage-
rea la sorţi pentru jocurile de
baraj, care aduc un bilet la
Campionatul Mondial de anul
viitor din Danemarca. Han-
dbalistele tricolore nu au avut
însă noroc şi au dat peste Ser-
bia. Vicecampioana mondială
a avut o evoluţie modestă la
Europeanul de anul acesta şi
nu a reuşit să depăşească faza
grupelor. Acum se va bate cu
România pentru un loc la
CM. „Am avut ghinion, ce să
mai spunem. Când pici la tra-
gerea la sorţi cu a doua echi-
pă a lumii, cum se numeşte?
Nu ştiu dacă se putea şi mai
rău (n.r. Germania-Rusia este
un alt duel super interesant),
dar se putea mult mai bine.
Ne vom bate pentru un loc la
Mondiale!” ne-a declarat  la
Cheile Grădiştei, selecţionerul
Gheorghe Tadici. 

„Este cea mai grea tragere
de care am avut parte. Întâl-
nim o echipă foarte bună, va
fi o dublă foarte grea pentru
noi. Este bine totuşi că primul
joc va fi în Serbia, vom avea
şansa să tranşăm calificarea
în faţa propriilor suporteri.
Şansele la calificare cred că
sunt egale: 50-50%” ne-a de-
clarat principalul Coronei,
Bogdan Burcea, care este to-
todată şi unul dintre secunzii
echipei naţionale. 

Jocurile de baraj pentru ca-
lificarea la CM 2015 se vor
disputa în luna iunie a anului
viitor.

Adriana Ţăcălie, termină 2014 tristă: accidentare la CE şi 2 luni în afara terenului! 

Fără pauză
pe semicerc

Pagină relizată de
Răzvan Țirea și 
Marian Botezatu

Cadou de crăciun
Ciprian Marica a primit o veste excelentă de Crăciun.
Accidentat, atacantul naționalei petrece sărbătorile de
iarnă în Germania, acolo unde se recuperează. Marica
nu a rupt gura târgului la Konyaspor unde a jucat doar
trei meciuri și a marcat o singură dată, iar turcii nu vor
să-l mai păstreze în lot. Se pare că salvarea vine din
Spania, unde conform Marca, Getafe îl vrea înapoi pe
atacantul român chiar dacă Cosmin Contra a plecat în
China. „Marica este o opțiune în acest moment. Românul
nu mai este pe placul celor de la Konya și s-ar putea în-
toarce pentru a întări linia ofensivă a lui Getafe”, scrie
Marca. Marica a jucat 29 de meciuri la Getafe și a înscris
7 goluri. Cosmin Contra a fost vândut de Getafe în China,
la Guangzhou R&F, iar echipa din Madrid va fi preluată
de Quique Sánchez Flores. 

Oli debutează ca selecţioner!
Antrenorul român Cosmin Olăroiu va debuta mâine, 30
decembrie, în postura de selecționer al echipei de fotbal
a Arabiei Saudite, în meciul amical cu Bahrainul, la Mel-
bourne (Australia). Arabia Saudită va mai disputa un joc
de pregătire, pe 4 ianuarie, cu Coreea de Sud (la Sydney),
înaintea participării la Cupa Asiei pe Națiuni 2015, care
va fi găzduită de Australia. La competiția de la Antipozi,
echipa saudită va înfrunta, în grupă, pe rând, echipa Chi-
nei (10 ianuarie, Brisbane), Coreea de Nord (14 ianuarie,
Melbourne) și Uzbekistan (18 ianuarie, la Melbourne).Olă-
roiu a anunțat deja un lot lărgit de 26 de jucători, printre
care se află căpitanul Saud Kariri, cel mai bun fotbalist
asiatic al anului 2014, Nassir Al-Shamrani, și cel mai
bun jucător al Cupei Golfului, Nawaf Al-Abid. Al-Hilal,
echipă antrenată de Laurențiu Reghecampf, dă cei mai
mulți jucători la lot, opt, în timp ce de la Al-Ittihad, formația
pregătită de Victor Pițurcă, provin doar doi.Cu Cosmin
Olăroiu, înlocuitorul spaniolului Juan Ramon Lopez Caro
(ex-FC Vaslui), saudiții vizează câștigarea celui de-al pa-
trulea titlu de campioni ai Asiei.

2015, anul lui Puşcaş?
George Puşcaş a explo-
dat în actualul sezon la
Inter Primavera, pentru
care a marcat de 15 ori
în 9 meciuri, iar acum
speră să primească şan-
sa de a debuta în echipa
mare a nerazzurrilor.To-
todată, atacantul biho-
rean a ținut în mod special să-i mulțumească lui Anghel
Iordănescu pentru prima sa convocare la naționala Ro-
mâniei. „De la 2015 aștept, în primul rând, să fiu sănătos
și să am mai multe realizări decât am reușit anul acesta.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce am izbutit în 2014,
pentru că a ieșit așa cum am vrut. Am avut noroc și am
realizat ce mi-am propus de la început. A fost foarte
emoționantă această convocare la națională, sunt foarte
fericit. Este prima mea convocare. Îi mulțumesc lui nea
Puiu pentru că mi-a oferit această șansă și sper ca pe
mai departe să continui tot așa”, a declarat Pușcaș pentru
Digi Sport.

