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VALUTĂ

Deschiderea evenimentului din Piaţa Sfatului va avea loc la
ora 22.30, cu un spectacol al ansamblului folcloric Ţara
Bârsei, urmat de un recital Veta Biriş. Va urma apoi partea
de muzică pop a serii dintre ani, care le vor avea drept pro-

tagoniste pe Ligia Şuteu şi Corina, câştigătoare a premiului
publicului (People’s Choice Award) la Romanian Music
Awards 2013. Ca în fiecare an, în program este şi un spec-
taculos foc de artificii. 

Revelion în
Piața Sfatului

Copiii care vor vizita Grădina Zoo-
logică vor avea posibilitatea de a se
plimba cu poneii, începând de anul
viitor. Grădina Zoologică Braşov a
achiziţionat deja cinci ponei pentru
manej cu suma de 25.000 de lei, iar
în prima parte a anului  va fi ame-
najat şi spaţiul necesar pentru plim-
bare. De asemenea, casa reptilelor,

care nu a fost încă deschisă, va mai
avea, tot din ianuarie 2015, şi reptile
noi - un şarpe anaconda, doi caimani
şi o cobră regală, care urmează să
fie achiziţionate. În plus, tot din luna
ianuarie, vor începe amenajările pen-
tru un spaţiu de alimentaţie publică,
unde părinţii şi copiii vor găsi pră-
jituri, sucuri și ceai.

Multe surprize pentru copii la Zoo, în 2015
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Corona Wolves Brașov a învins
formația maghiară Ferencvarosi cu
scorul de 6-4 (1-1, 2-3, 3-0), pe Pa-
tinoarul Olimpic din Brașov, într-un
meci din Liga MOL la hochei pe
gheață. Jocul a fost unul extrem de
spectaculos cu nu mai puțin de zece
goluri marcate. În urma victoriei cu
Ferencvarosi, Corona Wolves Brașov

a acumulat 56 de puncte din 29 de
jocuri și este pe poziția a patra a cla-
samentului, la un singur punct distanță
de locul trei, ocupat de slovacii de la
Nove Zamky și la trei lungimi de lo-
cul secund, ocupat de maghiarii de
la Dab Docler. Pe prima poziție a cla-
samentului se află Miskolci cu 62
puncte din 30 de jocuri.

A patra victorie la rând pentru Corona

pag.9

După ninsori, vine gerul!

METEO
Parţial noros
-2°C /-10°C

Braşovul scapă de atenţionarea de cod galben de vreme rea
dar rămâne cu gerul. Pentru următoarele zile, la munte, se
anunţă o scădere a temperaturii. Vor fi maxime diurne de -
15 grade Celsius iar minimele nocturne vor ajunge până la -
20 de grade. Dar din fericire gerul nu va zăbovi prea mult.

„Revelionul stă sub semnul gerului. Va fi o noapte extrem
de rece în toată țara. Nu vor fi zone din țară unde temperatura
să nu coboare sub minus 10 grade. Mai mult, majoritatea zo-
nelor vor avea parte de temperaturi sub minus 15 grade, ajun-
gând local la minius 20 de grade, iar în zonele depresionare
undeva sub minus 25 de grade. Deci este elementul pe care
trebuie să îl ia în calcul mai ales aceia care vor să își petreacă
noaptea dintre ani în aer liber. Va fi o noapte foarte geroasă,
fără intensificări ale vântului”, a explicat pTeodora Cumpănașu,
meteorolog de serviciu ANM. 

Ulterior, până pe data de 3 ianuarie, vremea se va încălzi
de la o zi la alta, iar mediile termice vor creşte spre - 4 grade
ziua şi -10 grade noaptea, valori care se vor menţine până la
finalul celor două săptămâni de prognoză. Aproape zilnic
după data de 3 ianuarie, va ninge local, însă cantităţile de pre-
cipitaţii vor fi în general slabe. Estimarea evoluţiei valorilor
termice şi a precipitaţiilor pentru perioada 29 decembrie –
11 ianuarie 2015 a fost realizată de meteorologi folosind pro-
dusele numerice ale  Centrului European pentru Prognoze pe
Medie Durată  de la Reading, Anglia 

4,4744
3,6684

140,7319
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Sărbătorile de Iarnă le-
au oferit deținuților de la
Penitenciarul Codlea  o
nouă șansă de a-și exersa
spiritul altruist și dorința
de a recupera moral te-
renul pierdut prin
greșelile trecutului. „Ast-
fel, a intrat în tradiție ca
fiecare sărbătoare de
Paște sau de Crăciun să
însemne și donarea
porției de pâine către cei
aflați în asistența Centrului
pentru Persoane Fără Adăpost

Brașov”, spune comisar șef de
penitenciare Claudiu Ștaier,

purtătorul de cuvânt al
Penitenciarului Codlea..

469 de persoane pri-
vate de libertate au soli-
citat și în acest sfârșit de
an să doneze tot atâtea
pâini, numărul mare al
acestora fiind un record
în ultimii șase ani, ceea
ce reprezintă un interes
crescut al deținuților de
a veni în sprijinul celor
pe care iarna îi găsește

fără posibilitatea de a-și pro-
cura hrana.

Tribunalul Brașov redeschide
„Dosarul Blejnar“ pe 26 ianuarie
Tribunalul Braşov va redes-

chide, pe data de 26 ianuarie
2015, dosarul în care fostul şef
al Agenţiei Naţionale de Admi-
nistrare Fiscală (ANAF), Sorin
Blejnar, este judecat alături de
alte persoane pentru „iniţiere,
constituire de grup infracţional

organizat, aderare sau sprijinire
a unui asemenea grup”.

În acest dosar, Sorin Blejnar
a fost trimis în judecată alături
de alte persoane, printre ele fi-
gurând Racz Peter Attila, al că-
rui nume apare într-o altă cauză
penală judecată de Tribunalul

Bucureşti, unde îi mai găsim şi
pe fraţii Ion şi Stelian Livadariu
din Constanţa. 

Într-un alt dosar, Blejnar este
judecat de Curtea de Apel Bu-
curesti, prejudiciul cauzat fiind
calculat la aproximativ 56 de
milioane de euro. S.D.

Prețuri care pot rivaliza
cu cele mai exotice
destinații internaționale.
5.500 de lei pentru  o ca-
meră dublă;  cinci nopți
de cazare! Recordul îl
deține însă un hotel de
cinci stele din Azuga
unde cazarea costă nu
mai puțin de 8.800 de lei,
aproape două mii de
euro, pentru  cinci nopţi
de cazare, cu mic dejun,
cină festivă şi program
artistic în noaptea de Re-
velion.

În topul celor mai scumpe
revelioane se af lă Poiana
Brașov și Azuga. Rezervările
au fost făcute la unele hote-
luri chiar şi din octombrie,
cei mai mulţi turişti care vor
petrece vacanţa în lux la
munte fiind din Bucureşti.
Cu 8.800 de lei (1.997 de
euro) s-a rezervat o cameră
dublă la un hotel de cinci ste-
le din Azuga. Preţul pache-
tului include cinci nopţi de
cazare, cu mic dejun, cină

festivă şi program artistic. În
Predeal, preţul unui sejur de
Revelion s-a ridicat la circa
2.300 de lei (520 de euro) de
persoană.  În Poiana Braşov,
sejurul de Revelion, ce inclu-
de şase nopţi, a costat 960 de
euro (4.200 de lei) de per-
soană  pentru un loc în ca-

meră dublă), 1.200 de euro
(5.300 de lei) de persoană
pentru un loc în apartament.
Preţul a inclus cazare cu mic
dejun, cină festivă şi petre-
cere, brunch şi acces la cen-
trul SPA. Într-un alt hotel din
Poiana Brașov s-au vândut
toate pachetele de Revelion

pentru preţul de 5.500 de lei
pe cameră dublă pentru cinci
nopţi de cazare, cu mic dejun
inclus, cină festivă, brunch a
doua zi şi acces la SPA.  

Pe Valea Prahovei şi în
Braşov sunt aproape 23.000
de locuri de cazare în pen-
siuni, vile şi hoteluri. 

Poiana Brașov și Azuga, 
în topul Revelioanelor de lux 

Accident rutier grav pe strada Lungă din Brașov
Accident grav, în miez de noapte, în plin centrul Braşovului.
O femeie de 37 ani care conducea un autoturism pe strada
Lungă, nu a adaptat viteza la condițiile unui carosabil ud,
a pierdut controlul volanului și autoturismul condus de ea
a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un autoturism condus
de un bărbat de 40 ani din Oradea. Acesta din urmă este
rănit în stare gravă. Anchetatorii continuă cercetările pentru
stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs acciden-
tul. Accidentul s-a petrecut sâmbătă noaptea. 

Petarde confiscate 
Peste o mie de petarde şi obiecte pirotehnice au fost con-
fiscate de poliţiştii braşoveni în urma unei razii. Oamenii
legii de la Secţia nr. 2 au prins în flagrant, în zona unui
complex comercial din cartierul Bartolomeu, trei bărbaţi
cu vârste cuprinse între 25 şi 48 de ani care încercau să
vândă peste o mie de obiecte pirotehnice. Marfa a fost
confiscată, iar suspecţilor li s-au întocmit dosare penale
şi vor răspunde în faţa legii. Prezumţia de nevinovăţie fi-
inţează până când magistraţii vor pronunţa hotărâri defi-
nitive.

Șoferi amendați 
43 de mii de lei este valoarea amenzilor aplicate, în ultima
săptămână, de poliţiştii Serviciului Rutier din Braşov. Agenţii
şi ofiţerii au organizat mai multe acțiuni de control, pe linie
de circulație rutieră, în întreg judeţul. Au fost constatate 9
infracțiuni și s-au aplicat 360 de sancțiuni contravenționale.
37 dintre şoferii controlaţi au rămas, pentru următoarele
câteva luni, pietoni. Permisele lor au fost ridicate, în vederea
suspendării dreptului de a conduce, pentru încălcarea le-
gislaţiei rutiere. Totodată, 7 dintre şoferii verificaţi au fost
depistaţi în trafic sub influenţa băuturilor alcoolice. Poliţiştii
spun că vor organiza acţiuni de control şi în perioada ur-
mătoare, în încercarea de a se evita producerea unor eve-
nimente nedorite.

Deținuții și-au donat rația de pâine

La Serviciul  de Evidenţă a
Persoanelor se va lucra după
un program special în perioada
Anului Nou.

Astfel Serviciul de Stare Ci-
vilă, ”Decese” - Cam. 27, are
următorul program:

- miercuri 31 decembrie

2014 - între 9 – 13.
- joi 1 ianuarie 2015 nu se

lucrează
- vineri 2 ianuarie 2015, între

9 – 13.
-sâmbătă 3 ianuarie 2015,

între 9 – 13.
- duminică  ianuarie 2015nu

se lucrează.
La Serviciul Evidența Per-

soanelor în perioada 31 decem-
brie 2014 -  4 ianuarie 2015,
nu se lucrează cu publicul.

