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VALUTĂ

Municipalitatea intenţionează să înfiinţeze un nou post de
Poliţie Locală în cartierul Noua, care să aibă în supraveghere
în special Grădina Zoologică, parcul Noua, Parc Aventura
şi zona rezidenţială. „Această zonă, este în prezent moni-
torizată de o patrulă mixtă formată dintr-un poliţist local
şi un angajat al Poliţiei Naţionale. Consider că acest areal

cu potenţial turistic trebuie tratat cu o atenţie deosebită şi
că având în vedere obiective menţionate, un post nou de
poliţie este justificat”, a declarat viceprimarul Ciprian Bucur,
care spune că pentru acest nou post este necesară o echipă
de zece poliţişti locali, dotaţi cu cel puţin un autovehicul
pentru intervenţie. 

Post de Poliţie Locală
înfiinţat în Noua

Preţul gazelor naturale destinate con-
sumului populaţiei ar putea creşte în
acest an cu 7%, o majorare fiind po-
sibilă de la 1 aprilie sau 1 iulie, în
funcţie de decizia Guvernului de a
anula sau nu decizia prin care a sus-
pendat calendarul de liberalizare a
preţului, a declarat preşedintele Au-
torităţii Naţionale de Reglementare

în domeniul Energiei, Niculae Ha-
vrileţ. Pentru 2016 şi 2017 sunt
prognozate majorări de câte 5%, a
adăugat Havrileţ. FMI şi Comisia
Europeană au cerut Guvernului să
crească de la 1 aprilie pentru popu-
laţie şi centrale de energie termică
(CET-uri) de la 53,3 lei MWh la
62 lei MWh.

Gazele s-ar putea scumpi cu 7%
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Două formaţii care au reprezentat
România în acest sezon în Cupele eu-
ropene, Corona Braşov – Cupa EHF
şi HCM Roman – Cupa Cupelor, se
vor întâlni astăzi, de la ora 18.00, în
Sala Sporturilor „Dumitru Popescu
Colibaşi”, într-o partidă ce contează
pentru etapa cu numărul 19 a Ligii
Naţionale. Din păcate ambele echipe

au părăsit competiţiile în care au par-
ticipat, astfel că de acum înainte se
vor concentra exclusiv pe întrecerea
internă. Oaspetele Braşovului ocupă
înaintea meciului locul 5, cu un total
de 35 de puncte. Vicecampioana Ro-
mâniei, Corona Braşov, se află pe po-
ziţia a 3-a a ierarhiei interne, cu 42
de puncte acumulate.

Corona, examen dificil pe teren propriu 
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IAR Ghimbav, singura
companie profitabilă 

din industria de apărare

pag. 7

METEO
Soare

-10°C /-5°C

Sorin Encuţescu, secretar de stat în Ministerul Economiei, a
declarat ieri, că toate companiile din industria de apărare,
mai puţin IAR Ghimbav Braşov, sunt pe pierdere.
„Toate companiile din industria de apărare, mai puţin IAR
Ghimbav Braşov, sunt pe pierdere. Deci şi cele trei societăţi
din Dâmboviţa, de la Mija, Dragomireşti şi Automecanica
Moreni, însă au comenzi”, a spus Encuţescu.
IAR Ghimbav este una dintre întreprinderile aeronatice ale
României, care produce elicopterul IAR 330, elicopter de tip
Puma, fabricat sub licenţă. Acţionarii companiei sunt AVAS
– 64,89% din capitalul social, Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale, cu 7,35% din capitalul social, SIF Transilvania, cu
4,57%, alte persoane fizice (17,25%) şi juridice (5,98%).
Titlurile companiei se tranzacţionează la categoria de bază
a pieţei Rasdaq, sub simbolul IARV.
IAR Ghimbav deţine o participaţie de 49% din filiala română
a companiei Eurocopter, înfiinţată în 2002.
Societatea IAR Ghimbav a rezultat din divizarea, în anul
2000, a companiei IAR Braşov în trei societăţi distincte. Ce-
lelalte două societăţi rezultate în urma acestui proces au fost
Construcţii Aeronautice, care produce şi repară avioane, şi
Top Therm, specializată în producţia de tâmplărie PVC cu
geamuri termopan.
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Astăzi, începând cu ora
11.30, Comisia juridică a Ca-
merei Deputa;ilor ia în discu;ie
noul aviz cerut de DNA pentru
urmărirea penală şi arestarea
preventivă a Elenei Udrea.

Pocurorii o acuză pe Udrea
de trei noi fapte de luare de
mită, în dosarul Gala Bute, pri-
vind contracte încheiate de Mi-
nisterul Dezvoltării Regionale
şi Turismului cu mai multe fir-

me. Potrivit președintelui Co-
misiei, Bogdan Ciucă, Elena
Udrea a fost invitată să parti-
cipe la ședin;ă să își sustină
punctul. Nu se știe dacă aceas-
ta va fi prezentă. Prezenţa Ele-
nei Udrea în Parlament, sub
escorta poliţiei şi având cătuşe
la mâini, a generat însă pole-
mici. Deputaţii au cerut păre-
rea Ministerului Justiţiei în
acest sens.

„Doamna deputat, fiind încă
în mandat, nu poate intra
încătușată și cu poliție în co-
misie. Avem o situație un pic
delicată pe care nu știm să o
rezolvăm în acest moment și
sperăm ca prin dialog cu pro-
curorul general și cu ministrul
Justiției să găsim această
soluție”, a spus președintele
Camerei Deputa;ilor, Valeriu
Zgonea.

Sebastian Ghiţă, pus sub control judiciar 
Deputatul Sebastian Ghi;ă

a fost audiat ieri la DNA Plo-
ieşti, în dosarul în care sunt
vizaţi şi cumnatul lui Ponta,
Iulian Herţanu, şeful CJ Pra-
hova Mircea Cosma şi fiul
acestuia, deputatul PSD Vlad
Cosma.

La ieşirea de la DNA, Ghi-
ţă a spus că a fost începută ur-
mărirea penală în cazul său şi
că are interdicţie de a se în-
tâlni cu şeful CJ Prahova Mir-
cea Cosma şi fiul acestuia
Vlad Cosma, puşi sub control
judiciar.

Sebastian Ghiţă, Mircea şi
Vlad Cosma au fost puşi sub
urmărire într-un dosar privind
extinderea canalizării la Co-
marnic de către o asociere din
care face parte şi SC Gros-
sman Engineering Group, fir-

mă al cărei administrator este
Iulian Herţanu, cumnatul pre-
mierului Victor Ponta.

În acest dosar au mai fost
audiaţi la DNA Ploieşti Iulian
Herţanu, cumnatul premieru-
lui Victor Ponta, şi fostul con-
silier judeţean în CJ Prahova
Mihai Coman, care deţine fir-
ma SC Indserv din Ploieşti.

Lucrările care fac obiectul
acestui dosar penal au fost
realizate în baza unui proiect

european, fiind executate de
SC Hidro Prahova SA, socie-
tate constituită prin asocierea
Consiliului Judeţean Prahova
cu mai multe consilii locale
din judeţ, precum şi de SC
Euroconstruct Trading 98
SRL şi SC Grossman Engi-
neering Group SRL, una din
firmele lui Iulian Herţanu.

Anchetatorii îi suspectează
pe reprezentanţii acestor fir-
me că şi-ar fi însuşit impor-
tante sume de bani din acest
proiect, prin schimbarea ile-
gală a destinaţiei fondurilor
obţinute şi prin sustragerea de
la plata contribuţiilor datorate
către stat, respectiv prin evi-
denţierea unor cheltuieli ne-
reale sau operaţiuni fictive în
documentele societăţilor pe
care le-au controlat.

Într-o petiție adresată
Primăriei Brașov de apro-
ximativ 300 de persoane,
de pe străzile Mercur, Mi-
nerva și Crinului solicită
municipalității să
renunțe la construirea
unui pod hobanat la
Micșunica, pentru acce-
sul la cele două cimitire
din zonă.

Oamenii se plâng că podul
hobanat i-ar „afecta foarte
mult”, și au explicat și de ce:
„este total nepotrivit să se ridice
un asemenea pasaj suprateran
care să treacă la numai 5-6
metri de apartamentele blocu-
rilor adiacente străzii Crinului
(credem că nimănui nu-i con-
vine să-i treacă un bulevard pe
la geam, indiferent că se află
la etajele 2, 3 etc.), iar lărgirea
străzii Crinului la patru benzi
va reduce la maximum spațiul
verde”, „nu are nicio legătură
zona unde va fi amplasat acest
pasaj suprateran cu zona
Micșunica, așa cum a fost cerut
de către locuitori”.

În acest context, deși semna-
tarii spun că nu se justifică pa-
sajul în zona cu pricina, ar fi de
acord cu realizarea unui pasaj
subteran pietonal și rutier dar
cu câte o bandă pe sens, exact
în același loc unde vrea Primă-
ria să facă podul hobanat, în
prelungirea străzii Crinului. Evi-
dent, nici această solu;ie nu va
rezolva solicitarea locuitorilor
care îl vor la Micșunica.