Platini vrea cartonaş alb!
Michel Platini, preşedintele UEFA, insistă în continuare
pentru introducerea eliminărilor temporare în fotbal, pentru
a pedepsi micile infracţiuni comise de fotbalişti în timpul
meciurilor. Platini, 59 ani, a vorbit în cadrul unei conferinţe
în Dubai, în favoarea necesităţii introducerii cartonaşului
alb, care odată acordat ar duce la eliminarea temporară
între 5 şi 10 minute a jucătorului sancţionat.
Potrivit lui Platini, necesitatea cartonaşului alb are la
bază comportamentul nesportiv al jucătorilor, simulările,
protestele şi toate celelalte tertipuri uzitate fiind contrare
spritului jocului de fotbal. Platini a mai spus că nu se va
renunţa la cartonaşele galbene contabilizate ca şi până
acum, cu menţiunea că avertismentele albe nu se vor
aduna, ci vor avea efect imediat în teren. În sporturi pre-
cum handbal, polo sau rugby se practică eliminările tem-
porare pentru infracţiuni în timpul jocului.

Astăzi se încheie turneul amical organizat de Corona 

Sonia Ursu, MVP-ul României
Naționala feminină de bas-

chet a României a fost învin-
să clar de Rusia, cu scorul de
77-47 (15-14, 17-9, 25-15,
20-9), la Schio (Italia), sâm-
bătă, în prima zi a turneului
internațional Famila Cup
2014.  Din naționala Româ-

niei fac parte și două jucă-
toare de la Olimpia CSU
Brașov: Soria Ursu și Ga-
briela Irimia. Ambele au fost
folosite de antrenorii Florin
Nini și Radu Alexandru, iar
Gabi Irimia a încheiat partida
cu 2 puncte înscrise și două

recuperări reușite în timp ce
Sonia Ursu a fost MVP-ul
echipei României reușind să
marcheze 12 puncte să facă
trei recuperări și să dea două
pase decisive. Pentru Româ-
nia au mai evoluat: Florina
Pașcalău 11 p, Alina Crăciun

6 puncte, Anca Stoenescu 5
p, Alexandra Uiuiu 3 p, Ga-
briela Cursaru 3 p, Cristiana
Cutaș 2 p, Adina Stoiedin,
Anca Șipoș, Hanna Demeter.
România va juca un nou
meci amical, astăzi în com-
pania Italiei.



România va avea doi repre-
zentanţi la ediţia din 2015 a
celebrului Raliu Dakar. Bra-
şoveanul Marcel Butuza va
participa alături de Emanuel
Gyenes, la categoria moto a
ediţiei din 2015 a Dakar Ral-
ly. Ambii vor concura la ca-
tegoria moto, cu modele
KTM 450 Rally. În această
ediţie, motocicliştii vor avea
patru etape maraton, adică nu
vor beneficia de ajutorul echi-
pelor de asistenţă tehnică, iar
cea mai lungă zi va fi cea de
pe 16 ianuarie, când au de stat
în şa o distanţă de 1.024 de
km.

Şi-au ales numerele de concurs.
Braşoveanul Marcel Butuza,
care a debutat la Dakar în
2007 (unde a abandonat din
motive tehnice), va purta nu-
mărul de concurs 50, iar Mani
Gyenes 49. În 2011, Mani
Gyenes s-a clasat pe locul 18

la general şi a izbutit prima
victorie românească în Dakar,
câştigând clasa Maraton. Un
an mai târziu, riderul sătmă-
rean a încheiat raliul pe locul
17 la general – cel mai bun
rezultat al unui pilot român,
iar Marcel Butuza a terminat
pe locul doi la clasa Maraton,
a doua prezenţă românească
pe un podium al Dakar-ului.
Raliul Dakar 2015 se va des-
făşura în perioada 4-17 ianua-
rie şi va traversa statele
sud-americane Argentina,
Chile şi Bolivia.

Din nou la start, după doi ani.
După ce au absentat din cauza
problemelor financiare de la
ultimile două ediţii, românii
revin în Dakar. Emanuel Gye-
nes şi Marcel Butuza sunt cei
doi rideri care pornesc pentru
a cincea oară în cel mai dificil
rally-raid din lume. Ambii au
debutat în Dakar în 2007,

anul în care s-a concurat pen-
tru ultima dată in Africa.
„Pentru mine Raliul Dakar
este un mod de viaţă. Din pă-
cate, nu am găsit bugetul pen-
tru a concura în 2013 şi în
2014, iar acum revenirea în
Dakar este incredibilă. Ultima
dată când am concurat, am
reuşit să termin pe 17 în cla-
samentul general şi sper ca în
acest an să mă clasez tot în
top 20. În 2011 am fost cel
mai rapid la clasa Maraton şi
în acest an voi încerca să re-
vin pe podium. Va fi foarte di-
ficil în Bolivia pentru că vom
rula la altitudini foarte mari
(între 3.000 şi aproape 4.000
de m), dar raliul Dakar nu
este o cursă uşoară. Vreau să
le mulţumesc tuturor celor
care au făcut posibilă reveni-
rea mea în Raliul Dakar şi ce-
lor care m-au sprijinit până
acum” a spus Gyenes.