Programul de lucru va fi re-
luat în data de 5 ianaurie 2015,
după programul obişnuit.

Program special la Evidența Populației



Numirea lui Mihai Mohaci
în funcția de prefect al

Brașovului a fost publicată în
Monitorul Oficial de ieri.

În urmă cu aproape o săptă-
mână, Guvernul a decis în
ședința din 23 decembrie schim-
barea din funcție a prefectului
și a subprefectului județului
Brașov.

Practic, este vorba de o roca-
dă. Mihai Mohaci revine pe pos-
tul de prefect al județului, iar
Romer Ambrus Sandor Mihaly
va prelua funcția de subprefect.

Mihai Mohaci a fost numit
prefect al Brașovului în mai
2012 și a fost înlocuit din funcția
de prefect în data de 19 martie.
Mohaci a fost senator PSD și
șef la Protecția Consumatorului
Brașov. S.D.

Președintele Klaus Iohannis
a semnat ieri decretul pentru
promulgarea Legii bugetului de
stat pe anul 2015 și decretul
privind promulgarea Legii bu-
getului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2015, în urma de-
ciziei Curții Constituționale a
României de a respinge sesiza-
rea de neconstituționalitate, in-
formează Administrația
Prezidențială.

Curtea Constituțională a Ro-
mâniei (CCR) a respins ieri se-
sizarea PNL cu privire la

bugetul pe 2015.
Preşedintele CCR, Augustin

Zegrean, a spus că Legea bu-
getului a fost declarată consti-
tuţională în raport cu criticile
formulate, „criticile care au fost
aduse acestei legi neputând fi
considerate ca încălcări ale
Constituţiei”.

„Nu putem să inventăm noi
sancţiuni pentru faptele Guver-
nului sau ale Parlamentului. (...)
Nu putem stabili noi sancţiuni
pentru nedepunerea la timp a
Legii bugetului. (...) Trimitem

legea la Preşedinţie pentru pro-
mulgare”, a spus Zegrean. PNL
a invocat printre motive în se-
sizarea sa la CCR lipsa unei
strategii fiscal-bugetare şi faptul
că proiectul trebuia înaintat de
Guvern Parlamentului până la
15 noiembrie.

Proiectul legii bugetului de
stat pe anul 2015 a fost aprobat
pe 21 decembrie de plenul reu-
nit al Camerei Deputaților și
Senatului. Parlamentarii au vo-
tat bugetul de stat cu 339 voturi
„pentru” și 141 „împotrivă”.

Grupul rus Gazprom a
redus ieri livrările de
gaze către România cu
30% faţă de cantitatea
contractată, ministrul
Energiei, Andrei Gerea,
afirmând însă că astfel
de diminuări au fost în-
registrate şi în ultimele
luni şi că, la acest mo-
ment, nu există motive
speciale de îngrijorare.

Andrei Gerea, ministrul
Energiei, spune că reducerea
livrărilor de gaze este „un nou
mod de viaţă”.

„Astfel de reduceri se înca-
drează în media ultimelor luni,
când au mai fost reduceri cu
20-27%, este chiar «un mod
de viaţă». Nu există motive de
îngrijorare, deoarece sistemul
face faţă. Vom pregăti o poziţie
oficială”, a spus Gerea, preci-

zând că a ieşit din şedinţa de
guvern pentru a se informa.

El a arătat că în relaţia cu
Gazprom există o prevedere
contractuală, în limitele căreia
furnizorul rus „se poate juca”
cu cantităţile livrate, în marja

a 30 de procente.
Ministrul a precizat totoda-

tă că există variante la care
autorităţile române pot apela
în caz de necesitate, precum
utilizarea mai accentuată a pă-
curii sau oprirea anumitor in-

stalaţii, dar a reluat ideea că
speră să nu se ajungă într-o
astfel de situaţie.

Fostul ministru delegat pen-
tru Energie Răzvan Nicolescu
declara la mijlocul lunii sep-
tembrie că România nu ar

avea nicio problemă în perioa-
da de iarnă chiar dacă Gaz-
prom ar opri în totalitate
livrările de gaze şi iarna ar fi
extrem de dificilă.

România a înmagazinat
până în luna octombrie cu 1
miliard de metri cubi de gaze
naturale mai mult decât obli-
gaţiile legale stabilite de Au-
toritatea Naţională de
Reglementare în domeniul
Energiei, care vizau constitui-
rea unor rezerve de circa 1,8
miliarde de etri cubi de gaze
naturale. Capacitatea totală de
depozitare a gazelor naturale
în România este de aproxi-
mativ 3 miliarde de metri
cubi.

România a consumat anul
trecut 12,5 miliarde metri
cubi de gaze naturale. Produc-
ţia internă, asigurată de OMV
Petrom şi Romgaz, este de

aproximativ 11 miliarde metri
cubi, iar diferenţa este impor-
tată din Rusia, la preţuri mai
mari decât cele ale gazelor
produse intern.

CET-urile care folosesc
gaze, dar pot funcţiona doar
cu păcură îşi vor suplimenta
stocurile, inclusiv din rezerva
de stat, Guvernul anticipând
probleme cu gazul furnizat de
Rusia pe întregul sezon de iar-
nă, iar electricitatea necesară
Transelectrica va fi de aseme-
nea livrată în cantităţi mai
mari.

Rezerva suplimentară de
păcură va fi utilizată numai
în situaţii critice generate de
lipsa sau scăderea presiunii
gazelor naturale în reţeaua na-
ţională de transport gaze în
perioada 1 ianuarie-28 fe-
bruarie 2015, relevă un act
normativ aprobat Guvern.

Gazprom a redus livrările
de gaze către România

numirea lui mihai mohaci ca prefect,
publicată în monitorul Oficial

evenIment 330 decembrie 2014

Klaus Iohannis a promulgat 
Legea bugetului de stat pe anul 2015
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Anul 2014 este anul con-
solidării creșterii creditării în
moneda națională în detri-
mentul împrumuturilor în va-
lută, după mai mulți ani de
creșteri și scăderi modeste și
de-o parte și de alta. 

În acest an, datele pe luna
noiembrie arată o majorare
anuală greu de contestat a
creditelor în lei, de peste 9%,
în timp ce împrumuturile în
valută au scăzut chiar în mai
mare măsură, cu 10,3% de la
an la an.

În cazul persoanelor fizice,
evoluția este chiar mai con-
cludentă. În noiembrie 2014,

față de noiembrie 2013, cre-
ditele pentru populație au
avansat cu aproape 15%, în
timp ce împrumuturile în va-
lută au scăzut cu circa 10%.
Este primul an în care credi-
tul în lei îl devansează clar pe
cel în valută, deși nu s-a ajuns
încă la un raport de 1 la 1.

La finalul lunii noiembrie
2004, soldul creditelor în lei
însuma 93,6 miliarde de lei,
iar la valută depășea ușor 120
de miliarde de lei.

Guvernatorul Băncii
Naționale a României a de-
clarat, pe parcursul acestui
an, în repetate rânduri, că re-

venirea creditării în lei este
nu numai firească, ci și de do-
rit.

„Eu nu spun adio creditului
în valută, dar cred că suntem
la capătul unui drum în care
creditul în valută era domi-
nant. Eu spun adio debalan-
sării, unui dezechilibru masiv
între creditarea în monedă lo-
cală și creditare în valută. În
România, ponderea creditului
în valută a scăzut după multă
vreme sub 60%, iar prognoza
noastră este că se duce chiar
sub 50%, ceea ce reprezintă
o evoluție pozitivă”, a precizat
Mugur Isărescu.

Managerii companiilor
estimează pentru perioa-
da următoare stagnarea
activităţii în comerţ şi ser-
vicii, scădere moderată în
industrie şi declin accen-
tuat în construcţii, în ra-
port cu cele trei luni
anterioare, conform indi-
catorului sold conjunctu-
ral al INS.

În cadrul anchetei de con-
junctură din luna decembrie,
managerii din industria pre-
lucrătoare preconizează pen-
tru următoarele trei luni o
scădere moderată a volumului
producţiei (sold conjunctural
-6%). În ceea ce priveşte es-
timarea producţiei, pentru ac-
tivitatea de fabricare a
substanţelor şi a produselor
chimice se va înregistra ten-
dinţă de creştere (sold con-
junctural +16%). Preţurile
produselor industriale vor
stagna (sold conjunctural

+1%), ca şi numărul de sala-
riaţi (sold con- junctural 0%).

În construcţii se va înregis-
tra o reducere semnificativă
a volumului producţiei (sold
conjunctural -41%), a numă-
rului de salariaţi (sold con-
junctural -31%) şi a stocului
de contracte şi comenzi (sold

conjunctural -36%). Preţurile
lucrărilor de construcţii vor
scădea moderat (sold con-
junctural -6%).

„În sectorul comerţ cu
amănuntul, managerii au es-
timat pentru următoarele trei
luni tendinţă de relativă sta-
bilitate a activităţii economi-

ce (sold conjunctural -4%).
Angajatorii prognozează pen-
tru următoarele trei luni,
creştere moderată a număru-
lui de salariaţi (sold conjunc-
tural +10%) şi a volumului
comenzilor adresate furnizo-
rilor de mărfuri de către uni-
tăţile comerciale (sold
conjunctural +6%). Pentru
următoarea perioadă, mana-
gerii societăţilor comerciale
estimează relativă stabilitate
a preţurilor de vânzare cu
amănuntul (sold conjunctural
-1%)”, se arată într-un co-
municat al INS.

Conform estimărilor din
luna decembrie, cererea de
servicii (cifra de afaceri) va
cunoaşte o relativă stabilitate
în următoarele trei luni (sold
conjunctural -3%). O evolu-
ţie similară este anticipată şi
în ceea ce priveşte numărul
de salariaţi (sold conjunctu-
ral -4%) şi preţurile (sold
conjunctural 0%).

Știri pe scurt

Economic

Acțiunile recente ale Fiscu-
lui împotriva subdeclarării ve-
niturilor țintesc transportatorii,
agenții de muncă temporară,
dar și profesiile libere. Din cau-
za disputelor cu asociațiile pro-
fesionale, Ministerul de
Finanțe ia în calcul unificarea
bazei de impozitare pentru
CAS, respectiv eliminarea pla-
foanelor în cazul celor 400.000
de persoane cu profesii libere,
au declarat surse din instituție
pentru Capital.