În acest context, consilierul
local Răzvan Popa, crede că
șefii Primăriei trebuie să con-
voace cât mai repede o dezba-

tere publică pe această temă, iar
în caz contrar o vor face consi-
lierii locali PSD. Reprezentan;ii
municipalită;ii s-au întâlnit cu
locuitorii din zonă și cu ai bi-
sericilor și au discutat despre
acest pasaj. „Consturirea unui
pasaj subteran, care să deser-
vească doar cele două cimitire
nu se justifică, mai ales să creezi
un acces la cele două obiective
care nu sunt ale muncipalității.
De aceea le-am prezentat cum
se va face accesul la cimitire,
inclusiv cel rutier. Se va asigura
în primul pentru legătura între

Astra și ocolitoare, apoi, se via-
bilizează întreaga zonă, se asi-
gură și accesul spre cele două
cimitre din zonă, iar construirea
podului se va face cu respecta-
rea tuturor normelor legale din
domeniul construcțiilor, inclusiv
cu amplasarea de panouri fo-
nice. Nu se face o investiție îm-
potriva cetățenilor din zonă, ci
în interesul tuturor. Mai mult,
zona Crinului rămâne așa cum
este, nu va fi afectată zona ver-
de”, a declarat purtătorul de cu-
vânt al Primăriei Brașov, Sorin
Toarcea.        Sebastian Dan

„Podul hobanat“ de la Micșunica
stârnește controverse

Credit bancar cu acte false
Şi-a contrafăcut adeverinţa de salariu în speranţa că va
obţine un credit bancar. Este vorba despre o femeie din
Braşov care şi-a pregătit în amănunt dosarul necesar ob-
ţinerii împrumutului şi s-a prezentat la ofiţerul de credite. 
Femeia şi-a propus să obţină un împrumut de 21 de mii
de lei. Şi-a ales o bancă, a solicitat lista de documente
necesare pentru pregătirea dosarului de credit şi s-a pus
pe treabă. Când a ajuns la adeverinţa de venit, şi-a dat
seama că suma este insuficientă şi a decis, potrivit poli-
ţiştilor, să falsifice documentul. Cu actul contrafăcut în
dosar, s-a prezentat în faţa ofiţerului de credit. S-a des-
coperit însă, că adeverinţa de salariu era falsă, iar femeii
implicate I s-a întocmit dosar de cercetare penală. Ea
este acuzată de uz de fals și tentativă la înșelăciune. Pre-
zumţia de nevinovăţie fiinţează în cazul suispectei până
când magistraţii vor pronunţa o sentinţă definitivă. 

Cristian Cioacă a scăpat de un dosar! 
Este vorba despre cel în care fostul poliţist a fost anchetat
pe motiv că i-ar fi vândut surorii lui, ilegal, maşina cu care
circula până să fie arestat sub acuzaţia de omor calificat.
Cazul a fost clasat. O decizie cu privire la repartizarea
autoturismului, dar şi a celorlalte bunuri deţinute de soţii
Cioacă – Ghinescu, va fi luată de autorităţi în următoarea
perioadă. Mama Elodiei a depus pe masa anchetatorilor
Piteşteni, în 2013, o plângere penală pe numele lui Cristian
Cioacă. Femeia îl acuza pe fostul soţ al Elodiei că ar fi
vândut, ilegal, autoturismul cu care a circulat până să fie
arestat. Procurorul de caz a decis că ancheta trebuie
efectuată de Poliţia din Mioveni, cea mai apropiată, geo-
grafic, de Penitenciarul din Colibaşi unde Cioacă este şi
acum încarcerat, dar era şi la momentul depunerii plân-
gerii. Poliţiştii din Mioveni au început cercetarea penală
şi au propus procurorilor clasarea dosarului în baza noului
Cod Penal. Anchetatorii Parchetului de pe lângă Jude-
cătoria din Piteşti au decis că ancheta trebuie oprită. 

Comisia juridică discută astăzi avizul 
cerut de DNA pe numele Elenei Udrea



Continuarea liberalizării
pre?ului la gaze pentru
popula?ie ar duce la scumpiri
cu 7% anul acesta și cu câte
5% în următorii doi ani, astfel
încât, în 2018, să se ajungă la
85 de lei pe MWh, a explicat,
președintele Autorită?ii
Na?ionale de Reglementare în
domeniul Energiei, Niculae
Havrile?.

„Avem de făcut un salt de
la 53,3 de lei MWh la apro-
ximativ 85 de lei (MWh — n.
r.), estimarea noastră. Este
vorba de un ecart de 30 de lei
pe care să îl împărțim pe o
perioadă de trei ani, ceea ce

ar duce în prețurile finale la
influențe de ordinul a 7% în
2015 și câte 5% în 2016 și
2017, iar în 2018 să încheiem
liberalizarea, dacă prețurile
rămân constante, la 85 — 90
de lei MWh sau să mergem
până în 2021”, a spus Niculae
Havrile?. 

Conform unui proiect de
Hotărâre de Guvern publicat
de Ministerul Energiei, Între-
prinderilor Mici și Mijlocii și
Mediului de Afaceri, pre?ul
de achizi?ie a gazelor naturale
din produc?ia internă pentru
clien?ii casnici și producătorii
de energie termică (numai

pentru cantită?ile de gaze na-
turale utilizate la producerea
de energie termică în centra-
lele de cogenerare și în cen-
tralele termice, destinată
consumului popula?iei) se va
men?ine la 53,30 lei/MWh,
în perioada ianuarie — iunie
2015. 

Documentul mai men ?io -
nea ză că, Guvernul va elabora,
la propunerea ANRE, un nou
grafic de liberalizare pentru
perioada 1 iulie 2015 — 30
iunie 2021, care va ?ine cont
de trendul descrescător al
evolu?iei pre?urilor hidrocar-
burilor.

Preşedintele Sindicatului
Porţile de Fier, Cristinel Po-
pescu, a declarat, luni, într-o
conferinţă de presă, că din
cauza unor lucrări care nu s-
au făcut de-a lungul timpului
la Barajul Porţile de Fier I au
apărut fisuri şi rupturi la sta-
vilele barajului deversor, iar
izolaţia electrică, pusă în func-
ţiune în anii ’70, poate duce
la un scurtcircuit urmat de in-
cendiu, transmite MEDIA-
FAX.

„Instalaţia de acţionare şi

automatizare (hidraulică şi
electrică) a barajului deversor
de la Porţile de Fier I, având
în vedere că este pusă în func-
ţiune din anii ’70, are o serie
de probleme grave de funcţio-
nare. Precizăm că instalaţia
este expusă unor factori clima-
tici extremi (umiditate, ger, con-
dens, căldură excesivă). Din
lipsa fondurilor de investiţii re-
paraţia capitală şi moderniza-
rea barajului nu a fost
realizată, cu toate că este im-
perios necesară, nerealizarea

acesteia putând avea consecin-
ţe foarte grave pentru populaţia
din aval de hi dro centrală, pen-
tru mediul înconjurător şi pen-
tru buna funcţionare a
hidrocentralei însăşi. În gale-
riile barajului deversor există
fisuri care au acţionat în timp
şi infiltraţii foarte mari, au
apărut fisuri şi rupturi la sta-
vilele barajului deversor şi
există pericol de a nu putea
închide/deschide stavilele ba-
rajului deversor”, a susţinut
Cristinel Popescu.

Serviciul pentru Gestio-
narea Câinilor fără Stă-
pân (SGCS) a adunat
anul trecut, de pe do-
meniul public din muni-
cipiul Braşov, 1.111
câini fără stăpân, potri-
vit viceprimarului Ci-
prian Bucur.

Dintre aceştia, 498 au fost
adoptaţi, majoritatea de către
Asociaţia de protecţia a ani-
malelor „Milioane de prie-
teni”.

„Vestea bună este faptul că
tot mai mulţi braşoveni care
iubesc animalele nu le aban-
donează în azilul de la Stupini,
ceea ce înseamnă că apelul
făcut de municipalitate şi de
organizaţiile neguvernamen-
tale au avut un ecou puternic
în cadrul comunităţii noastre”,
a spus viceprimarul Ciprian

Bucur.  În ianuarie 2015, au
fost prinşi 55 de câini de pe
domeniul public, dintre care
34 au fost deja adoptaţi. „Sunt

încă probleme cu câinii care
s-au aciuat pe platformele in-
dustriale, pentru care nimeni
nu îşi asumă răspunderea în

cazul în care aceştia atacă oa-
meni şi care pot provoca vic-
time, dar nici nu le este
permisă angajaţilor captura-

rea lor, dacă proprietarii plat-
formelor nu ne solicită inter-
venţia”, a mai spus
viceprimarul Braşovului.

Campania de adopţii la dis-
tanţă, prin care oricine poate
dona suma de 120 de lei lunar
pentru asigurarea hranei şi în-
grijirii unui căţel de la azilul
de câni din Stupini, a avut
doar nouă participanţi, care
nu s-au implicat pe parcursul
întregului an. 

În privinţa eutanasierilor,
viceprimarul a precizat că deşi
pe parcursul anului 2014 au
existat 200 de cazuri, SGCS
face acest lucru numai în si-
tuaţii speciale. 

„Am solicitat conducerii
SGCS să interzică eutanasie-
rea animalelor fără un motiv
rezonabil, adică dacă anima-
lele sunt foarte bătrâne, bol-
nave incurabil sau agresive.

Ei mi-au confirmat că s-a
ajuns la o astfel de măsură ex-
tremă doar în cazul câinilor
bolnavi incurabil şi a celor ex-
trem de agresivi“, a mai adău-
gat edilul. 

Viceprimarul care şi-a pre-
luat recent atribuţiile spune
că va continua şi campania de
sterilizare şi microcipare gra-
tuită a câinilor cu stăpân din
Braşov, derulată pe tot par-
cursul anului trecut, în parte-
neriat cu Asociaţia „Milioane
de Prieteni”. 

SGCS are în acest moment
un singur echipaj de teren care
asigură intervenţiile serviciu-
lui de ecarisaj, în baza sesi-
zărilor telefonice venite din
partea cetăţenilor. Potrivit vi-
ceprimarului, ar fi nevoie de
noi angajări pentru formarea
unui al doilea echipaj de in-
tervenţie. A.P.

Peste 1.100 de câini,
capturaţi în 2014 în Brașov

Gazele pentru populație 
s-ar putea scumpi în acest an cu 7%
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În Barajul Porţile de Fier s-au produs 
fisuri ce pun în pericol unitatea
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Municipalitatea din Alba Iu-
lia a anunţat că oferă gratuit
terenuri pentru companiile
care investesc mai mult de 1,5
milioane de euro, ca parte a
unei serii de măsuri menite să
încurajeze potenţialii investitori
să îşi deschidă puncte de lucru
în oraşul transilvănean. 

„Cele mai importante mă-
suri sunt oferirea de terenuri
gratuite pentru investitii mai
mari de 1,5 milioane de euro
si posibilitatea de achizitie a
terenului in discutie daca in-
vestitiile depasesc 5 milioane
de euro, în conditiile legii și
beneficiind de acordurile

instituționale în vigoare. Te-
renul gratuit se poate acorda
unei firmei care investeşte cel
puţin 5 milioane euro în active
corporale fixe, acesta va putea
fi vândut direct firmei, dar nu
mai devreme de finalizarea in-
vestiţiei, la preţul pieţei imobi-
liare, stabilit printr-o evaluare
independentă.