Prin deşert, munţi şi canioane.
Buenos Aires a fost ales ca
punct de start şi finiş al celei de
a 37-a ediţii a Dakar-ului, aven-
tura urmând să debuteze pe 4
ianuarie. După două săptămâni
în care vor înfrunta traseele din
Argentina, Bolivia şi Chile, con-
curenţii rămaşi în cel mai dificil
raliu din lume vor ajunge la fi-
niş pe 17 ianuarie. Se va con-
cura în Patagonia, deşertul
Atacama – cel mai arid deşert
din lume, în munţii Anzi, în
zona numită Salar de Uyuni –
cel mai plat loc de pe Terra, vor
parcurge o serie de canioane,
iar traversarea din Argentina în
Chile se va face prin Pasul San
Francisco, întreaga caravană
urmând să ajungă la 4.800m
altitudine. Probele maraton, cele
care nu permit intervenţia echi-
pelor de asistenţă tehnică, vor
fi specialele decisive din a doua
săptămână a raliului.

După doi ani de absenţă, România va fi din nou prezentă la raliul Dakar, ediţia 2015!  

Doi români aleargă
la Dakar 2015
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Braşoveanul Marcel Butuza, prezent la categoria moto

Remiză pe semicerc, pentru tricolori
Echipa națională de handbal

masculin a remizat în primul
meci cu Portugalia din seria ce-
lor trei, 23-23 (12-12), disputat
la Pinhel. Tricolorii au condus
doar de două ori pe tabelă în
prima repriză, 1-0 și 12-11,

dar au avut probleme mari pe
faza ofensivă, unde au pierdut
destul de multe mingi. La ca-
bine s-a intrat la egalitate, 12-
12, dar debutul părții secunde
a fost slab pentru elevii lui
Omer, care s-au văzut conduși

la o diferență de patru goluri
(18-14, 19-15 și 21-17). De la
21-17, tricolorii au înscris de
șase ori consecutiv, reușind să
nu primească gol timp de opt
minute, dar n-au reușit să
mențină avantajul obținut. Ro-

mânia putea câștiga partida în
final, dar încercarea de aeriană
a fost blocată de defensiva por-
tugheză. Aseară a avut loc al
doilea meci dintre cele două
echipe, partidă care s-a termi-
nat după închiderea ediţiei. 

Pagină relizată de 
Marian Botezatu
și Răzvan Țirea 

Chiricheş, meci bun cu United
Fundaşul Vlad Chiriches a început ca titular la Tottenham,
meciul cu Manchester United, programat ieri în etapa a
19-a din Premier League. Chiricheş a fost trimis pe flancul
drept al apărării lui Tottenham şi în minutul 22 fostul
stelist a smuls aplauzele suporterilor lui Spurs, după ce
a scos mingea de pe linia porţii. Anterior acestei faze,
Mata de la United şutase în bară direct dintr-o lovitură
liberă, iar mingea reluată spre poarta gazdelor a fost res-
pinsă în extremis de Chiricheş. Deşi ocaziile nu au lipsit
la cele două părţi, tabela a rămas nemiodificată până la
finalul timpului regulamentar: 0-0. Chiricheş a rămas pe
teren până la final şi s-a achitat bine de sarcinile sale
defensive, în ultimele minute având şi o urcare în atac,
finalizată cu centrare pentru nimeni în careul lui United.

Probleme pentru Gardoş?
După ce vineri a jucat primul meci ca titular în Premier
League, Florin Gardoş este aproape de a se transfera
de la Southampton, potrivit presei din Anglia. Numele
fundaşului român apare pe lista cu posibile plecări din
această iarnă de la Southampton, potrivit ziarului The
Independent. Publicaţia din Marea Britanie scrie că echipa
lui Ronald Koeman are nevoie de un mijlocaş de bandă,
principala ţintă fiind Elijero Elia de la Werder Bremen,
dar şi să nu vândă niciun titular. Ziarul notează că posi-
bilele plecări din lotul englezilor sînt Florin Gardoş şi
Paulp Gazzaniga. Gardoş a fost folosit pentru prima dată
titular în meciul de pe 26 decembrie, cu Crystal Palace,
3-1  şi a împresionat prin evoluţia sa sigură.
Fundaşul de 26 de ani a fost folosit titular în toate cele
trei meciuri disputate în Cupa Ligii, dar are doar 135 de
minute jucate în acest sezon de Premier League.

Rodriguez, star în America de Sud
Desemnat cel mai bun marcator al Cupei Mondiale de
fotbal din Brazilia (6 goluri), mijlocașul ofensiv columbian
James Rodriguez a fost ales sportivul sud-american al
anului 2014 de către Asociația internațională a ziariștilor
sportivilor americani. Fostul jucător al echipei AS Monaco,
transferat în această vară la Real Madrid, a fost preferat
unor jucători precum Lionel Messi, Neymar, Angel Di
Maria sau Sergio Aguero.