În ultimele luni, controalele
fiscului au vizat beneficiarii de
diurne (muncă temporară,

transportatori) și profesiile li-
bere (în principal cele medi-
cale și farmaciștii). Potrivit
unor surse din Ministerul de
Finanțe, în urma acțiunii care
a urmărit să depisteze subde-
clararea veniturilor reale, prin
diverse metode, au fost stabilite
în plus sute de milioane de lei.

Din cauza disputelor cu cei
vizați, Ministerul intenționează
să schimbe abordarea și are în
vedere două variante.

Prima opțiune este modifi-
carea Codului Fiscal astfel în-
cât să fie unificată baza de
impozitare pentru contribuții

de asigurări sociale (CAS).
Acum, profesiile libere plătesc
CAS în limita unui plafon.
Dacă modificarea va fi apro-
bată acest plafon va fi eliminat
și CAS se vor calcula la toate
veniturile.

A doua variantă este ca in-
spectorii care fac controalele
să nu mai aplice strict, ca până
acum, toate criteriile după care
este evaluată activitatea ca de-
pendentă sau independentă.
Dacă activitatea este conside-
rată dependentă atunci se cal-
culează toate contribuțiile ca
pentru salarii.

România, din nou „oaia neagră“ a Europei
Din cauza corupţiei şi a slabei capacităţi a administraţiei,
România a atras doar jumătate din fondurile structurale,
de departe cea mai proastă situaţie din toată Uniunea Eu-
ropeană. Mai are un an în care să încerce să absoarbă
cât a atras în ultimii opt. România are un grad de absorbţie
de doar 53,9%, potrivit Euronews, cel mai mic din UE.
După noi urmează tot două state intrate în Uniune mai
târziu, Slovacia şi Cehia, care se pot lăuda totuşi cu un
grad de absorbţie de 56,3%, respectiv 61,3%. După ele,
postul european de televiziune plasează însă unul dintre
„veteranii” Uniunii Europene, statul italian, care a reuşit să
cheltuiască doar 61,9% din cele 28 de miliarde de euro
alocate în exerciţiul financiar 2007-2013.

Lituania adoptă euro la 1 ianuarie
Lituania speră că aderarea la zona euro, de la 1 ianuarie
2015, va conduce la întărirea legăturilor sale cu Occi-
dentul, într-o perioadă de îngrijorare faţă de ambiţiile Ru-
siei, chiar dacă populaţia se teme că aderarea la moneda
unică va determina creşterea preţurilor, transmite AFP.
Odată cu abandonarea monedei sale naţionale, litas, Li-
tuania va deveni a 19-a ţară membră a zonei euro, în
condiţiile în care celelalte două state baltice, Estonia şi
Letonia, au aderat la zona unică în 2011, respectiv 2014.
Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, sprijinul pentru
euro a coborât sub pragul de 50%, în principal din cauza
îngrijorărilor cu privire la posibilitatea creşterii preţurilor.
Lituania spera să adopte euro încă din 2007, însă atunci
nu a îndeplinit criteriul inflaţiei, iar ulterior a fost afectată
de criza globală din 2009, când PIB-ul său a înregistrat
o contracţie de 15%. Un regim de austeritate dureroasă
a deschis calea pentru aderarea la zona euro şi a făcut
din Lituania una dintre economiile cu cel mai puternic
ritm de creştere din UE.

Profesiile libere riscă taxare mai mare 

Previziuni economice
pentru primele luni

2014, anul consolidării creșterii 
creditării în lei, în detrimentul valutei
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Prima ediţie a Campaniei
europene „Traffic Snake
Game” – care în România
a purtat numele de „Os -
car, şarpele Hoinar” a im-
plicat cel mai mare număr
de elevi la Braşov, dintre
toate cele 13 oraşe parti-
cipante. 

Cei  1.883 de elevi partici-
panţi la acest proiect  - care are
ca scop să încurajeze elevii, pă-
rinţii şi cadrele didactice să
adopte moduri sustenabile pen-
tru a se deplasa la şcoală, res-
pectiv mersul pe jos, cu bici-
cleta, cu mijloacele de transport
public sau folosirea în comun
a aceleiaşi maşini (car pooling),
în defavoarea deplasărilor cu
autoturismul personal – au reu-
şit să economisească peste
15.000 de kilormetri pe care
în mod obişnuit îi parcurgeau

cu maşina familie, şi să reducă
poluarea cu 2.611 kilograme
de CO2.  Datele reprezintă o
statistică la o lună de la finali-
zarea campaniei, şi au fost ana-
lizate de Agenţia pentru Ma-
nagementul Energi-ei şi Pro-
tecţia Mediului (ABMEE) Bra-
şov, coordonatorul campaniei
la nivel naţional.

„Mergând pe jos sau cu bi-
cicleta, copiii devin conştienţi
de mediul înconjurător şi îşi
dezvoltă aptitudini privind si-
guranţa în deplasare şi capa-
citatea de a anticipa acţiunile
celorlalţi participanţi la trafic.
În plus, mersul pe jos sau cu bi-
cicleta contribuie la atingerea
necesarului de exerciţiu fizic re-
comandat zilnic copiilor. Pe ter-
men lung însă, campania ţin-
teşte spre generarea unei per-
cepţii uşor de înţeles la nivelul
copiilor, cu privire la ce în-

seamnă o comunitate sănătoa-
să, guvernată de libertatea de
mişcare, de calitatea vieţii şi de
independenţa faţă de mijloacele
de transport motorizat. Sunt
multe clase la care s-a atins
procentul de 100% deplasări

sustenabile în perioada cam-
paniei, iar procentajul a rămas
la fel şi după finalizarea cam-
paniei. În urma analizei de la
finalizarea proiectului, s-a con-
statat că rezultatele obţinute
sunt excepţionale şi motivează

organizarea ediţiilor viitoare
ale campaniei”, a declarat Leea
Catincescu, coordonatorul pro-
iectului din partea ABMEE. 

Campania constă într-un joc
distractiv şi uşor de pus în apli-
care. Pe lângă jocul efectiv, la
care există un sistem de
punctaj şi unul de re com pense
care să-i încurajeze pe elevi să
fie cei mai buni, fiecare şcoală
participantă este încurajată să
organizeze acţiuni conexe şi să
familiarizeze elevii cu concepte
precum transport sustenabil şi
mobilitate, mediu înconjurător
şi sănătate activă.

Jocul efectiv, adresat şcolilor
primare, s-a desfăşurat în pe-
rioada 22 septembrie - 3 oc-
tombrie 2014, iar la Braşov a
implicat Colegiul Tehnic „M.
Cristea”, Liceul „A. Mureşa-
nu”, Liceul cu program sportiv,
Şcoala gimnazială nr.2 „D. Co-

ressi”, Şcoala gimnazială nr.6
„I. Mureşianu”, Şcoala gimna-
zială nr.9 „N. Orghidan”,
Şcoala gimnazială nr.25 și
Şcoala gimnazială nr.30. 

La o lună după finalizarea
activităţilor, a fost efectuată o
evaluare post-campanie pentru
a se observa dacă TSG a ge-
nerat schimbarea de compor-
tament al elevilor. 

De exemplu, faţă de 900 de
copii care veneau pe jos la
şcoală înainte de campanie şi
1.136 de elevi în timpul cam-
paniei, în luna de după finali-
zarea acesteia numărul pieto-
nilor a continuat să crească, la
1.241 de elevi. De asemenea,
numărul elevilor aduşi cu ma-
şina familiei de către părinţi s-
a diminuat semnificativ, de la
637 înainte de campanie, la
279 în timpul campaniei şi 204
după campanie.  A.P.

Programul de sărbători: Închis de Anul Nou,
program prelungit până pe 31 decembrie

Supermarketurile şi hiper-
marketurile vor fi închise de
Anul Nou, dar vor avea pro-
gram prelungit sau chiar non-
stop până în ultima zi a anu-
lui.

Magazinele Metro  vor avea
program normal până pe 31
decembrie, când se închid la
ora 16.00, iar pe 2 ianuarie vor
fi deschise între 8.00 şi 16.00.

La Selgros, programul se
termină la ora 16.00 pe 31 de-
cembrie. Pe 2 ianuarie, pro-
gramul se termină la ora
22.00, iar până pe 30 decem-

brie - la ora 23.00. Magazinele
Profi - Până pe 30 decembrie
vor fi deschise până la ora
24.00, pe 31 decembrie - des-
chis până la ora 19.00, iar pe
2 ianuarie vor fi deschise între
orele 10.00-18.00.

Magazinele Carrefour se în-
chid la ora 18.00 pe 31 de-
cembrie.

Magazinele Kaufland au
program până la ora 23.00
până pe 30 decembrie, până la
ora 18.00 pe 31 decembrie şi
până la ora 16.00 în 2 ianua-
rie.

La Billa, programul se în-
cheie la ora 23.00 până pe 30
decembrie şi la ora 20.00 pe
31 decembrie.

Magazinele Mega Image au,
cu unele excepţii, program
până la ora 18.00 în 2 ianuarie
şi până la ora 19.00 pe 31 de-
cembrie.

La Auchan, programul se
încheie mai devreme în ziua
de 31 decembrie (în general
la ora 18.00), iar până pe 30
decembrie unele magazine au
program prelungit şi până la
ora 24.00.

Când au loc simulările pentru
Bacalaureat şi Capacitate în 2015

Simulările la nivel naţional
pentru examenele de Baca-
laureat şi Evaluare Naţională
(Capacitate) încep la sfârşitul
lunii februarie şi se termină
spre mijlocul lunii martie, po-
trivit calendarului oficial pu-
blicat de Ministerul Educaţiei.
La fel ca anul trecut, la Baca-
laureat vor da simulare atât
elevii de clasa a XII-a cât şi
cei de clasa a XI-a.

Disciplinele la care se orga-
nizează simularea Evaluării
Naţionale pentru elevii clasei
a VIII-a în anul şcolar 2014 –
2015 sunt: limba şi literatura

română, limba şi literatura
maternă (pentru elevii aparţi-
nând minorităţilor naţionale
care au urmat cursurile gim-
naziale în limba maternă), şi
matematică.

Simularea evaluării naţio-
nale pentru elevii clasei a
VIII-a din anul şcolar 2014-
2015.  23 februarie 2015 -
Limba şi literatura română –
probă scrisă, 24 februarie
2015- Matematică – probă
scrisă, 25 februarie 2015 -
Limba şi literatura maternă –
probă scrisă, 6 martie 2015 -
Afişarea rezultatelor.

Simularea probelor scrise
ale examenului de bacalau-
reat naţional pentru elevii cla-
selor a XI-a şi a XII-a din anul
şcolar 2014-2015.  2 martie
2015 - Simularea probei scrise
de Limba şi literatura română,
3 martie 2015 - Simularea pro-
bei scrise de Limba şi literatura
maternă, 4 martie 2015 - Si-
mularea probei obligatorie a
profilului (matematică/istorie),
6 martie 2015 - Simularea pro-
bei la alegere a profilului şi
specializării (numai pentru ele-
vii clasei a XII-a), 12 martie
2015 - Afişarea rezultatelor.