Pentru această iniţiativă de-
butată în anul 2007, primăria
Alba Iulia a pus la dispoziţie
parcele cu o suprafaţa de
30,21 de hectare în zona
Drambar şi peste 13,855 hec-
tare în zona Ratu Mare. In-
vestitorii care doresc să

beneficieze de terenuri gratui-
te, trebuie să prezinte o serie
de informaţii legate de activi-
tate firmei, numărul de locuri
de muncă care vor fi create şi
prezentarea viitoarei investiţii”,
informează primăria munici-
piului. 

Judeţul Alba este „gazda“
celor mai mari investiţii din
Austria: firmele cu capital aus-
triac din judeţ au avut în 2012
un rulaj cumulat de 2,96 mi-
liarde de lei (665 mil. euro),
potrivit unor calcule ale ZF ba-
zate pe date de la Registrul Co-
merţului şi Banca Naţională a
României. 

Complexul portuar Giur-
giu, alături de porturile Be-
chet şi Corabia, gestionate
de Administraţia Porturilor
Dunării Fluviale, vor fi mo-
dernizate prin investiţii cu o
valoare cumulată de 70 mi-
lioane lei, inclusiv TVA.

Indicatorii tehnico - eco-
nomici ai investiţiilor, finan-
ţate cu bani de la buget şi
fonduri externe, sunt incluşi
în trei proiecte de ordin ela-
borate de Ministerul Trans-
porturilor. Prima investiţie,

care vizează lucrări de con-
strucţii hidrotehnice în com-
plexul portuar Giurgiu, are
o valoare estimată de 23,2
milioane lei şi va dura 18
luni.

Proiectele din porturile
Corabia şi Bechet vor costa
23,8 milioane lei, respectiv
22,8 milioane lei. Durata de
realizare a investiţiilor va fi
de 27 de luni în portului Co-
rabia şi de 33 de luni pentru
portul Bechet.

Compania Naţională „Ad-

ministraţia Porturilor Dunării
Fluviale” Giurgiu este deţi-
nută de Ministerul Transpor-
turilor, cu o participaţie de
80%, diferenţa fiind contro-
lată de Fondul Proprietatea.

Porturile aflate în admi-
nistrarea companiei au capa-
citatea de a administra un
trafic de 15 milioane de tone
anual, cele mai importante
fiind Cernavodă, Călăraşi,
Olteniţa, Giurgiu, Corabia,
Bechet, Calafat şi Drobeta
Turnu - Severin.

Ministrul Muncii, Rova-
na Plumb, a precizat,
luni, la Adunarea gene-
rală a Asociaţiei Comu-
nelor din România, că
Guvernul şi-a propus ca
în 2015 să revizuiască
Legea 284/2010 privind
salarizarea unitară, ast-
fel încât aceasta să fie
aplicabilă din 2016.

„Ne-am propus ca în anul
acesta să revizuim Legea sa-
larizării unitare. Ce pot să vă
spun este că acum două săp-
tămâni, la nivelul Guvernului,
s-a creat un grup de lucru,
care a fost aprobat prin me-
morandum, grup format din
reprezentanţi ai ministerelor
Dezvoltării şi Administraţiei,
Finanţelor şi Muncii, astfel în-
cât, în momentul în care scoa-
tem o viziune clară în ceea ce
priveşte modalitatea de sala-
rizare a administraţiei publice,
să intrăm în dezbatere cu
dumneavoastră, cu Asociaţia

oraşelor, a minicipiilor,dar şi
cu celeleate sectoare bugetare
- educaţie, sănătate”, a spus
Rovana Plumb.

Ea a spus că Guvernul va
ţine cont de propunerile în
acest sens înaintate de pri-
mari. „Vom ţine cont de pro-
punerile dumneavoastră, am

deja o propunere pe modali-
tatea de salarizare a adminis-
traţiei publice locale şi vom
continua dialogul astfel încât,
începând cu 2016, să putem
să punem în aplicare o nouă
viziune în ceea ce priveşte sa-
larizarea sectorului bugetar în
România. Ne-am propus ca

obiectiv ca până la sfârşitul
lui 2015 să venim în faţa Ro-
mâniei şi a românilor cu o vi-
zuune foarte clară în ce
priveşte modalitatea de sala-
riare. Ştim care sunt proble-
mele, ştim cât de mici sunt
salariile”, a mai spus Rovana
Plumb.

Știri pe scurt
Noile coduri fiscal și de procedură fiscală 
vor fi prezentate în primă lectură miercuri în Guvern
Noile coduri fiscale vor fi prezentate în primă lectură astăzi
în Guvern, a anunțat, luni, ministrul Finanțelor Publice, Darius
Vâlcov. „Miercuri, vor fi prezentate în primă lectură în Guvern
noul cod fiscal și noul cod de procedură fiscală. Am avut mai
multe întâlniri cu asociațiile de profil, inclusiv cu asociația
dumneavoastră și foarte multe dintre propunerile dumnea-
voastră au fost preluate”, a declarat Vâlcov. El a precizat că,
imediat după aprobarea acestor coduri, urmează discuția pe
legile finanțelor publice și finanțelor publice locale. „Împreună
cu Ministerul Dezvoltării și cu dumneavoastră, trebuie să
găsim coordonatele cele mai corecte, astfel încât să debiro-
cratizăm România și să asigurăm o creștere cât mai susținută,
astfel încât decalajele între localități, dar și între România și
celelalte state să dispară cât mai repede”, a punctat Darius
Vâlcov. 

Piaţa de telefonie mobilă: numărul 
utilizatorilor care pleacă în alte reţele creşte
Numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mo  bilă care
şi-au mutat (portat) în alte reţele nu mă rul de mobil în ultimii
trei ani a crescut constant în ultimii trei ani, însă nu a depăşit
4% din numă rul total de cartele sim active, iar singura
rupere de ritm din această perioadă a fost provocată anul
trecut de compania de cablu RCS&RDS, arată datele fur-
nizate ZF de Autoritatea de Regle men tare în Comunicaţii
(ANCOM). Numărul total de utilizatori de telefonie mobilă
în perioada analizată a variat între 22,9 şi 22,3 milioane,
în timp ce numărul de abonaţi a fost de 9,3-9,4 milioane.
Numărul de portări - 166.359 în 2012, 200.047 în 2013 şi
477.054 în 2014 - arată că anual un procent foarte mic de
clienţi îşi părăsesc furnizorul de servicii mobile, fie ca urmare
a unei oferte mai bune de la un rival, fie pe fondul nemul-
ţumirii faţă de tarife şi de calitatea serviciilor (sau a ambelor). 

Guvernul revizuiește Legea
salarizării unitare în 2015

Investiţii de 70 milioane lei pentru
modernizarea a trei porturi la Dunăre

Oferă gratis terenuri companiilor care
investesc cel puţin 1,5 milioane de euro



Utilizarea internetului pre-
zintă şi anumite pericole, po-
tenţiale riscuri pe care oricine
este bine să le conştientizeze
şi să se ferească de ele, a aver-
tizat Poliţia Română cu ocazia
Zilei Europene a Siguranţei
pe Internet (10 februarie), Ro-
mânia participând din 2008 la
programul European de sigu-
ranţă online pentru copii. 

Problemele semnalate cel
mai des vizează hărţuirea şi
abuzul pe internet sub toate
formele sale — agresiunea

verbală, calomnierea, furtul
de date personale, infectarea
calculatorului cu viruşi, de-
pendenţa de calculator, ne-a
informat Poliţia Română.
Hărţuirea, cunoscută drept cy-
berbullying, atunci când are
loc pe internet, implică folo-
sirea tehnologiilor informaţiei
şi comunicaţiilor, cum ar fi e-
mailul, telefoanele mobile,
site-urile defăimătoare, blogu-
rile etc., cu scopul de a ataca
în mod deliberat, repetat şi os-
til, un individ sau un grup de

indivizi. 
„Utilizarea în siguranţă şi

responsabilă a internetului de
copii depinde în mare măsură
de gradul de implicare al pă-
rinţilor, de modul în care ace-
ştia stabilesc un dialog şi o co-
municare deschisă privind di-
ficultăţile întâlnite pe internet.
Copiii au nevoie, în primul
rând, de îndrumare şi confir-
mare din partea părinţilor că
activităţile lor online sunt si-
gure şi utile în educaţia lor”,
au completat poliţiştii.

Liliana Preoteasa, subsecre-
tar de stat în Ministerul
EducaDiei, a anunDat ieri că
ministerul a solicitat inspec-
toratelor școlare să informeze
părinDii că pentru participarea
copiilor la ora de religie tre-
buie să depună o cerere, con-
form deciziei CurDii Con stitu -
Dio nale, adăugând că termenul
este 6 martie. „În acest mo-
ment suntem în așteptarea
unei decizii a Parlamentului
care va spune cum se refor-
mulează prevederile Legii
Educației incriminată de de-
cizia de neconstitu țio na li tate
și ministerul va pune în prac-

tică acele prevederi. Noi am
solicitat inspectoratelor
școlare printr-o adresă să in-
formeze părinții că pentru a
participa la ora de religie tre-
buie să depună o cerere, așa
cum spune decizia CCR. (...)
Cererile se vor depune până
pe 6 martie, noi vrem să fa-
cem cât de repede ca să cla-
rificăm această situație, pe de
altă parte am dori totuși să
lăsăm un timp părinților, unii
pot fi plecați din localitate.
Există un formular pe care
noi l-am transmis în care
spun foarte simplu: doresc ca
fiul, fiica mea, cu numele res-

pectiv, să participe la orele de
religie, și anume la cultul pe
care și-l alege părintele /ele-
vul. E o opțiune a părintelui”,
a spus Liliana Preoteasa, la
Palatul Parlamentului, la dez-
baterea Comisiei de în vă -
Dământ despre ora de religie.
Întrebată dacă pentru anul
viitor cererile se vor depune
la sfârșitul acestui anului
școlar, ea a spus că ministerul
așteaptă decizia Parlamentu-
lui. Liliana Preoteasa a mai
anunDat că ministerul a pre-
gătit programe școlare pentru
toate cultele care au solicitat
acest lucru.