Torres la Atletico, via AC Milan
AC Milan l-a achiziţionat definitiv pe atacantul Fernando
Torres de la Chelsea, dar fotbalistul spaniol va ajunge
la Atletico Madrid sub formă de împrumut. În august,
Torres a fost împrumutat doi ani la AC Milan, iar din 5
ianuarie 2015 el va fi definitiv jucătorul italienilor, a precizat
Chelsea, pe site-ul oficial. Atacantul de 30 de ani nu va
rămâne pe San Siro, ci va fi împrumutat un an şi jumătate
la campiona Spaniei, Atletico Madrid, club unde el şi-a
început activitatea. La schimb, madrilenii îl vor împrumuta
la AC Milan pe atacantul italian Alessio Cerci (27 de ani).
Torres a evoluat la Chelsea din ianuarie 2011, când a
fost transferat de la Liverpool pentru 50 de milioane de
lire sterline, o sumă record pentru Anglia la vremea res-
pectivă.

Super Mario, pe
picior de plecare
Mario Felguei-
ras a fost unul
dintre cei mai
importanţi ju-
cători de la
CFR Cluj, dar
probleme fi-
nanciare de la
club îl determină să se gândească la o despărţire, iar
Steaua ar putea să îl transfere în locul lui Giedrius Ar-
lauskis. „Trebuie să se schimbe această situaţie şi să
se rezolve problemele financiare. Toată lumea ştie că
suntem păcăliţi.  Nu se mai poate să continuăm aşa.
Dacă lucrurile nu se rezolvă, voi pleca de la club. Nimeni
nu va mai rămâne la echipă”, a spus portarul pentru Dol-
ceSport. Portughezul, cotat la 2.500.000 de euro,  mai
are contract cu CFR Cluj până în vara lui 2015.
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Biserica Neagră găzdu-
ieşte miercuri, în ultima
zi a anului 2014, înce-
pând cu ora 12.00, tradi-
ţionalul concert „La
cumpăna dintre ani”, un
eveniment special orga-
nizat cu ocazia Anului
Nou. 

Orga adăpostită între zidurile
bisericii este una dintre cele
mai mari din sud-estul Europei
şi este vestită pentru sonoritatea
ei deosebită. Mulţi specialişti
au asemuit acordurile ei cu o
muzică a îngerilor. 

Pentru acest an, Parohia Bra-
şov a Bisericii Evanghelice din
România, organizatorul eveni-
mentului, a pregătit un program
divers care va cuprinde muzică
instrumentală şi de orgă din
cinci secole.

Biletul de intrare la concertul

„La cumpăna dintre ani” costă
20 lei şi poate fi procurat de la
casa de bilete de la Biserica
Neagră.

Biserica Neagră este cel mai
vizitat monument istoric din
Braşov. Cu o lungime de 89 m,
lăcaşul de cult evanghelic este

cel mai mare edificiu religios
între Viena şi Istanbul (Con-
stantinopol). În plin sezon atra-
ge zilnic 2.000 de turişti. 

Concert special
de Anul Nou
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Sudoku

9 2 6 3 7 4 5
6 8

5 6 3 9
1 5 3 4

1
3 6 8 5

2 6 5 8
7 4

3 8 1 6 5 2 4

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi, 29 decembrie,  la
ora 20.00, la Cinemateca de
la Sala Patria este programat
filmul „Cerul deasupra Ber-
linului / Wings of Desire /Der
Himmel über Berlin” (SUA,
Germania, 1987)

Regia: Wim Wenders, cu:
Bruno Ganz, Peter Falk, Nick
Cave

Dramă, fantastic.
Mâine, 30 decembrie,  de

la ora 20.00, este programat
filmul „Viaţa e frumoasă / La
vita è bella” (Italia, 1997) 

Regia: Roberto Benigni, cu:
Roberto Benigni, Nicoletta
Braschi.

Dramă, comedie. Intrarea
la filme este gratuită dar con-
diţionată de achiziţia unui
voucher valoric, cu care se pot
cumpăra diverse produse de
la intrarea Cinematecii. 

Filme vechi la Sala Patria 
l O tânără nevinovată și pudică:
de ce multe fete se căsătoresc cu
bătrâni care înoată în bani?
Radio Erevan: Fiindcă sunt foarte
miloase și vor să îi salveze de la
înec!
l De ziua soacrei, Mitică se pre-
zintă cu un mic pachețel într-o
mână și cu o pușca în cealaltă.
-La mulți ani, mamă soacră! Ți-am
adus o pereche de cercei de aur.

-Mulțumesc, ginerică. Da’ cu pușca
ce vrei să faci?
-Păăăiiii… de găuri în urechi nu
ai nevoie?
l De ce nu poartă blondele perle?
-Pentru că le scot pe gură!
l - Domnule doctor, soțul meu
vorbește în somn. 
- Îmi pare rău, dar nu există nici un
medicament care să-l facă să tacă.
- Dar eu nu vreau să tacă, eu vreau
să vorbească mai clar!