„Oscar” a economisit 2.611
kilograme de emisii CO2
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Nicolae Teclu,
savantul Braşovului

Marți

De-a lungul vremii, Braşovul a dat ştiinţei nume
importante, cei mai mulţi dintre aceşti savanţi
fiind recunoscuţi şi acum şi pomeniţi în manuale
şi lucrări ştiinţifice. Azi vi-l propunem pe chi-
mistul Nicolae Teclu, creatorul unor metode de
analiză chimică şi a numeroase aparate de la-
borator.

Cea mai cunoscută şi valoroasă  dintre invenţiile
sale este becul Teclu, un arzător de gaz, superior
ca eficienţă tuturor dispozitivelor cunoscute an-
terior. Becul Teclu se află şi astăzi pe toate me-
sele laboratoarelor chimice.

Născut în Braşov, în 1839, Nicolae Teclu a ter-
minat Institutul Politehnic din Viena, secţia de
chimie şi Academia de Arte Frumoase din Mün-
chen, secţia Arhitectură. Lucrează câţiva ani ca
profesor de chimie la Colegiul Național „Andrei

Șaguna” din Braşov, iar apoi devine profesor la
Academia de Comerţ din Viena.

Prin cele 60 de descoperiri şi peste 50 de lucrări
originale din domeniul chimiei, devine celebru
în lumea întreagă. Cea mai populară invenţie a
sa, şi la îndemâna oricui, rămâne însă arzătorul
Teclu, care produce o flacără mai fierbinte decât
toate celelalte arzătoare cunoscute până acum,
datorită unui mecanism de reglare a raportului
dintre aer şi gaz, aceasta făcându-se cu ajutorul
unui obturator conic. Arzătorul Teclu, numit şi
becul Teclu, este folosit şi astăzi în întreaga lume
într-o variantă îmbunătăţită.

Printre alte invenţii se numără  ozonizatoare,
generatoare de gaz, aparatul pentru măsurat
compoziţia aerului din mine, pentru a se evita
explozia gazului grizu (amestec de metan şi aer).

A fost cel dintâi care a arătat cum se poate citi
scrisul de pe hârtiile carbonizate, ceea ce a creat
posibilitatea ca mulţi oameni să-şi recupereze
banii din hârtiile de valoare arse.

O parte a aparatelor lui le-a donat laboratorului
de chimie anorganică a Universităţii din Bucu-
reşti. Spre sfârşitul vieţii devine  membru al
Academiei Române. Deşi invenţiile sale au îm-
bogăţit pe mulţi, el a murit sărac, în 1916, la
Viena. Nicolae Teclu rămâne unul dintre primii
chimiști români care s-au făcut cunoscuți și sunt
recunoscuți la nivel internațional.  În plus, o mare
parte din școlile sau liceele cu profil de chimie
din România poartă numele acestuia. Unul dintre
acestea este Liceul de chimie „Nicolae Teclu” din
Copșa Mică, județul Sibiu.

Elena Cristian 



Copiii care vor vizita Gră-
dina Zoologică vor avea
posibilitatea de a se plim-
ba cu poneii, începând de
anul viitor. 

Grădina Zoologică Braşov a
achiziţionat deja cinci ponei
pentru manej cu suma de
25.000 de lei, iar în prima parte
a anului va fi amenajat şi spaţiul
necesar pentru plimbare. De
asemenea, casa reptilelor, care
nu a fost încă deschisă, va mai
avea, tot din ianuarie 2015, şi
reptile noi – un şarpe anaconda,
doi caimani şi o cobră regală,
care urmează să fie achiziţio-
nate. În plus, tot din luna ianua-
rie, vor începe amenajările
pentru un spaţiu de alimentaţie
publică, unde părinţii şi copiii
vor găsi prăjituri, sucuri, ceai şi
alte bunătăţi. Acestea sunt doar
câteva dintre modurile prin care
municipalitatea speră să îmbu-

nătăţească activitatea grădinii
zoologice, potrivit viceprima-
rului Adrian Atomei. Tot pe lista
de activităţi ce se vor desfăşura
în prima parte a anului se nu-
mără şi amenajarea unui spaţiu
special, unde copiii vor putea
să interacţioneze liber cu ani-
malele domestice, sub suprave-
gherea părinţilor, şi încheierea
unui protocol de colaborare cu
şcolile din Braşov, pentru un
program de educaţie a elevilor,
care se va desfăşura după un

orar stabilit şi la preţuri de in-
trare mai mici decât în mod nor-
mal. „Intenţia noastră este ca
elevii braşoveni să poată parti-
cipa la programe de educaţie
care să le explice evoluţia ani-
malelor, sau cum trebuie îngrijite
acestea, astfel încât să poată să
îşi completeze sau extindă cu-
noştinţele de la şcoală, într-un
mod mai practic şi mai aplicat”,
a explicat viceprimarul. 

În primele două luni ale anu-
lui, autorităţile aşteaptă vizita

lui Jeremy Usher, cel care su-
praveghează încă de la începutul
modernizării grădinii respecta-
rea standardelor impuse de Aso-
ciaţia Europeană a Grădinilor
Zoologice şi Acvariilor
(EAZA), care va acorda consi-
liere pentru achiziţia de animale
mari, ce vor fi „cazate” în spaţii
încă neamenajate în urma lu-
crărilor de modernizare. 

În ianuarie se va deschide şi casa
reptilelor. Şi tot în ianuarie, vi-
ceprimarul Adrian Atomei spu-

ne că se va deschide,
în sfârşit, Casa reptilelor şi a pă-
sărilor exotice, clădire care a
fost cuprinsă în proiectul de mo-
dernizare a grădinii zoologice,
dar care nu a beneficiat de fon-
duri din proiect şi pentru ame-
najările interioare. Investiţia de
aproximativ 100.000 de euro a
fost în cele din urmă suportată
din bugetul Primăriei, însă lu-
crările s-au desfăşurat mai dificil
decât se aşteptau reprezentanţii
municipalităţii. 

„Dincolo de aceste activităţi
care vor avea loc în prima parte
a anului, am stabilit împreună
cu colegii noştri priorităţile de
investiţii, iar acestea se vor referi
la dotarea spitalului pentru ani-
male şi a planetariului, pe care

dorim să-l
administrăm cu forţe proprii.
Varianta de mijloc a costului es-
timat pentru planetariu este de
350.000 – 450.000 de euro,
pentru o sală cu 120 de locuri,
iar dotările spitalului – care vor
fi cele necesare şi pentru activi-
tatea zilnică a grădinii zoologice
– sunt estimate la aproxiamtiv
250.000 de euro. În plus, ne do-
rim înlocuirea împrejmuirii gră-
dinii, care de asemenea nu a fost
acceptată în proiectul de moder-
nizare, şi care este absolut ne-
cesară. În total, aceste trei mari
priorităţi de investiţii vor costa
aproximativ 700.000 – 800.000
de euro”, a explicat viceprimarul
Atomei.  A.P.

Multe surprize pentru copii
la Zoo, în 2015

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

Regulamentul noului parc
de săniuş şi tubing din Poiana
Braşov nu permite amatorilor
de săniuş utilizarea săniilor
sau colacilor pentru tubing
închiriate din alte părţi.

„Este interzis accesul cu
echipamente sportive închi-
riate de la alţi agenţi comer-
ciali decât cei care aparţin
parcului sportiv”, este unul
dintre articolele regulamen-
tului din incinta parcului.
„Este strict interzisă folosirea
echipamentelor  din afara
parcului pe pistele amenajate,
folosirea lor se poate face
doar cu acordul personalu-
lui”, mai precizează regulamen-
tul. Reamintim că înainte de
inaugurarea „Snow Hill Parc”,
reprezentanţii firmei concesio-
nare au declarat că accesul pe
pârtia de sanie va fi permis în
mod gratuit, doar cu sănii pro-
prietate personală, din plastic,
iar această ultimă prevedere vine
în sprijinul acestei idei. 

„Parcul a fost inaugurat în
weekend, şi avem deja amatori
de săniuş care folosesc echipa-
mente închiriate de la ceilalţi
agenţi comerciali din zonă, in-
clusiv inele de tubing, şi care în-
cearcă să intre în parc cu
acestea. Facem apel către toţi
amatorii de sporturi de iarnă să
respecte regulamentul afişat la
intrare, să asculte indicaţiile per-
sonalului nostru şi să utilizeze
echipamentele pe care le oferim,

pentru că acestea respectă toate
standardele necesare, şi vorbim
aici mai ales de colacii pentru
tubing”, a declarat reprezentantul
Comidor Trust, concesionarul
terenului şi firma care a făcut
investiţia în amenajarea pârtiilor. 

Orice persoană recalcitrantă
sau aflată sub influenţa alcoo-
lului sau a oricărei substanţe in-
terzise va fi escortată în afara
parcului, iar conducerea îşi re-
zervă dreptul de a-şi selecta
clientela, se mai prevede în re-
gulament. Accesul cu produse
alimentare şi arme în cadrul par-
cului, dar şi accesul cu animale
de companie, sunt interzise. 

Conducerea parcului nu este
responsabilă pentru obiectele
pierdute sau furate şi nici pentru
eventualele accidente însă sfă-
tuieşte utilizatorii să poarte echi-

pament de protecţie, pentru a
evita situaţiile neplăcute.  De ase-
menea, copiii de până la 14 ani
trebuie însoţiţi şi/sau suprave-
gheaţi de un părinte, pentru a
putea utiliza noile facilităţi de
agrement din parc. 

Tarife accesibile. Tarifele prac-
ticate sunt de 10 lei pentru în-
chiriat sania, timp de 2 ore
(accesul pe pârtie cu sănii de
plastic, omologate, care nu pro-
vin de la ceilalţi agenţi comer-
ciali din Poiană este gratuit), în
timp ce tubingul costă 15 lei/oră
cu un colac simplu, de o per-
soană, sau 25 de lei/oră pentru
un colac dublu. Utilizarea benzii
rulante cu ajutorul căreia se
poate ajunge din nou în vârful
pîrtiei costă 10 lei, pentru un
set de cinci urcări. 

A.P.

local 730 decembrie 2014

Reguli şi tarife pentru datul cu sania în Poiană
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Planeta Albastră, un mit
De ani de zile, Terra este

supranumită Planeta Albastră,
pentru că, văzută din spaţiu,
pare să aibă această culoare,
datorită întinderilor mari de
ape.