Eşti şomer şi îţi cauţi de
muncă, sau vrei să îţi
schimbi jobul, poate
chiar viaţa? Trei compa-
nii germane oferă slujbe,
pentru care organizează
şediţe de selecţie de per-
sonal. Interviurile se vor
desfăşura la sediul
Agenţiei Judeţene pen-
tru Ocuparea Forţei de
Muncă, joi şi vineri, cu în-
cepere de la ora 9.00. 

Compania germană Europa
Park, McDonald’s și Centrala
de Mediere a Străinilor şi Spe-
cialiştilor ZAV Bonn oferă lo-
curi de muncă pentru urmă-
toarele meserii: 

-bucătar (20 de posturi),
-ospătar(25 de posturi),
- personal în industria gas-

tronomiei de sistem (20 pos-
turi), 

-ajutor bucătar (6 posturi) 
-cameristă/roomboy (6

posturi). 
Pentru ocuparea posturi-

lor de bucătar, ospătar şi
personal în industria gastro-
nomiei de sistem, sunt soli-
citate persoane care au ca-
lificare profesională înche-
iată, experienţă în domeniu
şi cunoştinte bune/ foarte
bune de limba germană (ni-
vel  B1/B2), precum şi cu-
noştinţe bune de limba en-
gleză (nivel B1). Pentru
posturile de ajutor bucătar
şi cameristă/roomboy, an-
gajatorii germani solicită
persoane care au cunoştinte
de limba germană, nivel A2
– B1, precum şi experienţă
în domeniu.

Angajarea se face pe o
perioadă de 9 luni, cu posi-
bilitate de prelungire, înce-

pând cu luna martie 2015.
Salariul oferit este de 1500
– 2200 euro brut/lună pen-
tru lucrătorii calificaţi (bu-
cătar, ospătar) şi de 1300 –
1600 euro brut/lună pentru
personalul necalificat (ajutor
bucătar, cameristă/ room-
boy, personal în industria
gastronomiei de sistem). 

Programul de lucru este
cu normă întreagă, iar caza-
rea poate fi asigurată de că-
tre angajator sau acesta poa-
te oferi sprijin în vederea gă-
sirii unei locuinţe.

Și-au anuntat participarea
la acest eveniment peste 45
de persoane care corespund
ofertei prezentate de anga-
jatorii din Germania, a pre-
cizat Liliana Dragomir, di-
rector executiv la AgenDia
JudeDeană de Ocupare de
ForDă de Muncă.

77 de joburi în domeniul
hotelier – gastronomic! 

Hărţuirea şi abuzul pe internet, 
în atenţia Poliţiei Române
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Cererile pentru participarea la ora de
religie trebuie depuse până pe 6 martie



6 BRAȘOVUL ISTORIC Miercuri

Numele i-a fost schimbat de patru ori.
Iniţial a fost Strada Vămii, apoi a de-
venit strada Regele Mihai, în perioa-
da comunistă s-a numit 7 Noiembrie,
iar în prezent, strada Mureşenilor.

Pe vremuri, la intrarea în cetate, exista Poar-
ta Vămii, locul pe unde intrau carele cu măr-
furile negustorilor care veneau din Ţara
Românească, prin pasul Bran, iar pe strada
respectivă funcţiona vama unde se dijmuiau
produsele. Clădirea din partea stângă nu mai
există, acum fiind parcarea de la Hotelul Aro
Palace. În locul din care a fost făcută această
fotografie se află acum sensul giratoriu de
la Casa Armatei. 

Elena Cristian

Strada Vămii, Regele Mihai,
7 Noiembrie – Mureşenilor



Municipalitatea inten-
ţionează să înfiinţeze un
nou post de Poliţie Lo-
cală în cartierul Noua,
care să aibă în suprave-
ghere în special Grădina
Zoologică, parcul Noua,
Parc Aventura şi zona
rezidenţială. 

„Această zonă, este în pre-
zent monitorizată de o patrulă
mixtă formată dintr-un poliţist
local şi un angajat al Poliţiei
Naţionale. Consider că acest
areal cu potenţial turistic tre-
buie tratat cu o atenţie deose-
bită şi că având în vedere
obiective menţionate, un post
nou de poliţie este justificat”,
a declarat viceprimarul Ci-
prian Bucur, care spune că
pentru acest nou post este ne-
cesară o echipă de zece poli-
ţişti locali, dotaţi cu cel puţin
un autovehicul pentru inter-
venţie. 

De altfel, în bugetul din
acest an al Poliţiei Locale sunt

prevăzute fonduri pentru achi-
ziţionarea a patru autovehi-
cule noi, din care o parte ar
putea fi folosite în cadrul nou-
lui post de Poliţie Locală ce
va fi înfiinţat în Noua.

În plus, spune viceprimarul,
alţi aproximativ 20-25 de po-
liţişti locali, care pot fi asigu-
raţi din cadrul persoanlului de
pază, vor fi mobilizaţi pentru
supravegherea capelelor de li-

nie RAT, mai ales cele cinci
modernizate şi date în folo-
sinţă la sfârşitul anului trecut.

„Pentru creşterea sentimen-
tului de siguranţă este nevoie
ca agenţii Poliţiei Locale să
fie cât mai mult timp pe teren”,
a subliniat Bucur. 

Poliţia Locală Braşov are,
în prezent, 61 de posturi va-
cante, după o serie de concur-
suri la care au participat mai

puţini doritori
decât s-ar fi
aşteptat auto-
rităţile. În pe-
rioada imediat
următoare se
va organiza
concurs un
nou concurs,
pentru 7 pos-
turi la Biroul
de Siguranţă şi
Pază Obiecti-
ve. Posturile
din Poliţia Lo-
cală au devenit
mai căutate

abia după introducerea, prin
lege, a alocaţiei de hrană, de
care erau lipsiţi doar poliţiştii
locali, în comparaţie cu alţi
angajaţi din domeniul ordinii
şi siguranţei publice, care lu-
crează la stat şi au atribuţii
identice cu poliţiştii locali.
Alocaţia de hrană a intrat în
vigoare la Poliţia Locală Bra-
şov din ianuarie 2015. 

A.P.

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

În ultimul weekend din luna
februarie Asociaţia Colors îi
invită pe toţi cei care sunt pa-
sionaţi de voluntariatul comu-
nitar şi vor să ofere din timpul
lor celor care au nevoie, la o
serie de jocuri interactive! Ti-
neri sau mai puţini tineri, bra-

şovenii generoşi cu timpul lor
sunt aşteptaţi în Mansarda Ca-
sei Baiulescu pentru a afla
mai multe despre oportunită-
ţile destinate voluntarilor din
Braşov. 

Evenimentul va avea loc vi-
neri, 27 februarie 2015, la

Ma n s a r d a
Casei Baiu-
lescu, între
orele 18Ș00-
20.00.

„Asociaţia
Colors lu-
crează intens
cu tinerii, ini-
ţiind şi orga-
n i z â n d
numeroase
activităţi de-
dicate. Prin-
tre acestea,
 Jocurile pen-
tru voluntari
au fost gân-

dite ca întâlniri periodice de
interacţiune, de prezentare a
diferite asociaţii, cu preocu-
pările şi proiectele lor, şi de
crearea a unui spaţiu de co-
municare prin joc”, a declarat
Claudia Popa, preşedintele
Asociaţiei Colors.

Caravana identităţii ajunge
mâine, 19 februarie, la ora
9.00, la sediul Serviciului Pu-
blic Comunitar Săcele unde
se vor realiza acte de identi-
tate sau de stare civilă. Vizate
sunt persoanele de etnie romă. 

Sprijinul va fi acordat prin
suportarea contravalorii

 emiterii cărţii de identitate,
în caz de expirare sau pre -
schimbare,  schimbarea
 domiciliului, pierderea do-
cumentului de identitate sau
în momentul împlinirii vârs -
tei de 14 ani. 

În cazul în care se vor re-
găsi persoane în situaţia de

a nu avea acte de stare civilă
sau de identitate şi care nu
se pot deplasa, acestea vor
putea obţine documentele
prin intermediul unor acţiuni
de tip Camera Mobilă, reali-
zate cu sprijinul partenerului
în proiect, Direcţia Judeţeană
de Evidenţă a Populaţiei.

„În urma unor evaluări
realizate la nivel naţional,
făcute de structurile de
profil, municipiul Braşov
stă cel mai bine în privinţa
instruirii de specialitate a
agenţilor, 80% dintre po-
liţiştii din sectorul operativ
fiind absolvenţi ai cursu-
ri lor de perfecţionare,
care se fac la centrul de
la Sfântu Gheorghe (Co-
vasna). Acest procent
este de excepţie, în con-
textul în care în multe din
marile oraşe din ţară pro-
cesul celor care au absol-
vit aceste cursuri este de
10%. Estimăm că întreg
personalul va fi certificat
profesional corespunzător
până la jumătatea anului”,
a declarat viceprimarul
Ciprian Bucur, în cadrul

unei conferinţe de presă. 
Potrivit Legii 155/2010,
pînă la 1 august 2015, toţi
agenţii operativi ai Poliţiei
Locale trebuie să deţină
certificate de specializare
eliberate de Ministerul
Afacerilor Interne. În acest
an vor fi şcoliţi ultimii 25
de angajaţi ai Poliţiei care
nu şi-au obţinut încă di-
ploma. Potrivit viceprima-
rului, în 2012 au făcut
cursurile şcolii de pregă-
tire din Sfântul Gheorghe
39 de poliţişti locali, că-
rora li s-au adăugat alţi 36
în anul 2014 şi încă 36 în
2014. În total, sînt deja
111 agenţi certificaţi co-
respunzător, care au făcut
cursul de specializare şi
au obţinut certif icarea
prevăzută de lege. 

Poliţia Locală Braşov are 
cei mai instruiţi agenţi din România

Acte pentru romii din Săcele! 
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O nouă ediţie de jocuri 
pentru voluntarii braşoveni! 

Un post nou de Poliţie Locală 
va fi înfiinţat în cartierul Noua
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Specialiștii anticipează o secetă fără
precedent în centrul și sud-vestul SUA 

Marile câmpii din SUA vor
cunoaște probabil în secolul
21 secete mai grave decât cele
care au avut loc în ultimul mi-
leniu, punându-i în pericol pe
locuitorii din aceste zone, au
avertizat oamenii de știinHă
americani care au efectuat si-
mulări pe 17 modele infor-
matice ale schimbărilor
climatice din America de
Nord, informează AFP.