Bancuri

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

SUN OF A GUN – UCENIC PENTRU CRIMA  
Regie: Julius Avery
Gen: Acţiune, Crimă, Dramă
Durata: 108 minute
ora: 18:45
ALT LOVE BUILDING  
2D - PREMIERA
Regie: Iulia Rugină
Gen: Comedie
Durata: 115 minute
ora: 16:15
NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB –
O NOAPTE LA MUZEU: SECRETUL FARAONULUI 
2D - PREMIERA
Regie: Shawn Levy
Gen: Comedie
Durata: 97 minute
ora: 21:00
ANNIE – ANNIE (AG)
2D - PREMIERA
DUBLAT SI SUBTITRAT
Regie: Will Gluck

Gen: Comedie, Drama, Familie
Durata: 118 minute
ora: 20:45 S
THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES –
HOBBITUL: BATALIA CELOR CINCI OSTIRI 
3D
Regie: Peter Jackson
Gen: Aventuri, Fantastic
Durata: 144 minute
ora: 13:00, 18:30,  21:15

EXODUS: GODS AND KINGS – EXODUS: ZEI SI REGI 
Regie: Ridley Scott
Gen: Acţiune, Aventuri, Dramă
Durata: 150 minute
ora: 15:45, 18:00
THE SEARCH – CAUTAREA  
2D
Regie: Michel Hazanavicius
Gen: Dramă
Durata: 149 minute
ora: 13:30
PENGUINS OF MADAGASCAR – PINGUINII DIN
MADAGASCAR   
3D - DUBLAT
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
Gen: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie
Durata: 92 minute
ora: 13:15
Viktoria - O poveste despre lăcomie și iertare -
Viktoria: A Tale of Grace and Greed - Tarif Unic
10 lei/bilet  
2D - PREMIERA
Tarif Unic: 10 lei/bilet
Regie: Men Lareida
Gen: Dramă
Durata: 88 minute
ora: 15:00

Astăzi în Braşov

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

Horoscopul zilei
Berbec. Trebuie să îndrăzneşti mai mult şi să ceri de la tine
mai mult. Stabileşte-ţi aspiraţii mai mari, căci cu siguranţă
aşa vei putea obţine mai mult decât în mod normal. 
Taur. Ţi-ai cam ignorat partenera/ul în ultimul timp, aşa că
acordă-i atenţie astăzi şi faceţi ceva distractiv doar voi doi.
Mereu aveţi companie, iar momentele intime au dispărut. 
Gemeni. Ai intrat în panică şi nu ştii cum să faci faţă tuturor
problemelor? Încearcă să fii mai chibzuit/ă şi vei scăpa de
un stres cauzat de banii pe care îi arunci pe lucruri inutile.
Rac. Pentu tine, cel mai important lucru astăzi este familia
şi cei apropiaţi ţie. Nu te poţi concentra la nimic pentru că
îţi fuge gândul la ei. Sună-i sau chiar fă-le o vizită. 
Leu. Astăzi munca în echipă înseamnă totul, altfel nu vei
vedea niciun rezultat prea curând. Fă schimb de păreri cu
colegii tăi şi ia cele mai bune decizii.
Fecioară. Tot despre răspunsuri este vorba şi astăzi, primeşti
câteva informaţii cărora le cauţi o utilitate reală. Dacă nu
eşit mulţumit/ă atunci insistă până primeşti ce îţi doreşti. 
Balanţă. Vei fi pus/ă într-o situaţie complicată astăzi, dar te
vei descurca surprinzător de bine. Ai sarcina de a aplana un
conflict, iar greutatea vine deoarece ţii cu ambele tabere.
Scorpion. Ideile tale se bat cap în cap cu ale unui coleg de-
al tău şi nu veţi ajunge la niciun consens. Chiar dacă nu
reuşiţi să vă înţelegeţi,veţi realiza că tot răul a fost spre bine.
Săgetător. Chiar dacă pare o zi grea, nu trebuie să îţi pierzi
cumpătul. Orice problemă sau orice sarcină vei primi nu
va fi suficient de grea încât să te doboare. 
Capricorn.  Astăzi este una dintre acele zile în care meriţi să
te răsfeţi, şi o vei face exact cum ştii tu mai bine. O ieşire
în oraş cu prietenii e tot ce ai nevoie. 
Vărsător. De obicei eşti foarte atent/ă şi asimilezi tot ce ţi
se transmite, dar astăzi nu va fi deloc aşa. Nu trebuie să te
enervezi pe tine şi să te autopedepseşti.
Peşti. Nu eşti prea bine dispus/ă astăzi, dar trebuie să faci
un efort măcar să răspunzi la întrebările care ţi se pun. Chiar
dacă pare greu, intri în joc şi chiar o să îţi placă.
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Braşov.Pentru alte publicuri,
ar fi cevaşi mai de prisos a face
mai adeseori băgări de seamă
asupra instituţiei şcolastice. Pen-
tru noi este aceasta de o tre-
buinţă până acum neiertată. În
7 şi 8 februarie se ţinu exame-
nul şcoalei româneşti din cetate.
Până încât răspunde instituţia
în numita şcoală scopului său,
de a da tinerimii atât ştiinţele
cele folositoare cât şi o limbă
ei neapărat trebuincioasă..., ju-
dece aceia dintre domnii ascul-
tători (martori care au asistat
la examenele publice). Care de
câţiva ani nu lipsiră a fi de faţă,
alăturând din an în an sporul
ce se face. Bărbaţi din naţiile
lăcuitoare din această cetate,
cărora natura instituţiei şcolas-
tice le este cunoscută nu numai
dintr-o teorie uşoară, ci din o
practică de mai mulţi ani, care
însă nu avuseseră până acum
prilejul să cerceteze o şcoală
curat românească mai de aproa-
pe, (re)cunosc cum că „tineri-
mea românească nu numai că
este isteaţă, dar şi frumoasă şi