În realitate însă, nu aceasta
este adevărata ei culoare, după
cum arată şi imaginile sur-
prinse în luna octombrie de
un satelit japonez recent lan-
sat, scrie Daily Mail. Satelitul
meteorologic japonez a foto-

grafiat planeta noastră în de-
talii impresionante şi pentru
prima dată a arătat şi adevă-
rata ei culoare.

Fără modificări ale imagi-
nii, Pământul este mai curând
o planetă gri decât albastră.
Dar pentru ochiul uman ea
apare diferit.

Deşi aceasta este culoarea
reală, pentru un om care s-ar
afla acolo în spaţiu Terra va
avea o culoare diferită, mai

albastră, aşa cum o ştim noi.
De aceea, fotografiile sunt

de obicei prelucrate cu filtre
de culori, pentru a oferi oa-
menilor o imagine cât mai
apropiată de ce ar vedea ei în
spaţiu.

Satelitul Himawari-8 se află
la o altitudine de peste 35.000
km şi este primul satelit care
a obţinut o fotografie care să
arate adevărata culoare a pla-
netei, fără diferite modificări.

Studiu: Somnul este stimulat mai 
bine de lectura cărţilor tipărite

Oamenii trebuie să lec-
tureze cărţi tipărite, nu
eBook-uri descărcate pe
tabletă, dacă vor să doarmă
mai bine, afirmă autorii
unui studiu american, po-
trivit cărora lumina albas-
tră emisă de dispozitivele
electronice perturbă ciclul
natural al somnului.

Cercetătorii de la Brigham
and Women's Hospital din
oraşul american Boston au
comparat efectele biologice
ale celor două stiluri de lec-
tură înainte ca oamenii să
meargă la culcare, în cadrul
unui studiu.

Timp de două săptămâni,
12 voluntari au lecturat vre-
me de patru ore, înainte de a
merge la culcare, pentru pe-

rioade de cinci zile consecu-
tive, cărţi electronice pe iPad
şi cărţi tipărite.

„Cei care citeau cărţi elec-
tronice aveau nevoie de mai
mult timp pentru a adormi,
dormeau mai puţin noaptea,
iar secreţia lor de melatonină
(substanţă care induce som-
nul) era redusă”, a declarat
într-un comunicat Anne-Ma-
rie Chang, coordonatoarea
studiului. „De asemenea, cea-

sul circadian (ceasul bio-
logic intern, n.r.) era amâ-
nat pentru mai târziu, iar
ei erau mai puţin vioi în di-
mineaţa următoare decât
aceia care au citit o carte
tipărită”, a adăugat ea.
„Ritmurile circadiene na-
turale ale corpului sunt în-

trerupte de lumina cu unde
scurte, cunoscută sub denu-
mirea de «lumină albastră»,
care provine de la aceste dis-
pozitive electronice”, a preci-
zat aceeaşi cercetătoare. 

Oamenii de ştiinţă au re-
marcat că cititorii pe tabletă
adormeau cu o oră mai târziu
decât ceilalţi şi era mai puţin
vioi în ziua următoare, de di-
mineaţă, chiar şi după opt ore
de somn.

De la căciuli muzicale
până la tricouri care vor
monitoriza bătăile ini-
mii, tot ce părea de do-
meniul fantasticului în
trecut, iată că vor de-
veni lucruri reale în
2015 și care vor putea
fi folosite, potrivit CNN. 

Tricoul Ralph Lauren Polo
Tech. A fost purtat pentru pri-
ma dată de copiii de mingi
prezenţi la ediţia din acest an
a turneului de tenis US Open,
dar va putea fi folosit de cei
interesaţi oricând începând
din 2015.

Tricourile cu compresie
sunt echipate cu senzori bio-
metrici a căror funcţionalitate

este similară cu cea a brăţă-
rilor inteligente. Senzorii sunt
ascunşi în tricou şi pot mo-
nitoriza bătăile inimii, datele
fiind trimise către o aplicaţie
iOS de pe un smartphone sau
tabletă ce va putea oferi in-
formaţii în timp real despre
activitatea efectuată, numărul
de calorii arse, ritmul cardiac
sau respiraţie.

Ceasul Apple (Apple Watch).
Lansat în 2014 de Apple, pri-
mul ceas inteligent al com-
paniei americane va fi
disponibil de la începutul
anului 2015. Ceasul Apple
Watch va combina funcţiile
de monitorizare a sănătăţii şi
a activităţii de fitness cu co-
municaţiile. Apple Watch in-

clude aplicaţii pentru hărţi,
fotografii, muzică şi mesaje.
Pentru a putea funcţiona, Ap-
ple Watch trebuie să fie con-
ectat la un iPhone.

Aplicaţiile pentru navigare.
Google maps a revoluţionat
lumea, făcând ca hărţile pe
hârtie să pară nişte relicve.
Dar, se pare, că în 2015 apli-
caţiile noi vor fi din ce în cei
mai revoluţionare. 

Realitatea augmentată va
fi un sprijin pentru toţi cei ce
călătoresc. Realitatea aug-
mentată este o tehnologie ce
suprapune informaţii peste
ceea ce se vede în realitate.
Asta înseamnă indicarea au-
tomată a obiectivelor turistice
sau a oricărei clădiri în timp

ce sunt privite. Printre
cele mai cunoscu-

te aplicaţii sunt
Wikitude, dispo-

nibilă pentru telefoane
Apple, Android, Windows şi
ochelarii inteligenţi, sau Yelp

Monocle.
Ochelarii Google Glass.  Goo-

gle Glass constă dintr-o pe-
reche de ochelari cu un ecran
de mici dimensiuni deasupra
ochiului drept. Glass poate
face poze şi înregistrări video
cu o cameră controlată vocal.
Pe ecranul Glass, vizibil doar
pentru utilizator, pot fi afişate
informaţii la cerere. Dispo-
zitivul utilizează programul
Android al Google şi are ne-
voie de un smartphone pen-
tru conexiunea la internet.

Aceşti ochelari ar putea
avea un concurent în 2015 -
Gear Blink, de la Samsung.

Căciula muzicală. Cum ar fi
să experimentăm muzica
într-un mod călduros şi fără
niciun fir? 1voice a dezvoltat
o căciulă cu căşti Bluetooth
incorporate, care ne vor ajuta
să ascultăm muzică fără a
mai folosi niciun fir.

De asemenea, pentru cei
care vor dori să se izoleze de

orice
zgomote nedorite
va exista un nou dis-
pozitiv - prima cască de ure-
che inteligentă, denumită
Hush. Ea va filtra zgomotele
nedorite, permiţând în
schimb apelurile importan-
te.

Aplicaţiile pentru călătorii.
Aplicaţiile pentru călătorii
vor deveni şi mai integrate,

potrivit CNN. Principalul
obiectiv în 2015 va fi cât de
repede poţi să ajungi într-un
mijloc de transport, cu doar
o planificare minimă, fără a
folosi un calculator sau un
agent de turism. Printre apli-
caţiile recomandate sunt
Flight Tonight, care monito-
rizează zborurile disponibile
pe aeroporturile preferate,
sau TripIt Pro, care poate
găsi curse alternative în cazul
anulării celor programate.
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Dispozitivele inteligente 
la modă în 2015



Corona Wolves Brașov a
învins formația maghiară
Ferencvarosi cu scorul de
6-4 (1-1, 2-3, 3-0), pe Pa-
tinoarul Olimpic din
Brașov, într-un meci din
Liga MOL la hochei pe
gheață.

Ultimul meci oficial de ho-
chei din 2014 pentru Corona
Wolves Brașov a adus multă
lume în tribunele Patinoarului
din parcul Tractorul. În ultimul
meci al anului, Corona Wolves
Braşov a primit vizita celor de
la Ferencvarosi Budapesta, par-
tidă ce a contat pentru sezonul
regulat al Ligii Mol. Jocul a fost
unul extrem de spectaculos cu
nu mai puțin de zece goluri
marcate. Prima repriză a început
foarte rău pentru ,,lupi”, care s-
au văzut conduși după numai
șase minute, după golul marcat
de Peter Nemeth. „Lupii” au
egalat rapid după golul marcat
în minutul opt de fundaşul Attila
Imecs, aflat la a doua reuşită în

Liga Mol. Astfel după primele
20 de minute de joc, scorul a
fost egal 1-1. A doua parte a
meciului a debutat şi mai rău
pentru Saluga și compania.
Hocheiștii maghiari au dus sco-
rul la 3-1 în doar patru minute
după reușitele semnate de Ga-
bor Kiss și Vladimir Dubek. A
fost momentul în care bra -
șovenii s-au trezit și au început
să joace la adevărata lor valoare. 

saluga show. „Lupii” au reușit
să restabilească egalitatea după
două reușite superbe care au
purtat semnătura lui Martin Sa-
luga și a lui Zsolt Molnar. Cu
43 de secunde înainte de a doua
pauză a meciului, „Fradi” a tre-
cut din nou în avantaj. Aflați
în inferioritate numerică, ma-
ghiarii au marcat prin Mate Le-
vai cu un șut de la linia albastră
și au intrat astfel la cabine în
avantaj de un gol, scor 4-3. Ul-
tima repriză a fost o de mon -
strație de forță a trupei de sub
Tâmpa care a punctat de trei
ori și a câștigat partida. Martin

Saluga a egalat la patru, pentru
ca Richard Filip să ducă echipa
brașoveană în avantaj cu 10 mi-
nute înainte de finalul jocului.
Saluga și-a definitivat show-ul
cu un gol în poarta goală cu
nouă secunde înainte de expi-
rarea timpului regulamentar de
joc. Martin Saluga a demonstrat
din nou că atunci când echipa
are mai mare nevoie, iese la
rampă și își asumă responsabi-
litatea șuturilor.  Finalul meciu-
lui a consemnat a patra victorie
consecutivă a brașovenilor în
Liga Mol. „Desigur, suntem
fericiți că am câștigat ultimul
meci din 2014. Am fost puși sub
presiune deoarece maghiarii de
la Ferencvarosi  au avut o tac-
tică bună, iar acest lucru l-am
văzut din primele câteva minute
de joc. A fost un meci greu și s-
au înscris goluri norocoase de
către ambele echipe, dar golul
nostru, din repriza a treia, ne-
a dat aripi pentru a încheia me-
ciul cu o victorie. Am jucat
împotriva unei echipe foarte

bune, iar eu sunt foarte mândru
de echipa mea, deoarece a ge-
stionat foarte bine situații de
joc foarte dificile”, a declarat
antrenorul celor de la Corona
Wolves Brașov, suedezul Jerry
Andersson.