Cercetătorii au reconstituit
climatul pentru o perioadă
neobișnuit de caldă și uscată
din secolul al XII-lea și al
XIII-lea, cu ajutorul cercurilor
de pe trunchiurile copacilor

bătrâni, a explicat Toby Ault,
climatolog la Universitatea
Cornell, din statul New York,
acesta fiind unul dintre prin-
cipalii autori ai lucrării pre-
zentate la ConferinHa anuală
a AsociaHiei Americane pen-
tru Progresul ȘtiinHei (AAAS)
reunită în aceasta săptămână,
la San Jose, California.

„Am fost foarte surprins de
modul în care aceste zone vor
fi probabil în viitor foarte us-
cate”, a adăugat el. Potrivit
opiniei sale, "aceste super-se-
cete sunt asemănătoare unui
dezastru natural în mișcare
lentă" și merită aceeași mo-

bilizare ca pentru alte dezastre
naturale.

Climatologii au atras atenHia
că a devenit clar că schimbă-
rile climatice au exacerbat se-
ceta actuală din centrul și
sud-vestul Statelor Unite ale
Americii.

Potrivit acestora, rezultatele
acestei noi cercetări sugerează
că aceste zone vor cunoaște
în viitor perioade prelungite
de secetă, care vor fi mult mai
severe și chiar mai fierbinHi
decât mega-seceta din secolele
al XII-lea și al XIII-lea numită
„anomalia climatică medieva-
lă”.

Companiile aeriene din Europa vor oferi
Internet la bord pentru a atrage noi clienți

Transportatorii aerieni din
Europa se grăbesc să ofere
acces la Internet prin Wi-Fi
la bordul avioanelor, în
dorinHa de a atrage noi pasa-
geri și de a crea o nouă sursă
de venituri prin divertisment,
servicii și publicitate.

Pasagerii care călătoresc cu
companiile aeriene americane
beneficiază deja de acces la
Wi-Fi pe 66% din milele zbu-
rate, faHă de o medie mondială
de 24%, potrivit datelor fur-
nizate de firma Routehappy.

în Europa, însă, adoptarea
unor servicii de Internet de
tip ground-to-air este mai di-
ficilă decât în SUA, din cauza
numărului de Hări din regiune,
în timp ce serviciile de Inter-
net pe bază de satelit s-au do-
vedit prea scumpe pentru
zborurile pe distanHe scurte.
În condiHiile în care numărul
sateliHilor plasaHi pe orbită este
în creștere, fapt care duce la
scăderea costurilor, iar com-
paniile aeriene sunt din ce în
ce mai conștiente de

posibilităHile de a face bani,
preHul nu mai constituie un
obstacol de netrecut, susHin
analiștii. Lufthansa, Air Fran-
ce-KLM, Ryanair și Vueling
sunt o parte dintre principalele
companii aeriene care vor să
ofere Wi-Fi la bordul zboru-
rilor pe distanHe scurte, ur-
mând exemplul dat de
compania low-cost Norwe-
gian, care oferă Internet gra-
tuit la 74 din cele 76 de
avioane Boeing 737 din flota
sa.

Contactarea civilizaţiilor
extraterestre nu este pe-
riculoasă, afirmă cerce-
tătorii americani de la
Institutul SETI (Search
for Extraterrestrial Intel-
ligence) din California.

Cercetătorii de la Institutul
SETI din California speră să
pună în practică acest proiect
în viitorul apropiat, informea-
ză lexpress.fr. Astrofizicienii
americani  au respins criticile
şi temerile formulate de alţi
oameni de ştiinţă, precum as-
trofizicianul britanic Stephen
Hawking, potrivit cărora o ast-
fel de iniţiativă ar putea să re-
prezinte o ameninţare pentru
Terra. 

„Timp de 50 de ani, am în-
dreptat radiotelescoape spre
stele în căutarea semnalelor
emise de alte civilizaţii, dar
fără succes”, a declarat Dou-
glas Vakoch, un cercetător de
la SETI.

„Prin acest program, Active
SETI, vom inversa procesul,
pentru a ne asuma un rol ac-

tiv, şi vom transmite semnale
puternice, bogate în informaţii,
către alte lumi, în speranţa că
vom primi un răspuns”, a
adăugat acelaşi cercetător
american. Aceste mesaje vor
fi trimise către alte sisteme
stelare relativ apropiate şi care
conţin planete potenţial locui-
bile.

Potrivit aceloraşi astrofizi-
cieni, o astfel de abordare este

mai promiţătoare decât ten-
tativele precedente, printre
care se remarcă discurile au-
dio plasate la bordul celor
două sonde spaţiale Voyager,
lansate în 1977, ce conţin su-
nete şi imagini selecţionate de
un grup de specialişti, cu sco-
pul de a alcătui un portret al
diversităţii vieţii şi al culturii
terestre.

Semnale radio au fost deja

transmise în acest scop în
Univers. În 1999, cercetătorii
ruşi au trimis propriile mesaje
cu ajutorul telescopului Yev-
patoria, din Peninsula Cri-
meea, iar, în 2008, NASA,
agenţia spaţială americană, a
transmis în spaţiu un cântec
al trupei The Beatles, intitulat
„Across the Universe”, către
steaua polară, aflată la o dis-
tanţă de 430 de ani-lumină.

Contactarea extratereștilor
nu este periculoasă

Gadgeturile pot afecta dezvoltarea copiilor
Cercetătorii britanici atrag atenția că nu trebuie să-i oferiți
unui copil un smartphone sau o tabletă iPad ca metodă
de a își ocupa timpul în fiecare zi. Astfel, gadget-urile
afectează în mod negativ copiii cu vârste de până la trei
ani și este în general recomandat să nu îi lăsați să pe-
treacă foarte mult timp cu ele. Conform unor studii re-
cente, ideea de a liniști un copil prin a îi oferi o tabletă
iPad sau un smartphone îi afectează capacitatea de a
se auto-controla. În plus, se pare că înlocuirea interacțiunii
umane cu un gadget, televizor sau un joc poate afecta
dezvoltarea emoțional și capacitatea copiiilor de a se in-
tegra în societate în viitor. Oamenii de știință spun că
majoritatea copiilor cu o vârsta mai mică de 3 ani nu pot
învăța din jocuri sau gadget-uri cum să interacționeze
cu oamenii din jurul lor într-un mod cât se poate de nor-
mal. Copilul va avea probleme în a își dezvolta capaci-
tatea de a înțelege matematica sau orice altă materie
științifică.

Dacă îți lași copiii să se uite prea mult la tv primești amendă
Părinții taiwanezi sunt obligați prin lege să monitorizeze
cât timp petrec copiii lor în fața televizoarelor. Conform
unui act normativ, timpul în exces petrecut în fața tele-
vizoarelor este considerat de-acum la fel de periculos
precum fumatul, băutul și drogurile. Parlamentarii din
Taiwan au aprobat legea privind bunăstarea și protecția
copiilor și tinerilor, ce extinde legile existente deja, pentru
a permite Guvernului să-i amendeze pe părinții copiilor
sub 18 ani care folosesc dispozitive electronice pentru
perioade mari de timp, scrie Time. Legi similar cu cea
din Taiwan există deja în China și Coreea de Sud.
Guvernul taiwanez poate amenda părinții cu până la
1.595 de dolari dacă se descoperă că minorii lor folosesc
dispozitive electronice „depășind o perioadă rezonabilă”. 
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Pe scurt



Două formaţii care au re-
prezentat România în acest
sezon în cupele europene,
Corona Braşov – Cupa EHF
şi HCM Roman – Cupa Cu-
pelor, se vor întâlni în
această seară, de la ora
18.00, în Sala Sporturilor
„Dumitru Popescu Coli-
başi” , într-o partidă ce con-
tează pentru etapa cu
numărul 19 a Ligii Naţio-
nale. Din păcate ambele
echipe au părăsit competi-
ţiile în care au participat,
astfel că de acum înainte se
vor concentra exclusiv pe
întrecerea internă. Oaspe-
tele Braşovului ocupă locul
5, cu un total de 35 de
puncte. Vicecampioana Ro-
mâniei, Corona Braşov, se
află pe poziţia a 3-a a ierar-
hiei interne, cu 42 de punc-
te acumulate. 

„Meci capital pentru noi!”
Antrenorul principal al
echipei ASC Corona 2010
Braşov, Bogdan Burcea, a
prefa?at ieri în cadrul unei
conferinţe de presă, disputa
de astăzi. „Este un meci de
o importanţă capitală pen-
tru noi, un joc care trebuie
neapărat să-l câştigăm,
pentru a ne menţine în gra-
ficul propus. Ne vom juca
şansa de a încheia sezonul
regulat pe locul 2 şi vom
face tot posibilul să câşti-
găm următoarele trei par-
tide: acasă cu HCM
Roman, în deplasare cu
HCM Râmnicu Vâlcea şi
acasă cu CSM Bucureşti.
HCM Roman este o echipă
cu experienţă, cu care am
împărţit punctele, în special
în jocurile din deplasare,
pentru că acasă nu am avut
probleme. Şi ei, ca şi noi de

altfel,  vin după o dublă
manşă în Cupele europene.
Romanul a fost eliminat din
Cupa Cupelor de Midtjyl-
land din Danemarca, dar
au avut un joc apreciat în
cele două manşe. Trebuie
să jucăm atent şi cu deter-
minare. Au două extreme
bune, care duc foarte bine
faza de contraatac. Sper să
avem o prestaţie constantă
pe toată durata partidei,
atât în atac cât şi în apă-
rare. Am mare încredere în
fete şi sunt convins că vor
face un meci foarte bun. De

asemenea sunt sigur că
această echipă se va mobi-
liza şi va aduce Braşovului
la finalul acestui sezon,
încă o medalie!”