cum că pe lângă toată vioiciu-
nea ei cea firească, ea prin cu-
rata păzire a legilor şcolastice
se poate dumeri foarte bine,
fără ca să pătimească cât de pu-
ţină restrângere acele puteri ale
duhului, cărora încă de la aceas-
tă fragedă vârstă se cuvine a le
lăsa zbor şi dezvoltare slobo-
dă”.

O dulce (şi singură această)
mângâiere simt aceia care se
cuprind (citeşte se ocupă) cu
procopsirea tinerimei de aici,
când văd, cum că de trei ani în-
coace au ieşit din această şcoală
trei rânduri de învăţăcei la trei
clasuri gimnaziale lătineşti. Şi
că râvna şi purtarea acelor tineri,
după recunoaşterea însuşi a Di-
recţiei de acolo, este cu totul
dorită şi lăudată. Dar fundatorii
acestei şcoale, ce răsplătire îi
aşteaptă pe dânşii? Patria, na-
ţiunea şi viitorimea o vor ştii
da pe aceasta!
Gazeta de Transilvania, nr.
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Carnavalul la Braşov

29 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”

29 decembrie 1929
Carpaţii

„Impozanta adunare generală de la Şaguna”
În ziua de 15 decembrie 1929, comitetele celor 2 „asocia-
ţiuni locale, a profesorilor şi învăţătorilor din judeţul Braşov”,
au convocat o adunare generală comună “impozantă” în
sala Liceului „Andrei Şaguna” din Braşov. Într-o „unire per-
fectă”, toţi „profii” şi învăţătorii au aderat în unanimitate la
hotărârile congresului corpului didactic ce a avut loc la Bu-
cureşti, în zilele de 6-8 dec. 1930. Cadrele didactice se
plângeau şi atunci că aveau salarii mici, la nivelul servitorilor,
că ele munceau pe rupte, că se sacrificau pentru binele
copiilor şi elevilor. Participanţii de la „Şaguna” spuneau că
există, bani, că Statul Român avea mijloacele necesare
pentru a plăti cum se cuvine pe cei ce serveau „ţărei” etc.
Uitau, însă, că „ţeara” se afla în plină Mare Criză econo-
mică…  

29 decembrie 1930
Ardealul

„Asasinarea unui avocat, la o licitaţiune”
Curtea de Apel din Braşov judeca, către sfârşitul lunii de-
cembrie 1930, procesul lui Acs Alexandru şi al Ecaterinei
Peter. Cei doi îl uciseseră în vara anului „corent” (1930), pe
avocatul dr. Nicolae Kosma – cu ocazia „ţinerei unei licitaţiuni”!
Curtea de Apel le-a redus celor doi asasini, pedeapsa dată
de Tribunalul Braşov, care a fost „de la câte 15 ani temniţă
grea, la câte 10 ani temniţă grea”, obligându-i să mai plă-
tească în solidar soţiei defunctului avocat, 500 de mii lei
despăgubiri civile. Acuzaţii Acs şi Peter au făcut recurs contra
„sentenţei”, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  

29 decembrie 1930
Carpaţii

„Un caz de răsbunare în Teliu”
În comuna Teliu, jud. Braşov, un locuitor, d-l Mihail Negruţiu,
„fruntaş al unei organizaţii politice de partid din opoziţie”, a
cumpărat într-o zi 67 de pietre de scăpărat. Un adversar
politic din organizaţia partidului de la putere a aflat de această
„cumpărătură” şi a dorit să se „răsbune”! El a trimis un jandarm
la d-l Negruţiu, care i-a „dresat” acestuia un proces verbal şi
a trecut mincinos 167 de brichete, în loc de 67 pietre de scă-
părat. Totodată, Negruţiu a fost condamnat la 167 mii lei
amendă, dar acesta a ales un avocat adresându-se Justiţiei!
Avocatul află de „greşala” jandarmului, care a trecut în loc
de pietre de scăpărat, brichete, şi Negruţiu este achitat! Iată,
unde ducea „vrăjmăşia dntre partide” la ţară! 