„Lupii” s-au apropiat de podium.
În urma victoriei cu Ferencva-
rosi, Corona Wolves Brașov a
acumulat 56 de puncte din 29
de jocuri și este pe poziția a pa-
tra a clasamentului, la un singur
punct distanță de locul trei, ocu-
pat de slovacii de la Nove Zam-
ky și la trei lungimi de locul
secund, ocupat de maghiarii de
la Dab Docler. Pe prima poziție
a clasamentului se află Miskolci
cu 62 puncte din 30 de jocuri.
,,Lupii” vor avea puţine zile de
pauză, pentru că pe 1 ianuarie
sunt chemaţi la antrenamente,
iar pe 2 ianuarie pleacă într-un
nou miniturneu în Ungaria, pen-
tru meciurile cu Dab Docler,
Debrecen HK şi Ferencvarosi
TC ce contează pentru sezonul
regulat al Ligii Mol.

sPorT 930 decembrie 2014

Corona a câștigat turneul amical
Echipa de handbal feminin

Corona Brașov a câștigat tur-
neul amical desfășurat în aceste
zile la Sala Sporturilor „Dumi-
tru Popescu Colibași” și la sala
de la Cheile Grădiștei. Brădea-
nu și compania au câștigat toate
cele trei jocuri pe care le-au
disputat în cadrul turneului
amical. În prima zi a
competiției fetele antrenate de
Bogdan Burcea și Dumitru
Berbece au învins Unirea Slo-

bozia cu scorul 31-26 (16-12)
și au trecut de HCM Roman
cu scorul de 31-23. În ultimul
meci al competiției, handba-
listele de sub Tâmpa au câștigat
jocul cu trupa condusă de
selecționerul Gheorghe Tadici,
HC Zalău, cu scorul de 29 -
27. În meciul cu formația din
Zalău, pentru Corona au punc-
tat: Zamfir opt goluri, Burghel-
Neagu și Apetrei câte patru
goluri, Brădeanu trei, Hotea,

Dincă și Pricopi câte două
reușite fiecare, Cîrstea, Bondar,
Chiper și Tudor câte un gol fie-
care. „Au fost trei meciuri foarte
utile. Scopul principal a fost
atingerea unui tonus bun pentru
partidele oficiale. Apărarea a
funcționat aproape așa cum
îmi doresc, dar mai sunt de pus
la punct unele lucruri. În mare,
sunt mulțumit de cum arată
echipa, dar este clar că e loc
de mai bine. Până la startul

campionatului vom încerca să
mai jucăm un amical. În retur
nu avem voie să facem pași
greșiți. Obiectivul nostru ră-
mâne clasarea pe podium la fi-
nalul sezonului regulat și o
medalie după play-off”, a de-
clarat tehnicianul Coronei,
Bogdan Burcea. Handbalistele
de la Corona au primit câteva
zile libere, urmând să se în-
toarcă la antrenamente pe 2 ia-
nuarie 2015. 

Pagină relizată de 
Marian Botezatu
și Răzvan Țirea 

Florin Iacob, în Top 10
Site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal a publicat
o listă a celor mai buni tineri fotbalişti care s-au remarcat
în prima parte a sezonului din Liga I. În top 10 se află
şi portarul lui FC Braşov, Florin Iacob, cel care a debutat
la începutul acestui an în Liga I. „Florin Iacob, goalkee-
perul formației FC Braşov a avut evoluţii sigure în poarta
„stegarilor”. În plus, a apărat în ediţia curentă două
lovituri de pedeapsă, „victime” fiind doi executanţi cu
mare experienţă, Adrian Mutu şi Adrian Cristea. Penal-
tiurile s-au dovedit a fi chiar un punct forte, asta dacă
luăm în calcul faptul că a păstrat poarta intactă de alte
două ori de la punctul cu var şi în primăvară“, notează
site-ul oficial al LPF. Printre tinerii remarcaţi de LPF s-
au mai numărat şi Dorin Rotariu (Dinamo), Florin Tănase
(Viitorul), Bogdan Vătăjelu (CS U Craiova), Claudiu Bum-
ba (ASA Tg. Mureş), Cătălin Ştefănescu (Ceahlăul),
Iulian Cristea (Gaz Metan), Valentin Cojocaru (Steaua),
ori Alexandru Tudorie (Oţelul).

Ungureanu și Popescu sunt cei mai buni handbaliști
Portarii Paula Ungureanu (HCM Baia Mare) și Mihai Po-
pescu (HCM Constanța) au fost desemnați cei mai buni
handbaliști români ai anului 2014 în campionatul intern,
a anunțat Federația Română de Handbal. Portarii echi-
pelor naționale au primit aceste titluri în urma voturilor
exprimate de către antrenorii din Liga Națională, preci-
zează FRH. Paula Ungureanu a câștigat anul acesta
titlul de campioană națională cu HCM Baia Mare, Cupa
României și s-a calificat în faza a doua a grupelor Ligii
Campionilor, terminând pe locul 9 cu naționala la Cam-
pionatul European din Ungaria și Croația. Mihai Popescu
a câștigat campionatul și Cupa României cu HCM, ajun-
gând cu formația constănțeană în Final Four-ul Cupei
EHF, unde echipa a ocupat locul patru. HCM este ca-
lificată în grupele Cupei EHF. Anul trecut titlurile au re-
venit Aureliei Brădeanu (ASC Corona Brașov) și lui
Alexandru Șimicu (HCM Constanța).

Un egal și un eșec în Portugalia
Echipa masculină de handbal a României a fost învinsă
de formația Portugaliei cu scorul de 27-26 (10-13), du-
minică, la Meda, într-un meci de pregătire disputat în
cadrul turneului pe care îl efectuează în această țară.
Gazdele au început mai bine, au condus cu 2-0, dar tri-
colorii au restabilit rapid egalitatea. Meciul a continuat
într-o notă de echilibru, după care echipa antrenată de
Aihan Omer a punctat de patru ori la rând, scorul ajun-
gând la 6-10 (21). România a reușit să intre la cabine
cu un avantaj de trei goluri, 13-10. În repriza secundă,
tricolorii și-au mărit avansul la șase goluri, 19-13 (36),
dar lusitanii au avut o revenire puternică și au reușit să
se impună cu scorul de 27-26. Pentru România au mar-
cat: Ciprian Șandru și Adrian Chiruț câte 6 goluri, Dragoș
Soare 4, Ionuț Ramba, Demis Grigoraș și Gabriel Bujor
câte 2 goluri și Răzvan Pavel, Florin Acatrinei, Dragoș
Iancu și Cristian Fenici câte un gol fiecare. Cele două
formații s-au înfruntat încă o dată, ieri, la Castelo Rodrigo,
de la ora 23,00. În primul meci, desfășurat sâmbătă, la
Pinhel, scorul a fost egal, 23-23.

Neuer e cel mai bun fotbalist
Portarul echipei Bayern Munchen, Manuel Neuer, a fost
desemnat cel mai bun fotbalist al anului în cadrul an-
chetei realizate de publicaţia franceză L'Equipe. Neuer,
campion mondial cu naţionala Germaniei, figurează şi
pe lista finaliştilor pentru Balonul de Aur FIFA - France
Football. El ar putea deveni primul portar de la Lev Iaşin
în 1963 care să câştige Balonul de Aur. Manuel Neuer
a fost urmat în ierarhia L'Equipe de portughezul Cristiano
Ronaldo (Real Madrid) şi de argentinianul Lionel Messi
(FC Barcelona). Pe locurile următoare s-au clasat olan-
dezul Arjen Robben (Bayern Munchen), germanul Philipp
Lahm (Bayern Munchen), argentinianul Angel Di Maria
(Real Madrid/Manchester United), brazilianul Neymar
(FC Barcelona), germanul Thomas Muller (Bayern Mun-
chen), uruguayanul Luis Suarez (FC Liverpool/FC Bar-
celona) şi suedezul Zlatan Ibrahimovici (Paris
Saint-Germain).
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În prima lună a anului
viitor la Opera Brașov
sunt programate  urmă-
toarele  spectacole:

●Vineri, 16 ianuarie
2015, ora 18.30, Sala Ope-
rei

„Silvia” - Operetă de E.
Kalman

Dirijor: Dorel Munteanu 
Regia: Anda Tabacaru-Ho-

gea
Cu: Anda Pop, Alexandru

Aghenie, Alina Ichim, Mugu-
rel Oancea, Gabriela Haza-
rian, Nicolae Zaharia,
Cristian Fieraru, Mugur Cu-
relaru, Paul Tomescu, Irinel
Felea

Preţ bilete: 30 lei; 20 lei

●Vineri, 23 ianuarie
2015, ora 18.30, Sala Ope-
rei

„Bărbierul din Sevilla” -
Operă de G. Rossini

Dirijor: Constantino Mar-
tinez Orts (Spania)

Regia: Carmen Dobrescu
Cu: Asineta Răducan, Liviu

Iftene, Adrian Mărcan, Ma-

rian Reşte (debut), Dan Po-
pescu, Cristina Roşu, Nicolae
Zaharia (debut), Aurel Aron

Preţ bilete: 30 lei; 20 lei

●Duminică, 25 ianuarie
2015, ora 18.30, Sala Operei

„Carmen ” – Balet pe muzică
de G. Bizet, R. Scedrin, J. Ro-
drigo, C. Rissuti, M. Pemella

Coregrafia: Ioan Dorin Co-
şeriu

Preţ bilete: 20 lei; 10 lei

●Sâmbătă, 31 ianuarie
2015, ora 18.30, Sala Ope-
rei

„Tosca”  – Operă de G.
Puccini

Dirijor: David Crescenzi
(Italia)

Regia: Matteo Mazzoni
(Italia)

Cu: Valentina Mărgăraş,
Cosmin Marcovici, Valentin
Marele, Marian Reşte, Cri-
stian Fieraru, Nicolae Zaha-

ria, Claudiu Bugnar, Paul To-
mescu, Mariana Lazăr

Preţ bilete: 30 lei; 20 lei
Participă Corul, Baletul și

Orchestra Operei Brașov. 
Biletele se pun în vânzare

de joi, 8 ianuarie 2015, la se-
diul Operei, str. Bisericii Ro-
mâne nr. 51, tel. 0268/
419380. 

Program: Luni - Vineri 10
- 17 şi cu o oră înainte de în-
ceperea spectacolelor.