Ţăcălie, la cuţit! Acciden-
tată la Campionatul Euro-
pean din luna decembrie, în
meciul contra Danemarcei
(în care a marcat 10 goluri
pentru România), Adriana
Ţăcălie era aşteptată să rein-
tre în teren, la jocul contra
Romanului. Veştile pentru
jucătoarea Coronei nu sunt
însă deloc îmbucurătoare.
„Din păcate, ne confruntăm

în continuare cu probleme
medicale. Adriana Ţăcălie
a primit luni searĂ o veste
rea. În cel mai scurt timp va
trebui să suporte o interven-
ţie chirurgicală la umăr, ast-
fel că va lipsi din teren cel
puţin 3 luni de zile. Laura
Chiper (întindere) şi Oana
Bondar (ruptură) nu sunt
nici ele refăcute în totalitate.
Sunt convins că această
echipă se va mobiliza şi va
aduce Braşovului la finalul
acestui sezon, încă o meda-
lie!” a declarat principalul
Coronei, Bogdan Burcea.

Antrenorul principal al Coronei Braşov, Bogdan Burcea, este convins că fetele noastre vor reuşi o nouă victorie!

Duelul „europenelor”
eliminate
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Corona Braşov, examen 
dificil pe teren propriu

Tărlungeniul s-a retras!
Liga 2 a pierdut a doua

echipă în această săptămână,
după ce ieri a fost anunţat
abandonul Unirii Slobozia.
Ieri a venit rândul unei alte
Uniri, cea din Tărlungeni, să
îşi anunţe abandonul, victimă,
ca şi echipa ialomiţeană, a
unui control al Curţii de Con-
turi care a dus la interzicerea
sprijinului financiar din partea

autorităţilor locale sau la re-
ducerea acestuia la minim
(cum a fost cazul Sloboziei).
Primarul Iosif Kiss a avut ieri
dimineaţă o şedinţă cu jucă-
torii şi cei din stafful tehnic,
în care i-a anunţat că sunt li-
beri să-şi caute alte echipe.

„Este dureros, dar nu am gă-
sit soluţii să ne putem continua
activitatea. Gata! S-a terminat!

Mă doare pentru că eu sunt le-
gat sufleteşte de această echipă
încă din anii ‘80 în care eram
în Onoare, iar acum în 2015
suntem nevoiţi să închidem
într-un moment în care ne
aflam în lupta pentru play-off-
ul Ligii 2. I-am anunţat pe pe
jucători că îşi vor primi actele
pentru a putea pleca la alte
echipe”, a declarat Iosif Kiss

pentru Monitorul Expres.
După prima parte a sezonului,
Unirea Tărlungeni se afla pe
locul 5 în Seria a II-a a Ligii
2 cu 22 de puncte acumulate
în 16 etape şi cu şanse reale
de a prinde play-off-ul. Ca ur-
mare a retragerii din campio-
nat, Unirea va pierde toate
meciurile din retur la masa ver-
de, inclusiv cele deja jucate.

Pagină realizată de 
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea 

Keşeru s-a făcut prinţ de Qatar!
Clubul de fotbal Steaua București a  ajuns la un acord pentru
transferul definitiv al atacantului Claudiu Keșeru la formația
Al Gharafa, din prima ligă a Qatarului. Jucătorul care a înscris
28 de goluri pentru Steaua în 2014 se va deplasa la Doha
pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna contractul
cu Al Gharafa, precizează sursa amintită. Keșeru, venit la
Steaua în ianuarie 2014, a marcat în tur 12 goluri în 17
partide jucate pentru ''roș-albaștri''. Keșeru, născut pe 2 de-
cembrie 1986, a debutat în primul eșalon la doar 15 ani, în
data de 23 august 2003, pentru FC Oradea, într-un meci cu
Petrolul (0-0). Claudiu Andrei Keșeru s-a transferat la o vârstă
fragedă, în 2003, la echipa franceză FC Nantes, după care
a mai jucat la Libourne, Tours, Angers și Bastia. Atacantul
are trei selecții la echipa națională, pentru care a marcat trei
goluri. Al Gharafa este antrenată de brazilianul Marcos Pa-
queta, Keșeru urmând să fie coleg cu jucători precum Li-
sandro Lopez (Argentina), Mark Bresciano (Australia) sau
Christian Bolanos (Costa Rica).În clasament, după 17 etape,
Al Gharafa ocupă locul 7 din 14 echipe, cu 23 de puncte,
fiind la mare distanță de liderul Al Sadd (40 puncte). În Qatar
Stars League joacă fostul internațional român Mirel Rădoi
(Al Arabi — locul 8), iar Ladislau Boloni o antrenează pe Al
Khor.

„Guriţă”, în grupele LC Asiei!
Echipa chineză Guangzhou R&F, antrenată de Cosmin Con-
tra, s-a calificat în faza grupelor Ligii Campionilor Asiei.
Echipa lui Contra a învins în deplasare, cu scorul de 3-1 (1-
0), formaţia australiană Central Coast Mariners, în turul trei
preliminar al competiţiei. Golurile învingătorilor au fost marcat
de Jiang Ning '8, Lu Lin '57 şi Rose 89 autogol, în timp ce
pentru gazde a înscris Trifiro, în minutul 90+2. Guangzhou
R&F va evolua în grupa F a Ligii Campionilor Asiei, alături
de echipele Buriram United (Thailanda), Gamba Osaka (Ja-
ponia) şi Seongnam Ilhwa Chunma (Coreea de Sud).

Rusia, în grafic cu pregătirile pentru CM 2018
Federația Internațională de Fotbal (FIFA) este mulțumită de
stadiul pregătirilor din Rusia, țara gazdă a Cupei Mondiale
de fotbal din 2018, a asigurat luni secretarul general al forului
internațional, Jerome Valcke, aflat la Sankt Petersburg pentru
o reuniune cu comitetul de organizare. „Muncim foarte bine
împreună. Pregătirile sunt în grafic, nu doar pentru Cupa
Mondială din 2018, ci și pentru Cupa Confederațiilor din
2017, care este, de asemenea, o competiție foarte impor-
tantă”, a explicat Valcke în cadrul unei conferințe de presă.
„Viitoarea etapă crucială este tragerea la sorți (a grupelor
de calificare), un eveniment extraordinar cu 1.500 de
participanți”, ce va avea loc în iulie 2015 la Sankt Petersburg,
a adăugat Valcke. „Va fi o Cupă Mondială superbă, pentru
că noi lucrăm din greu pentru asta”, a afirmat, la rândul său,
ministrul rus al Sporturilor, Vitali Mutko. „Avem deja experiența
Jocurilor Olimpice de la Soci, iar acest lucru ne va ajuta”, a
mai spus demnitarul rus, care a adăugat că bugetul prevăzut
va fi respectat.

O daneză la Gyor?
FC Midtjylland a anunţat luni seara că la sfârşitul sezonului
se va despărţi de Nycke Groot, după ce presa daneză a
anunţat săptămâna trecută că handbalista olandeză îşi va
prelungi contractul până în 2017. Într-un comunicat pe site-
ul oficial al clubului, formaţia daneză a precizat că handbalista
olandeză va pleca după patru ani, timp în care a câştigat
tot ce se putea pe plan intern, dar a participat cu Midtjylland
şi în turneul Final 4 al Ligii Campionilor. „A fost o decizie
foate dificilă, dar m-am hotărât ca în vară să fac următorul
pas în cariera mea”, a declarat jucătoarea de 26 de ani, care
a dezvăluit încă şi viitoare ei destinaţie. Nycke Groot a intrat
în atenţia mai multor cluburi importante din Europa, astfel
că nu este exclus ca din vară să o vedem în lotul unei formaţii
care va avea ca obiectiv câştigarea Ligii Campionilor, Gyor
sau Buducnost. Olandeza a fost şi în atenţia echipei HCM
Baia Mare, dar campioana României a ieşit din cursa pentru
achiziţionarea ei, între timp îndreptându-se către alte piste.
Gyor are cele mai mari şanse să o achiziţioneze pe Groot,
având în vedere că formaţia maghiară s-ar putea despărţi
la sfârşitul sezonului de Aguilar, iar data revenirii Anitei
Gorbicz este necunoscută. 



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

ROLUL VIEŢII MELE 
-PREMIERĂ-
(WISH I WAS HERE)
Regie: Zach Braff
(AP-12) Comedie, Dramă, 106 min.
ora: 18:00

KINGSMAN: 
SERVICIUL SECRET 
-PREMIERĂ-
(KINGSMAN: THE SECRET SERVICE)
Regie: Matthew Vaughn
(AP-12) Acţiune, Aventuri, 129 min.
ora: 18:45

CINCIZECI DE UMBRE 
ALE LUI GREY 
-PREMIERĂ-
(FIFTY SHADES OF GREY)
Regie: Sam Taylor-Johnson
(N-15) Dramă, Romantic, 124 min.
orele: 19:30, 21:15

STOCKHOLM 
-PREMIERĂ-
Regie: Rodrigo Sorogoyen
(AP-12) Dramă, Romantic, 90 min.
ora: 13:45

SPONGEBOB: 
AVENTURI 
PE USCAT 
-3D- DUBLAT
(THE SPONGEBOB MOVIE: 
SPONGE OUT OF WATER)
Regie: Paul Tibbitt
(AG) Animaţie, Aventuri, Comedie, 93 min.
ora: 13:30

WHIPLASH 
Regie: Damien Chazelle
(AP-12) Dramă, Muzical, 105 min.
ora: 21:45

12 ANI 
DE COPILĂRIE 
(BOYHOOD)
Regie: Richard Linklater
(AP-12) Dramă, 164 min.
ora: 15:30

ASCENSIUNEA LUI JUPITER -3D-
(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
(AP-12) Acţiune, Aventuri, SF, 128 min.
orele: 15:00, 17:15

NUNTAŞI DE ÎNCHIRIAT 
(THE WEDDING RINGER)
Regie: Jeremy Garelick
(AP-12) Comedie, 101 min.
orele: 20:00, 22:15

PENE GALBENE 
-3D- DUBLAT
(YELLOWBIRD)
Regie: Christian De Vita
(AG) Animaţie, Familie, 90 min.
ora: 13:15