29 decembrie 1939
Ardealul

„Conţertul de colinde al Tinerimei Adulte din Scheiu”
Ziua Naşterii Domnului a fost pentru şcheieni „o zi înălţătoare”,
prin faptul că în această sfântă zi, „tinerimea adultă din Sche-
iu” a organizat un „frumos conţert” de colinde, la şcoala pri-
mară de Pe Tocile dr. Vasile Saftu. „Conţertul” s-a dat în
folosul cantinei şcolare, „rezultatul material, dar mai ales cel
moral” fiind peste aşteptările „tutulora”. Felul cum s-a executat
programul prin cântări religioase şi Colinde a fost „cât se
poate de mulţămitor”. Cu multă durere, se amintea că prin
acest „conţert” organizat pentru „ajutorarea copiilor lipsiţi din
parohie”, n-a fost sprijinit aşa cum se cuvenea. 

Iulian Cătălui

Încă ceva: un rămas (citeş-
te rezultat) bun, dar un rămas
bun al carnavalului. El se de-
părtă cu paşi iuţi de la noi,
încât nu se mai opreşte nici
în Roma, nici în Paris, acolo
unde este punctul lui de ope-
raţie. Petrecăniile (citeşte pe-
trecerile) europenilor de
iarnă în carnaval li se pot pă-
rea multora frivole. Fie, însă
noi cunoaştem de la acelea

o infliunţă foarte mare asu-
pra vieţii noastre sociale în-
tregi. Cei vechi aveau alte
feliuri de petrecănii; noi le
avem pe acestea şi ar greşi
care le-ar privi şi le-ar judeca
numai pe deasupra. Nici nu
poate face acestea altul decât
acela care uraşte cu totul
conversaţia cu oamenii din
veacul său. Însă mai pe scurt:
noi braşovenii cum petrecu-

răm carnavalul? Trei picnice,
un teatru românesc de dile-
tanţi (odată?) şi mai alte pu-
ţine prilejuri ne-au adunat
împreună. Ce frumoase, ne-
uitate petrecănii! Balurile de
mască, pentru că erau cam
depărtate (Redutul în acest
an stătu închis până în 27 fe-
bruarie) nu mult le-am cer-
cetat, concertele zdravănului
artist Carl Cloos, date în câ-

teva rânduri spre mulţumirea
publicului nemţesc, nouă, nu
ştiu din ce pricină, ne-au ră-
mas necunoscute. Astă dată
trăirăm aşa; în viitor va fi
după cum vor porunci vre-
mile şi duhurile. 
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Calitatea învăţământului
românesc din Braşov
recunoscută de saşi
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Modelul Sean O’Pry
şi actrița Jessica McNa-
mee formează cel mai
fotogenic cuplu. Potri-
vit site-ului Hollywood
Life, cei doi au început
de curând o relaţie.

La 25 de ani, Sean
O'Pry este considerat
unul dintre cei mai de
succes bărbaţi din lu-
mea modelling-ului, el
ocupând primul loc în
Top 50 Most Succes-
sful Male Models de
doi ani şi reuşind până
acum să semneze contracte cu
brand-uri importante precum
Calvin Klein, Giorgio Armani,
Versace, Dolce & Gabbana,
Ralph Lauren, Armani Jeans,

Marc Jacobs, Diesel, Gap sau
Lacoste.

De cealaltă parte, Jessica
McNamee este cunoscută pu-
blicului mai ales datorită rolului

pe care l-a făcut în filmul „The
Vow”, unde a fost sora lui Ra-
chel McAddams. În 2012, ea a
jucat în comedia de succes „Si-
rens”.

Şanse duble de câştig 
la tragerile speciale Loto de Anul Nou

Loteria Română continuă
tradiţia de sărbători şi organi-
zează, mâine, 30 decembrie,
tragerile speciale Loto de Anul
Nou.

Astfel, mâine, 30 decembrie,
vor avea loc pe TVR1, înce-
pând cu ora 18:00, în cadrul
emisiunii „Lozul cel Mare”,
cele mai aşteptate trageri ale
lunii decembrie.

Pentru fiecare din jocurile
Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40,
cu acelaşi bilet, se va participa

la două trageri: tragerea prin-
cipală şi tragerea suplimentară,
jucătorii având astfel şanse du-
ble de câştig.

Jocurile Loto 6/49, Joker şi
Loto 5/40 vor beneficia de su-
plimentări importante ale fon-
dului de câştiguri la categoria I
pentru tragerea suplimentară.

Pentru tragerea suplimentară
Loto 6/49, fondul de câştiguri
al categoriei I, se suplimentează
cu 500.000 lei. Pentru tragerea
suplimentară Joker, fondul de

câştiguri al categoriei I se su-
plimentează cu 300.000 lei iar
pentru tragerea suplimentară
Loto 5/40 fondul de câştiguri
al categoriei I se suplimentează
cu sumă de 100.000 lei. Pentru
jocurile Noroc, Noroc Plus şi
Super Noroc nu se organizează
trageri duble. Ca urmare a
câștigării premiului de catego-
ria I la Loto 6/49, Loteria Ro-
mână suplimentează fondul de
câștig al categoriei I pentru
Loto 6/49 cu 2.000.000 lei.