Horoscopul zilei
Berbec. Este o zi în care dragostea îţi va ocupa toate gândurile.
încearcă să nu te agiţi foarte mult şi evită călătorii prea lungi.
Aşteaptă-te la frustrări şi restricţii. 
Taur. Dragostea îşi va face loc în viaţa ta, dacă eşti singur/ă.
Petrece-ţi timpul liber în locuri frecventate de cât mai mulţi
oameni distractivi pentru a cunoaşte noi persoane.
Gemeni. Nu este o zi prea bună ca să visezi cu ochii deschişi,
pentru că vei pierde evenimente importante. Încearcă să nu
îţi impui punctul de vedere în forţă.
Rac. Trecerea de la o stare la altă poate fi o cauză a nesigu-
ranţei pe care încerci să ţi-o stăpâneşti. Eforturile nu sunt
în zadar, căci poţi beneficia imediat de descoperiri noi.
Leu. Sfârşitul de an aduce cu sine regrete dar şi planuri de
viitor. Asigură-te că tot ceea ce ai început vei duce la capăt.
Acest lucru va permite şi celor din jurul tău să fie activi.
Fecioară. Bazându-te pe meticulozitatea şi instinctele tale,
vei duce până la capăt obiectivele propuse. Tot ce trebuie
să faci este să fii realist/ă aşa cum ai fost tu dintotdeauna.
Balanţă. Mintea ta este ageră şi vei vrea să-ţi reorganizezi
viaţa profesională. Vei face faţă mult mai bine asaltului de-
taliilor şi informaţiilor de specialitate primite. 
Scorpion. Influenţele de acum te fac să aduci mai greu dis-
cuţiile către o concluzie, atât timp cât vei avea abordări
schimbătoare. Pentru a obţine unele rezultate, repede.
Săgetător. Toată ziua vei afişa un zâmbet răutăcios cu care
îi vei păcăli pe cei vizaţi de tine. Dar, ar trebui să fii cu mai
mare atenţie la felul cum abordezi lucrurile şi oamenii.
Capricorn. Nu exagera cu oboseala şi cu stresul. Doar ridică
graţios din umeri atunci când se va ivi vreo problemă. Astăzi,
vei avea nevoie să studiezi orice problema mai în amănunt.
Vărsător. Asigură-te că eşti înconjurat/ă de persoane care te
apreciază şi, în felul acesta, ţi se va îmbunătăţi starea de
spirit şi te vei simţi bine. 
Peşti. Nu trebuie să te simţi ameninţat/ă de cei care au mai
mult de oferit decât tine, căci este posibil să fie doar o apa-
renţă. Nu te mai stresa în zadar. 

Spectacolele lunii
ianuarie la Operă
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Sudoku

2 6 4 5 9
5 1 2 8

6 3 5
3 2 9 4

4 5 7 2
8 3 2

5 6 1 8
1 9 8 5 4

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

l Azi mi-a picat netul şi a trebuit să petrec ceva timp cu membrii familiei
mele. Par oameni de treabă!
l Între vecine: 
- De trei zile ţi-am dat aspiratorul împrumut şi nu l-am primit înapoi, nici

pe bărbatu-meu care a venit să ţi-l aducă!
l - Iubitule , când o sa mai facem și noi dragoste ?
- Eu mâine . Tu ?
l Iubirea învinge totul. Inclusiv şansa de a fi fericit.

 Bancuri  Bancuri  Bancuri  Bancuri  Bancuri Bancuri 

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

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; 15:30 (miercuri)
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; 13:30 (miercuri)
ANNIE – ANNIE (AG)
2D - PREMIERA
DUBLAT SI SUBTITRAT
Regie: Will Gluck

Gen: Comedie, Drama, Familie
Durata: 118 minute
ora: 20:45 S, 16:00 D (miercuri)
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, 13:00 (miercuri)

EXODUS: GODS AND KINGS – EXODUS: ZEI SI REGI 
Regie: Ridley Scott
Gen: Acţiune, Aventuri, Dramă
Durata: 150 minute
ora: 15:45, 18:00; 13:15, 15:45 (miercuri)
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
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Transilvania. Braşov. În 25 şi
26 februarie ale anului curent
s-au ţinut examenele publice în
clasele gimnaziale aşezate şi
sporitoare acuma în al treilea
an. Despre metodul urmat în
privinţa tuturor ramurilor de în-
văţături şi anumit a limbii lati-
neşti, nu voim a ne da nici o
părere. Mărturisească singur ale-
sul acel public, adunat în amân-
două zilele pentru ascultarea
tinerimei acestor două clase, câtă
îndemânare, câtă uşurinţă de a
se reculege la cele mai ascunse
întrebări, câte semne de o edu-
caţie şi de o instituţie mai slo-
bodă şi mai nobilă au vădit cei
mai mulţi şcolari prin răspun-
surile şi purtarea lor. Noi însem-
năm încă atâta, cum că în aceste
clase examinarea (precum şi în
prelecţiile private explicaţia) se
face mai cu seamă în trei limbi
vorbite ale patriei noastre. Este
o bucurie nedescrisă a privi cum
aici ideile cele mai folositoare
şi mai scumpe, şcolariului ro-
mân i se împărtăşesc româneşte,
ungurului ungureşte, neamţului
nemţeşte. Această împrejurare,

precum şi aceea cum
că atunci când mulţi
erau aplecaţi a se
îndoi despre un
destul număr de
şcolari în sânul
acestui institut,
singur în clasul
de sintax aflam
26 învăţăcei,
aceste zic fac
a se mira de
frumosul şi
neaşteptatul
rezultat toţi
aceia căro-
ra le este
cunoscu-
tă mai de
aproape
starea
gimna-
ziuri-
lor latineşti
din patrie.  Trei ani sunt la mij-
loc şi atât vecinii secui cât şi ro-
mânimea în prejur încep a
alerga cu deadinsul la acest izvor
nou de ştiinţă deschis tuturor
fără nicio deosebire sau ţinere
departe. Aşa este, aici la cele

mai depărtate
margini ale Monarhiei austriace
ne lipsea un institut, tocmai cum
se porni a fi acesta, ca de aci
înainte părinţii doritori de a-şi
vedea pruncii lor întru frumoa-

sele ştiinte procopsiţi, să nu mai
fie siliţi a-i trimite pe
aceia în străinătate, puşi
în feliurimi de primejdii
a stricăciunii, care pe ti-
nerimea în vârsta cea mai
fragedă o întâmpina la tot
pasul. Domnul abate şi ple-
ban Antonie Kovács de Fel-
falu, prin a cărui neobosite
silinţe se pune totul în lucrare,
şi până acum îşi are cununa
de răsplătire în fru mosul şi îm-
bucurătorul sporiu al tinerimii.
Domniilor lor profesorii, cu care
providenţa a binevoit a se sluji
tocmai acum spre ajungerea
preanobilului scop, le poftim în-
tre altele o răsplătire în viitoriu;
iar acei iubitori de omenime şi
doritori de o creştere şi institutie
mai înlesnicioasă a tinerimei
patriotice, fundatori ai claselor
să ştie cum că vor fi şi dincolo
peste mormânt petrecuţi de ini-
mile mulţămitoare ale viitori-
mei. 
Gazeta de Transilvania, nr.

8, 18 februarie 1840, p. 1.
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În 23 februarie ale anului curent
pentru pomenirea neguţătoriului
Sarkis Cerchez, prin mijlocirea
domnului birău a privilegiatei
companii greceşti Stefan A. Cer-
venvodali, s-au împărţit în suma
de 112 florini valută vieneză făina
de cucuruz la 90 săraci de credinţă
catolică, protestantă şi reformată
şi la 70 săraci de credinţă răsări-
teană neunită; robilor din temniţă
(puşcărie) li s-au împărţit 10 flo-

rini valută vieneză şi pâine, nouă
preoţi primiră câte 5 florini valută
vieneză, iar spre ajutorul gimna-
zului latinesc s-au dat 25 florini
valută vieneză. Fie-i ţărâna uşoară
acelui răposat, iar rudeniilor şi mij-
locitorilor mulţămită în numele
omenimei!
Gazeta de Transilvania, nr. 8,

18 februarie 1840, p. 1-2.

Ruxandra Moașa Nazare

Ruxandra 
Moașa Nazare

ziarElE BraşovUlUi dE alTădaTă

Testamentul şi pomana 
unui negustor de odinioară În Hirado se scrie cum

că pe drumul ţării între
Vinţul de Sus şi între
Turda, un cărăuş beat ve-
nea de către Cluj acasă,
însă dormind el, carul fu
lăsat în grija dobitoacelor.
Odată se deşteaptă. O tă-
cere de împrejur de sine,
nici caii nu se mişcă, nici
roatele nu se întorc.
Omul îşi freacă ochii, îi
deschide şi spre cea mai
mare a sa spaimă vede

cum că nu numai caii, dar
şi mărfurile din car sunt
furate. Iată cum plăti
acest ticălos somnul lui
cel de rachiu!

Bine ar fi când pilda
acestuia ar sluji spre în-
grozirea altora!

Gazeta de
Transilvania, nr. 8, 18

februarie 1840, p. 2.

Pedeapsa cărăuşului beat

30 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”

30 decembrie 1930
Carpaţii

„O nouă provocare a românilor din Budila”
Cu prilejul „exproprierei agrare” s-a rezervat în comuna Budila, jud.
Braşov şi un teren necesar construirii unei biserici româneşti, „fincă
vechea beserică purta toate stigmatele vitregiei vremurilor trecute”.
Locul pentru noua biserică „se destinase în parcul expropriat de la
fosta contesă Nemeş”. Contesa unguroaică Nemeş nu a privit cu
ochi buni această expropriere în parcul ei şi, după ce a eşuat într-o
primă fază, a recurs la o potlogărie: a propus unui budilean, ce avea
o proprietate alăturată parcului ei, „că-i dărueşte alt loc, în altă parte,
şi că-i clădeşte pe el şi o casă, cu toată gospodăria necesară, numa’
ca el să renunţe la terenul de lângă parc”. Actul de schimb s-a făcut,
dar de aici a ieşit un scandal întreg între români şi unguri.

30 decembrie 1939
Ardealul

„Îndrăsneţul furt de la hotelul Coroana din Braşov”
Din camera nr. 142 a hotelului „Coroana” din Braşov, unde „locuea”
o doamnă de „bună condiţiune socială”, s-a săvârşit un „îndrăsneţ
furt”. Necunoscuţii au furat diferite bijuterii şi o mare sumă de bani,
reuşind apoi să dispară. „Pasagerii” (sic!) întregului etaj unde s-a
comis „îndrăsneţul furt” au fost ţinuţi la dispoziţiunea poliţiei braşovene.
D-l comisar Traian Suhăreanu, un fel de comisarul Moldovan al
poliţiei braşovene interbelice, cerceta acest dificil caz, care a făcut
„mare sensaţie” între „pasagerii” hotelului „Coroana” din Braşov. 

„Blaga, hoţ de haine din căruţe”
Pe la sfârşitul lunii decembrie 1939, a fost înaintat Chesturii oraşului
Braşov, individul Blaga Emeric, originar din comuna Siculeni, judeţul
Ciuc. Dar, ce anume făcuse Blaga? În ziua de 24 decembrie, chiar
în ajunul Crăciunului, Emeric Blaga a furat mai multe haine de pe
căruţa lui Flakmer Gaspar, de când staţiona pe Str. Cicio Pop din
Braşov.