CEI 6 SUPER EROI 
-3D- DUBLAT
(BIG HERO 6)
Regie: Don Hall, 
Chris Williams
(AG) Acţiune, Animaţie, 
Aventuri, Comedie, 102 min.
ora: 16:00
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Horoscopul zilei
Berbec. Se pare astăzi că aveţi multe probleme de rezolvat.
Reuşiţi să faceţi în casă schimbări ce contribuie la îmbună-
tăţirea atmosferei. După-amiază sunteţi tentat să cumpăraţi
un obiect de valoare. 
Taur. Sunteţi foarte ambiţios şi reuşiţi să finalizaţi o lucrare
importantă. După-amiază aveţi ocazia să vă afirmaţi în so-
cietate. S-ar putea să luaţi iniţiative pentru care veţi fi admirat. 
Aveţi grijă să nu neglijaţi problemele de familie!
Gemeni. Dimineaţă aveţi o stare de spirit excelentă, astfel
încât relaţiile cu cei din jur decurg fără probleme. Aveţi
şanse de reuşită în activităţile casnice şi în societate. Singurul
lucru care vă nemulţumeşte este situaţia financiară. 
Rac. Dimineaţă este posibil ca relaţiile sentimentale să fie
mai tensionate. Nu vă faceţi griji! O rudă mai în vârstă vă
ajută să înţelegeţi că aşa-zisele probleme sunt create de o
persoană invidioasă. 
Leu. Sunteţi apreciat pentru eforturile depuse la serviciu.
Puteţi să finalizaţi tot ce aţi început. Pe plan financiar, s-ar
putea să nu staţi tocmai bine, dar sunteţi hotărât să întoarceţi
lucrurile în favoarea dumneavoastră. 
Fecioară. Sunteţi foarte ambiţios şi reuşiţi să finalizaţi tot ce
v-aţi propus. Dimineaţă intraţi în posesia unui câştig financiar
consistent şi aveţi ocazia să vă afirmaţi pe plan social. Re-
laţiile cu persoana iubită sunt excelente.
Balanţă. Aveţi ocazia să faceţi schimbări importante pe plan
sentimental şi social. Colaboraţi foarte bine cu cei din jur
şi puteţi avea succes în societate. Vă recomandăm să vă
feriţi de exagerări. Nu vă asumaţi niciun risc.
Scorpion. Deşi aveţi o zi încărcată, reuşiţi să faceţi faţă cu
succes tuturor problemelor. Lipsa banilor vă deranjează, dar
nu reprezintă un obstacol de netrecut. Vă sfătuim să vă
bazaţi pe intuiţie. 
Săgetător. Reuşiţi să rezolvaţi o problemă sentimentală care
nu vă dă pace de la o vreme. Dimineaţă, un prieten vă pro-
pune să intraţi într-o afacere pe care a demarat-o de curând.
Vă sfătuim să acceptaţi, pentru că puteţi câştiga bine. 
Capricorn. Puteţi avea succes într-o scurtă călătorie de afaceri.
Vă sfătuim să fiţi prudent şi să evitaţi discuţiile în contra-
dictoriu cu partenerii de afaceri. După-amiază reuşiţi să cla-
rificaţi o problemă sentimentală mai veche. 
Vărsător. Se pot produce schimbări importante, mai ales pe
plan social şi sentimental. Colaboraţi foarte bine cu partenerii
de afaceri şi vă întâlniţi cu persoane importante. După-
amiază faceţi o investiţie pentru cămin. 
Peşti. Survin mai multe schimbări de program. Nu vă faceţi
griji, pentru că totul va ieşi bine! Aveţi ocazia să cunoaşteţi
o persoană mai în vârstă, care vă ajută să rezolvaţi o problemă
profesională. 

Astăzi în Braşov

În această săptă-
mână la Teatrul
Sică Alexandres-
cu din Braşov
sunt programate
u r m ă t o a r e l e
spectacole:

Astăzi, 18.02.2015
AUTOSTRADA –

sala Studio, ora 19.00
de Neil LaBute

Preţul biletelor: 10
lei Preţ redus pentru
elevi, studenţi, pensio-
nari: 5 lei

Mâine, 19.02.2015
SECTORUL S –

sala Studio, ora 19.00
de Emanuel Pârvu

Regia: Emanuel Pârvu
Preţul biletelor: 10 lei Preţ

redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei

Vineri, 20.02.2015
NIŞTE FETE – sala mare,

ora 19.00 de Neil LaBut.
Regia: Gelu Colceag
Preţul biletelor: 15 lei Preţ

redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 10 lei

Sâmbătă, 21.02.2015
FANTEZIILE SEXUALE

ALE SOŢULUI MEU

APROAPE CĂ
M-AU ÎNNEBU-
NIT – sala mare,
ora 19.00 de John
Tobias

Regia: Şerban
Puiu

Preţul biletelor:
categoria I – 11 lei;
categoria II – 9 lei;
Preţ redus pentru
elevi, studenţi, pen-
sionari: 5 lei

D u m i n i c ă ,
22.02.2015

FAZANUL –
sala mare, ora
19.00 de Georges
Feydeau

Regia: Cristian Hadji-Culea 
Preţul biletelor: categoria I

– 11 lei; categoria II – 9 lei;
Preţ redus pentru elevi, stu-
denţi, pensionari: 5 lei

Spectacole 
la Dramatic

Opera Braşov şi Muzeul
„Casa Mureşenilor” Braşov
vă invită azi, 18 februarie
2015, ora 17.00, la „Recitalul
de la ora cinci” – Mozart...
for ever.

Interpretează:
◾ Valentina Mărgăraş – so-

prană
◾ Ioana Mărgărit – soprană

◾ Simona Mărcan – soprană
◾ Asineta Răducan – mezzo-

soprană
◾ Mihai Irimia – tenor
◾ Adrian Mărcan – bariton
◾ Nora Vlad – actriţă
◾ La pian: Simona Patriche

Intrarea se face pe bază de
bilete: 2 lei elevi şi studenţi;
3 lei pensionari; 5 lei adulţi.

„Recitalul de la ora cinci”:
Mozart... for ever ☺– Ce au făcut oltenii prima

dată când au văzut franzela?
– Au mâncat-o cu pâine.
☺ Cum se numeşte Peni-
tenciarul de Maximă Singu-
ranţă din Craiova? 
–  AlcaPraz.
☺De ce stau oltenii cu târ-
năcopul la televizor ? 
– Dacă se strică vreun canal,
să sape repede altul.

☺Cum fac oltenii lapte praf?
– Aruncă vaca din avion.
☺ De ce râd oltenii când
 fulgeră? 
–  Cred că sunt fotografiaţi.
☺De ce stau oltenii la cine-
ma în ultimele rânduri? 
– Cine râde la urmă râde mai
bine.
☺De ce fug oltenii dupa sal-
vare în noaptea de Înviere? 
– Ca să sarute crucea.

Bancuri
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Din presa maghiară
Colonelul Strat, noul viceprimar al Braşovului
Ministerul de Interne l-a numit pe colonelul în rezervă Strat
Nicolae, în funcţia de viceprimar al Braşovului. Noul vice-
primar a avut sub comandă regimentul de vânători de
munte în perioada 1918 – 1934, apoi a condus Inspecto-
ratul de pregătire militară până în 1937, când s-a pensionat.
Acum reintră în activitate în domeniul administrativ.
Colonelul Strat se bucură de simpatie atât în rândul lo-
cuitorilor majoritari, cât şi în rândul minorităţilor, deoarece
nu a făcut niciodată diferenţe între naţionalităţi. Caracterul
sever, dar drept al colonelului i-a convins pe braşoveni.
Colonelul Nan, primarul Braşovului, se poate bucura de
ajutorul unui om de nădejde în persoana colonelului Ni-
colae Strat, în administrarea oraşului.

Brassói Lapok, nr. 86, 14 aprilie 1938

Curtea de fier Thomas, Scheeser şi Galtz
Firma a fost înfiinţată de asociaţii Alfred Thomas, Ernest
Scheeser şi Ede Galtz în anul 1889. Cei trei întreprinzători
au acordat o importanţă şi atenţie acestei ramuri a co-
merţului, având cunoştinţe solide în acest domeniu şi în
scurt timp magazinul a ajuns cel mai bine aprovizionat,
în consecinţă şi cel mai căutat din zonă. 

Magazinul cu un depozit imens „Curtea de fier” din Piaţa
Sfatului comercializează traverse, bare de fier, osii pentru
maşini, sobe, materiale de construcţii, unelte, cuie, par-
doseală, accesorii de ţevărie, arme, mobilă din fier, pro-
duse din cupru, vase emailate, articole de menaj,
ustensile agricole, articole sportive en gros şi en detail.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album 
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914

„Când se împlineau 700 de
ani dela începerea lucrărilor
pentru construirea vechii ce-
tăţi a Râşnovului, consiliul co-
munal din această localitate
al cărei preşedinte era d. Ion
Ducariu a hotărât, la sugestiile
d-lui dr. Ioachim Ciurea, pre-
fectul de atunci al judeţului
Braşov, ca această veche ce-
tate să fie dăruită primului
moştenitor al Tronului Româ-
niei  întregite, astăzi Regele
Carol al II-lea. Era la 2 August
1923. (...)

Cetatea Râşnovului a înce-
put să fie construită de cava-
lerii teutoni cu câte-va zeci de
ani înainte de venirea Saşilor
în aceste ţinuturi româneşti.
La început a fost clădită din
lemn. In secolul al 14-lea fiind
însă distrusă de incendiu s’a
refăcut construcţia din piatră.

In anul 1521 s’a săpat fân-
tâna a cărei adâncime era de
144 m. Timpul a scurtat însă
adâncimea şi astăzi nu are de-
cât 88 m.

Turnurile cetăţii s’au con-
struit la 1699, iar la 1773
poarta cea mare.

Cetatea Râşnovului era una
din cele şapte cetăţi ale
 A r d e a l u l u i
cons truite de
cavalerii teutoni
după cari Saşii
veniţi în urmă
au şi dat denu-
mirea lor ger-
mană acestei
provinci româ-
neşti: Sieben-
bűrgen. Cetăţile
Ardealului ser-
veau populaţiu-
nei băștinaşe ca
loc de retragere
în timpul năvă-
lirilor duşmane.