Cristi Borcea va deveni din nou tată
Cristi Borcea a aflat de după gratii ca va deveni tată pentru
a cincea oară. Alina Vidican a declarat într-un interviu acor-
dat Click că va deveni mamă pentru a doua oară, aceasta
fiind însărcinată în opt săptămâni.„ S-a întâmplat chiar în
momentul în care Cristi a fost lăsat acasă, din arest, în per-
misie pentru 24 de ore. Eu şi Cristi suntem foarte fericiţi,
ne mai doream încă un copil, iar acum s-a întâmplat.”, a
declarat Alina Vidican, cea de a doua soţie a lui Borcea.
Cristi Borcea mai are patru copii recunoscuţi şi încă unul
pentru care a fost acţionat în instanţă. Din căsnicia de 22
de ani cu Mihaela au rezultat trei copii: gemenii Mihai
Angelo şi Antonia Melissa (11 ani) şi pe Patrick (16 ani).
În 2012, fostul director executiv de la Dinamo s-a căsătorit
cu Alina Vidican şi, împreună, au un băieţel, George Ale-
xandru (2 ani şi jumătate), care s-a născut la Miami. În
cursul acestui an, Borcea a fost dat în judecată de o avocată,
Simona Dana Voiculescu, care afirmă că fetiţa ei în vârstă
de 8 ani este tot a dinamovistului.

Mihaela Rădulescu, marcată de pierderea părintelui său
Mihaela Rădulescu a trecut, în urmă cu câteva luni, printr-
un moment sfâșietor. Tatăl ei s-a stins din viață, răpus fiind
de o boală nemiloasă. Pierderea acestuia a marcat-o pe
Mihaela, ea povestind că părintele ei a murit, ținând-o de
mână. "Tatăl meu a murit cu mine de mână. N-a mai murit
până acum lângă mine nimeni, nimeni. A fost un moment
care m-a afectat foarte mult și care continuă să mă ur-
mărească pentru că a fost o trecere foarte rapidă de la
tatăl meu cel sportiv și bine făcut la un om redus la 45

de kg, măcinat de un cancer generalizat, care s-a stins
ținându-mă de mână”, a povestit Mihaela Rădulescu într-
un interviu acordat revistei Elle. Proiectele profesionale au
ajutat-o pe vedetă să depășească mai ușor pierderea su-
ferită. Vedeta a fost nevoită să se mobilizeze, pentru a se
ocupa de filmările emisiunii „Românii au talent”, din juriul
căreia face parte.

Cel mai recent film al ci-
neastului american Mar-
tin Scorsese, „Lupul de pe
Wall Street/ The Wolf of
Wall Street”, s-a clasat pe
primul loc în preferinţele
românilor, cu aproape
300.000 de spectatori în
2014, potrivit box office-
ului realizat de cinema-
gia.ro pentru acest an. 

Locul al doilea a fost adjude-
cat de filmul „Interstellar”, de
Christopher Nolan, cu peste
290.000. Filmul „300: Ascen-
siunea unui imperiu/ 300: Rise
of an Empire”, care continuă ac-
ţiunea din „300 - Eroii de la Ter-
mopile”, s-a clasat pe locul al
treilea, fiind urmărit de 274.444
de spectatori. 

Românii au apreciat şi filmul
„Noe/ Noah”, cu Russell Crowe,
regizat de Darren Aronofsky, s-
a poziţionat pe locul al patrulea.
Acesta a fost vizionat de

225.306 de spectatori. 
Thrillerul „Lucy”, cu Scarlett

Johansson şi Morgan Freeman
în distribuţie, s-a clasat pe locul
al cincilea. Acesta a fost urmărit
de 223.863 de spectatori.

Topul 10 al filmelor prefe-
rate de români în 2014 con-
tinuă cu „Dracula: Povestea
nespusă/ Dracula Untold”,
de Gary Shore, care ocupă
locul al şaselea, cu 206.859
de spectatori.

Filmul SF „Gardienii
galaxiei/ Guardians of
the Galaxy” s-a situat pe locul
al şaptelea, cu 185.776 de
spectatori. 

Pelicula „Maleficent”, care
reprezintă o ecranizare a ce-
lebrului basm „Frumoasa din
pădurea adormită”, prezentată
din punctul de vedere al per-
sonajului negativ, interpretat
de Angelina Jolie, s-a poziţio-
nat pe locul al optulea, cu
180.637 de spectatori în sălile

de cinema. 
Ultimele două locuri sunt

ocupate de „Pompeii 3D” şi
„Godzilla 3D”. Filmul „Pom-
peii 3D”, de Paul W.S. An-
derson, a atras în
ci nema tografe 178.602 spec-
tatori.

Topul 10 al celor mai vizio-
nate filme în sălile de cinema
din România se încheie cu

„Godzilla 3D”, de Gareth Ed-
wards. Pelicula a înregistrat
un număr de 172.676 de spec-
tatori. 

Cele mai vizionate filme în
România în 2014 

Cel mai fotogenic cuplu de vedete
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