30 decembrie 1940
Ardealul

„Prima bătălie legionară, la Săcele”
Ziarul „Ardealul”, devenit fiţuică legionară după venirea Gării de Fier
la putere, alături de generalo-mareşalul Antonescu, se lăuda că pe
22 decembrie 1940, s-a dat la Săcele „cea dintâi bătălie legionară
pentru ajutorul...legionar”(sic!). Biruinţa, cică, a fost deplină, cifrele
vorbind! Astfel, câte 3-4 echipe de legionari au alergat timp de câteva
ore ca gheparzii şi cu „hărnicia albinelor” (sic!), strângând „daruri
benevole pentru ajutorul legionar”. S-au colectat peste 255.000 lei
şi numeroase haine şi încălţări, iar multe suferinţe au fost alinate.
Ziarul conchidea: „Una din poruncile Căpitanului a fost dusă la în-
deplinire!”  

30 decembrie 1946
Drum Nou

„Brutarii din Braşov, terorizaţi de organele de control cetăţe-
nesc”
Aşa-zisele organe de control cetăţenesc reorganizate după instalarea
odiosului guvern Petru Groza, căutau, în decembrie 1946, să-i des-
copere şi să-i dea pe mâna justiţiei pe mai mulţi brutari din Braşov,
care, chipurile, ar fi fost mari sabotori! Astfel, la brutarul Iacob Eugen
din Str. Mircea Vodă nr.15-Braşov au fost găsite „mărfuri dosite”. La
alt brutar, Franz Tarnovski, de pe Str.Gării nr.28, s-au găsit 10 saci
cu făină integrală şi 3 saci de grâu. S-a mai făcut control brutarului
Daniş Ioan, din Str. Sf. Ioan nr. 23, stabilindu-se că sus-numitul „a
comis delictul de înşelăciune, vânzând cu lipsă la cântar pânea des-
tinată populaţiei”. Toţi aceşti sărmani sabotori au fost trimişi în
judecată. 

Iulian CătăluiRuxandra Moașa Nazare

Examenele şcolare
publice la gimnaziul

latin din Braşov 
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Cei care vor să tri-
mită mesaje de Anul
Nou însă simt că nu au
inspiraţie, pot alege
unul dintre mesajele
originale și amuzante
de mai jos.

La Mulţi Ani cu
sănătate! Un An Nou
cum vă doriţi. Oameni
dragi mereu aproape.
La mulţi ani, toţi feri-
ciţi! 
Să ai parte în noul an care

vine numai de realizări şi îm-
pliniri. Să guşti din fructul dulce
pe nume dragoste, să ai în preaj-
ma ta persoane adevărate, care
îţi vor fi aproape oricând. La
Mulţi Ani !!!
Consumul excesiv de al-

cool dăunează grav sănătăţii.
Tutunul cauzează cancer. Con-
sumul de zahăr provoacă diabet,
sarea provoacă hipertensiune,
iar grăsimile duc la creşterea co-

lesterolului! Na! La Mulţi Ani
acum! 
 Fie ca bucuriile şi gându-

rile frumoase ale prezentului să
devină amintirile frumoase ale
viitorului. Un An Nou excep-
ţional!
Previziuni meteo de reve-

lion 2015: prevăzut o furtună
de pupici şi îmbrăţişări … te
sfătuim să închizi umbrela şi să
deschizi inima. La Mulţi Ani şi
un An Nou Fericit!
Gânduri bune fug spre voi,

sănătate şi noroc! Săr-
bători fericite şi un An
Nou de poveste! La
mulţi ani!
 Cu speranţa că

anul nou va fi mai bun
decât bătrânul 2014,
îţi trimit o mie de urări
de bine însoţite de îm-
brăţişări şi îţi urez un
An Nou Fericit!
 Mult belșug în

casă, Pâinea mai gustoasă, Da-
torii puține în anul care vine.
Pace-n inimi, rod bogat, Bucu-
rie, gând curat, Din a voastră
casă, Binele să nu mai iasă!
 Să crezi mai mult în tine,

Să ai parte de iubire, Să ierţi
mult mai uşor, Să munceşti cu
mai mult spor! La mulţi ani!
 Închide ochii şi pune-ţi o

dorinţă! Am auzit că de Anul
nou orice vis poate deveni rea-
litate şi sper să ţi se întâmple şi
ţie! La mulţi ani fericiţi!

Programe speciale la TV  de Revelion 
Cei care vor rămâne acasă

în Noaptea dintre Ani vor pu-
tea urmări programe speciale
la tv, care promit să-și distreze
telespectatorii pe cinste. 

La Antena 1, de la 21:30,
Dan Negru preia, pentru al 15-
lea an consecutiv, frâiele
distracției și prezintă „2015,
Revelionul starurilor”, în cadrul
căruia vedetele autohtone îm-

bină petrecerea cu competiția.
Revelionul TVR 1 va difuza

o paradă a celor mai perfor-
mante emisiuni de divertis-
ment şi cele mai apreciate
vedete ale TVR din ultimii 25
de ani, între care Iuliana Tudor
şi Andreea Marin, în timp ce
TVR 2 va miza la trecerea din-
tre ani pe un maraton de filme
western. 

PRO TV sărbătoreşte reve-
lionul HA HA HAPPY NEW
YEAR – București 2015! în
Piaţa Constituţiei!

Concertul live prezentat de
Smiley şi Pavel Bartoş va ajun-
ge în toată țara prin interme-
diul Acasă și PRO TV.
Sărbătoarea muzicii și a lumi-
nii va poate fi vizionată inte-
gral live Acasă. 

Cum este întâmpinat  Anul Nou în lume
Obiceiurile și tradițiile le-
gate de Anul Nou pot va-
ria de la o țară la alta, dar
în general ultima noapte
din calendar este prilejul
de a participa la cea mai
mare petrecere din între-
gul an. 

Japonezii sărbătoresc eve-
nimentul într-un mod asemă-
nător cu cel în care
occidentalii petrec Crăciunul:
acasă. În ultima zi din an, fa-
miliile se reunesc și, conform
tradiției, se instalează în fața
televizorului pentru a urmări
emisiunea Kohaku, un spec-
tacol-maraton de muzică di-
fuzat din 1953 de canalul
public NHK, emisiune de
mare popularitate în rândul
japonezilor. Cine dorește, se
poate distra în oraș, mai ales
că transportul public circulă
întreaga noapte. Cel mai bun
loc pentru numărătoarea in-
versă este, probabil, intersecția
Shibuya, deja reputată ca fiind
cea mai aglomerată din lume
și care în această noapte se
transformă într-o mare im-
ensă de oameni.
Pentru că în Abu Dhabi,

capitala Emiratelor Arabe
Unite momentul intrării într-
un nou an nu poate fi ”stro-
pit” cu un pahar de șampanie
în stradă, decât cu riscul în-
chisorii, mai recomandate
sunt zonele deșertice. Există
tur-operatori care oferă safari
în deșert de Anul Nou, care îi
duc pe petrecăreți într-o ta-
bără beduină tradițională cu
servicii complete — grătare,
dansatoare din buric și baruri
care oferă alcool. Există, de
asemenea, posibilitatea de a
merge pe cămilă sau, pentru
senzații mai tari, cu ATV-
ul. 
În cultura turcă, Yeni Yil

(Anul Nou) este un eveniment
petrecut în mod tradițional
acasă cu familia. În ultimii ani,
totuși, locuitorii Istanbului ies
pe străzi, în special în Piața
Taksim și Bagdat Caddesim
(în partea asiatică), transfor-
mând noaptea într-o petrece-
re de stradă în tot orașul. Cel
mai bun loc pentru numără-
toarea inversă este zona ele-
gantă Nișantași. Se poate alege
dintr-o mulțime de locuri care
oferă pachete ce includ cina
festivă și program de divertis-

ment,
mai degrabă
scumpe. Dar cel
mai bun loc pentru
a ciocni cupa de
șampanie, a privi focurile de
artificii și a spune „Mutlu yil-
lar!” este bulevardul principal
Abdi Ipekçi Caddesi. 
Cine este suficient de no-

rocos să se afle la Paris de
Anul Nou, orașul luminilor
oferă o mulțime de moduri de
a spune Bonne année!
Champs-Elysées este locul po-
trivit pentru cine dorește să

fie în cen-
trul petrecerii. Dar pentru o
atmosferă mai calmă pentru
a lăsa în urmă anul care trece
se recomandă Piața Sacre Co-
eur din Montmartre, unde se
află numeroase baruri, caba-
rete și cluburi. Cu prilejul
Anului Nou, sau „Sf. Silves-
tru”, francezii își transmit
urări și felicitări practic în-
treaga lună ianuarie. În noap-
tea dintre ani se bea șampanie,
dar sunt preferate și vinul fiert

și cidrul. 
 Una dintre destinațiile

cele mai vizitate și preferate
pentru celebrarea Anului Nou
a fost întotdeauna ca-
pitala britani-

c ă ,
pentru că

aici petrecerile și
evenimentele organizate cu

acest prilej sunt cele mai in-
teresante din întreaga lume.
Focurile de artificii de pe ma-
lul Tamisei, care acoperă în-
tregul cer de deasupra
orașului, este o experiență ce
nu poate fi descrisă în cuvinte,
ci trebuie vizionată. Dar pen-
tru cine nu dorește să întâm-
pine noul an în noaptea rece,
se poate alege dintre nume-
roasele baruri și cluburi aflate
peste tot prin oraș, un loc per-
fect pentru a petrece împreu-
nă cu prietenii și familia,
departe de zgomot și zonele

aglomerate. Un eveniment de-
osebit este Parada de Anul
Nou, care de un sfert de secol
are loc pe străzile din Londra
în prima zi a anului. 
În Spania, Anul Nou tin-

de să fie un moment pentru
mese de familie, distracția în-
cepând după miezul nopții, cu
urarea „Bon any!”. Dar exis-
tă întotdeauna un grup de
petrecăreți în Plaça Cata-
lunya. Obiceiul este de a

purta lenjerie de corp de cu-
loare roșie pentru a avea no-
roc în anul care vine și de a
mânca 12 boabe de struguri,
câte unul pentru fiecare bătaie
a ceasului de la miezul nopții. 
 Inima petrecerii de la

New York este celebra Times
Square, unde cu un minut în-
ainte de miezul nopții este co-
borât un glob uriaș de cristal
din care cade o ploaie de con-
feti peste petrecăreții prezenți
în piață care își urează „Hap-
py New Year”. Tradiția da-
tează din 1907 și a fost
preluată și de alte orașe ame-
ricane. Petrecerea mai include
concerte ale unor artiști
faimoși, spectacole de lumini
și nelipsitul foc de artificii.

Cele mai frumoase mesaje de Anul Nou
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