M. S. Regele
Carol al II-lea
este hotărât să
renoveze treptat
această veche cetate şi lucră-
rile vor începe în chiar în
toamna anului acesta”.
Carpaţii – Anul X, nr. 544;
Duminecă , 21 Septembre 1930

Să descoperim o parte din
„misterele” acestei frumoase
cetăţi…

Denumirea de Râşnov are
la bază cuvântul „roz” care

înseamnă trandafir, atât în
limba latină, cât şi în limbile
germană şi slavă, trandafirul
fiind ales ca emblemă a ora-
şului, în epoca medievală.
Râşnovul era frumos ca un bu-
chet de trandafiri, misterios
ca o cetate necucerită, ferme-
cător ca epoca în care a cu-

noscut gloria... 
Marca cea mai cunoscută a

oraşului o reprezintă
Cetatea Râşnovului, mo-
nument istoric cu un i-
mens potenţial turistic
şi cultural. În ultimii ani,
Cetatea găzduieşte cu
generozitate o seamă de
evenimente culturale şi
artistice, mare parte din-
tre ele având caracter
anual, precum Festivalul
de Film Istoric, Sărbă-
toarea Rozelor, Festiva-
lul Medieval „Turnirul
Cetăţilor”.

Râşnovul spune oas-
peţilor săi o poveste
aparte, în care legendele
romantice cu cavaleri şi
prinţese sunt reconsti-
tuite în cetatea medie-

vală, muzica istoriei se aude
în bisericile oraşului, şi „aer
curat, linişte, mâncare bună”
(după cum citim pe spatele
unei cărţi poştale trimise din
Râşnov, în 1925), îi întâmpină
în casele localnicilor.

Cristina Baciu
Dinu Eva

Cetatea Râşnovului – Castel 
al M. S. Regelui Carol al II-lea

Regele Carol al II-lea
şi fiul său Mihai

Venim azi a aminti şi pen-
tru cititorii de duminică ai zia-
rului nostru, că dl. căpitan
pensionar Basiliu Spăriosu ce
locuieşte în Braşov, a scos de
sub tipar un calendar grafic
pe anul 1900 tipărit pe o sin-
gură foaie de hârtie de perga-
ment. 

În acest calendar sunt în-
semnate zilele şi lunile anului,
arătându-se apusul şi răsăritul
soarelui pentru fiecare zi, fa-
zele lunii, sărbătorile etc. Mai
însemnată este însă prognoza

timpului. Pe baza studiilor şi
a combinaţiunii proprii, dl.
Spăriosu arată în calendarul
său cum are să fie timpul în

fiecare zi de
peste an: se-
nin, ploios
ori furtunos.
Deocamdată
putem spune
că asemă-
nând dările
de seamă pu-
blicate de la
î n c e p u t u l

anului cu privire la întâmplă-
rile meteorologice, rămânem
surprinşi de modul cum s-a
potrivit schimbarea timpului

cu prognoza din calendarul
dl. Spăriosu. 

De aceea am crezut potrivit,
în interesul cetăţenilor noştri,
mai ales a agricultorilor, să
facem o mică rubrică în care,
din două în două săptămâni,
să arătăm prognoza timpului
după amintitul calendar. În-
cepem deci cu ziua de mâine:
timpul va fi cam tulbure. 

Gazeta de Transilvania,
nr. 75, aprilie 1900

Un calendar grafic pe anul 1900

Mihaela Lupu
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Andreea, o româncă în
vârstă de 34 de ani sta-
bilită în Canada a aplicat
pe site-ul Mars One pen-
tru a face parte din pri-
ma echipă de astronauţi
care colonizează plane-
ta roşie până în 2023.

„Vreau să merg pe Marte
pentru că îmi doresc să fac
parte din istoria şi viitorul
umanităţii. Mi-ar plăcea să
fac parte dintr-o echipă care
va pune bazele unei civilizaţii
pe o nouă planetă”, spune An-
dreea într-un material video
de prezentare.

Orice om de pe Terra poate
depune o cerere pentru a face
parte din echipa care va pleca
pe Marte. Solul marţian este,
aparent, propice vieţii, potrivit
rezultatelor analizei primului
eşantion colectat de sonda
americană Phoenix.

Proiectul este gândit ca un
mare reality show. Astfel, toa-

tă misiunea va fi monitorizată
– de la selecţia celor care vor
pleca pe Marte şi până la pri-
mii paşi pe planeta Roşie.

Biletul către Marte va fi
doar dus. Mai exact, astro-

nauţii nu vor mai reveni pe
Pământ. Asta pentru că în
timpul călătoriei de şapte
până la opt luni, ei îşi vor
pierde masa musculară şi
osoasă. În plus, după ce vor

petrece timp în câmpul gra-
vitaţional mult mai slab de
pe Marte, le va fi imposibil
să se readapteze la gravitaţia
de pe pământ. Acest lucru nu
a speriat-o însă pe românca
Andreea şi nici pe ceilalţi mii
de oameni care s-au înscris.

Andreea s-a născut în Ro-
mânia, iar în prezent locu-
ieşte în Canada şi deţine
dublă cetăţenie româno-ca-
nadiană. Spune că este pa-
sionată de tot ce are legătură
cu ştiinţa, în special cu avia-
ţia şi explorarea spaţială. În
prezent, ea urmează un curs
pentru a obţine licenţa de pi-
lot autorizat şi lucrează ca
analist în industria IT din
Canada. 

Administratorii proiectului
Mars One au publicat pe
site-ul iniţiativei lista întreagă
cu numele şi profiluriletutu-
ror celor 100 de candidaţi
rămaşi în cursă – 50 de băr-
baţi şi 50 de femei.

O româncă printre
coloniştii de pe Marte

Cântăreaţa Lady
Gaga a anunţat,
luni, pe Instagram,
că s-a logodit cu ac-
torul şi manechinul
Taylor Kinney. Cei
doi s-au cunoscut
în urmă cu câţiva
ani, la filmările
pentru unul dintre
videoclipurile sale,
scrie AFP, citat de
Agerpres.

Lady Gaga,  în
vârstă de 28 de ani,
a mai dezvăluit că a
primit de la iubitul
său un inel cu o ini-
mă aplicată, de Va-
lentine’s Day.

„Mi-a dat inima
lui de  Valentine’s
Day şi am spus DA”,
a scris cântăreaţa
Lady Gaga pe con-
tul său Instagram. 

Cântăreaţa Lily Allen, ameninţată 
cu moartea de terorişti

Cântăreaţa britanică Lily
Allen a fost ameninţată cu
moartea într-o serie de mesaje
primite de la un utilizator de
internet care spune că face
parte din gruparea teroristă
Statul Islamic (SI).

Pe contul ei de pe reţeaua
de socializare Instagram, ar-
tista britanică a publicat, vi-
neri, o copie a mesajelor
violente pe care le-a primit pe
telefonul mobil, provenind de
la un utilizator care spune că
face parte din gruparea Statul
Islamic. Între două insulte,
acesta a ameninţat-o pe Lily
Allen, spunând că o va răpi,
o va viola şi o va decapita, in-
formează lefigaro.fr.

În acele mesaje
SMS, misteriosul in-
terlocutor i-a trans-
mis artistei în vârstă
de 29 de ani o serie
de ameninţări vio-
lente: „Foarte bine,
se pare că nu vrei să
înţelegi, eu sunt un
terorist din Statul
Islamic. Profită de
ceea ce ai acum, târfo! Îţi voi
pirata conturile de pe internet,
te voi răpi şi te voi viola. Apoi,
te voi eviscera şi te voi deca-
pita, târfă proastă!”.

În textul care însoţeşte fo-
tografia de pe Instagram ce
prezintă acele mesaje, Lily
 Allen spune că autorul ame-

ninţărilor ar fi obţinut numă-
rul ei personal de telefon „ac-
cesând ilegal contul de Twitter
al cântăreţei Taylor Swift”.
Cântăreaţa americană a con-
firmat într-adevăr că unele
dintre conturile ei de pe reţe-
lele de socializare au fost pi-
ratate în luna ianuarie.

Cătălin Botezatu, prezentare de modă în Londra
Weekend plin pentru Cătălin Botezatu! Designerul nu
ratează nicio ocazie care îl solicită profesional. El a
fost prezent, sâmbăta trecută, la ceremonia Public In-
terest Awards, desfăşurată la East Wintergarden, în
Canary Warf, cartierul de afaceri din Londra. Acolo,
creatorul a pus în scenă o prezentare de modă pe un
podium de 200 de metri pătraţi. Colecţia designerului,
 „Domina”, extravagantă, cu accente exotice, a fost
prezentată de modele autohtone. Celebrul creator de
modă a fost aplaudat de cei peste 300 de invitaţi. În
afară de acest eveniment, creatorul de modă se ocupă
şi de formarea tinerilor care vor să evolueze în mo-
deling. Desginerul este gazda emisiunii „Supermodels
by Cătălin Botezatu”, de la Kanal D, o combinaţie in-
tensă de reality cu transformări inedite, probe dure şi
şedinţe foto spectaculoase.

Claudia Pătrăşcanu, 
cununie civilă şi botez în aceeaşi zi
S-au logodit, anul trecut, de Ziua Îndrăgostiţilor, iar la
un an distanţă, cei doi şi-au oficializat relaţia. Gabi
Bădălău şi Claudia Pătrăşcanu au făcut, sâmbăta tre-
cută, cununia civilă, iar în aceeaşi zi, şi-au creştinat
băieţelul. Astfel, cele două evenimente importante nu
puteau trece neobservate, aşa că îndrăgostiţii au che-
fuit seara alături de invitaţii lor. La petrecerea micuţului
Gabriel Alexandru au venit şi ursitoarele, dar şi nu-
meroase persoane, care au ţinut să-i felicite pe cei
doi îndrăgostiţi şi să le ureze casă de piatră acestora.
Şi-au făcut apariţia şi fostele colege ale Claudiei,
 Andreea Bănică şi Julia Jianu, care pe vremuri formau
împreună trupa Exotic. „Casă de piatră, Claudia! Să
vă trăiască Gabriel-Alexandru!”, a fost mesajul Andreei
Bănică pentru sărbătorită. Petrecerea a durat până-
n zorii zilei, tinerii însurăţei bucurându-se de fel şi fel
de cadouri, dar şi de prezenţa celor dragi.

Cântăreaţa Lady Gaga s-a logodit cu
actorul şi manechinul Taylor Kinney


