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VALUTĂ

„Suntem într-o fază normală, suntem în grafic, nu e panică,
respectăm termenele pe care ni le-a dat Comitetul Inter-
naţional Olimpic (CIO)”, a declarat ieri, la finalul şedinţei
de Consiliu Local, primarul George Scripcaru, referitor la
şansele organizării la Braşov a Olimpiadei de Tineret din

anul 2020. Primarul a subliniat că municipalitatea îşi respectă
graficul de activităţi stabilite de CIO şi că, în acest moment,
CIO solicită garanţii financiare din partea Guvernului
 României, care să confirme intenţia României de a susţine
Jocurile Olimpice de Tineret 2020.

Braşovul, în cărţi pentru
organizarea Olimpiadei

Pierderile reale de energie termică
în sistemul centralizat administrat
de Tetkron sunt de 38,39% pe re-
ţeaua de transport şi de 44,43 % pe
reţeaua de distribuţie, arată ultimul
bilanţ energetic comandat de socie-
tatea de transport şi distribuţie a mu-
nicipalităţii şi întocmit de Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare

pentru Energie – Icemenerg Bucu-
reşti. Cauza principală rămâne ve-
chimea reţelelor de transport şi
distribuţie, care sunt supradimensio-
nate, fiind proiectate pentru consu-
mul tuturor condominiilor şi a
platformei industriale braşovene. În
prezent, Tetkron mai are în jur de
12.000 de abonaţi casnici. 

Bilanţ la Tetkron 

pag. 7

Hocheiştii de la Corona Wolves Braşov
au pierdut în weekend-ul trecut ambele
confruntări din Liga Mol şi s-au dis-
tanţat de primele două locuri ale cla-
samentului, care duc direct în
semifinalele competiţiei. Astfel, pentru
a ajunge între cele mai bune patru echi-
pe ale diviziei, „lupii” sunt obligaţi să
treacă de sferturile de finală. În acest

moment trupa condusă de Jerry An-
dersson se află pe locul patru. Rămâne
de văzut pe ce poziţie se vor clasa la
finalul sezonului regulat hocheiştii bra-
şoveni şi în funcţie de acest loc vor
juca în sferturi fie cu Debreceni fie cu
Ujpesti, formaţii pe care le vor întâlni
în acest weekend la Patinoarul Olimpic
din Braşov.

Lupii se luptă pentru locul trei
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Protest din cauza creşterii
francului elveţian
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METEO
Parţial noros

-3°C /3°C

Nemulţumiţi că nu îşi mai pot plăti datoriile după creşterea fran-
cului elveţian, care s-a apreciat ieri cu 30% faţă de euro, mai
multe persoane au protestat în faţa BNR.
La ora actuală, aproximativ 150.000 de români au credite în
franci elveţieni.
Românii care au credite imobiliare în franci elveţieni vor plăti
la bancă mai mult cu 300-350 de lei pe lună, la o rată medie de
500-600 de franci, dacă este luat în calcul cursul anunţat ieri de
BNR, de 4,3287 lei/franc, care a urcat cu 15,7% şi a atins un
maxim istoric.
Faţă de ziua precedentă, paritatea pentru francul elveţian anunţată
de BNR a urcat cu 58,72 de bani, de la 3,7415 lei/franc.
În acelaşi timp, euro a trecut de pragul de 4,5 lei, iar dolarul
american a atins un maxim istoric (3,851 lei). Precedentul maxim
pentru moneda elveţiană a fost înregistrat în urmă cu aproape
trei ani şi jumătate, pe 11 august 2011, când francul a fost cotat
la 4,0898 lei. Debitorii care au contractat de la bănci împrumuturi
în franci elveţieni ar fi plătit pentru o rată medie de 500-600 de
franci între aproape 1.900 şi 2.250 lei pe lună, valori calculate
la cursul de miercuri anunţat de BNR.
În schimb, după creşterea bruscă înregistrată ieri, pentru aceeaşi
rată suma de plată urcă la 2.200 – 2.600 de lei, astfel că de la o
zi la alta au o datorie suplimentară de 300 – 350 de lei.
Finanţările în franci elveţieni au o pondere de 4,5% în soldul
total al împrumuturilor din sistemul bancar, din care 3,8% revine
populaţiei şi 0,7% firmelor.
Banca Naţională a Elveţiei a decis ieri să renunţe la plafonul
cursului de schimb de minimum 1,2 franci pe euro, măsură pe
care instituţia a adoptat-o în luna septembrie 2011, pentru a proteja
economia elveţiană de criza datoriilor suverane din zona euro.

Ziar Gratuit
Ediţia în format electronic 

se găseşte la adresa www.addjb.ro
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Procurorii au extins urmărirea penală în cazul lui Chiuariu

Consiliera ministrului de in-
terne și secretarul general ad-
junct, Ingrid-Luciana Mocanu
Popa, respectiv Mihai Șova,
sunt urmări�i penal.

Acuza�i că au divulgat infor-
maţii nedestinate publicităţii,
procurorii DNA au început ur-
mărirea penală fa�ă de cei doi.

Potrivit unui comunicat al
DNA, a fost începută urmări-
rea penală ”cu privire la
săvârșirea infracțiunii de folo-
sire, în orice mod, direct sau
indirect de informații ce nu sunt
destinate publicității ori permi-
terea accesului unor persoane
neautorizate la aceste informații
în scopul obținerii pentru sine
sau pentru altul de foloase ne-
cuvenite, în formă continuată
(8 acte materiale).”

Procurorii arată că suspectul
Șova Mihai a avut acces la do-

cumente confidena�iale ajutat
fiind de Mocanu Ingrid-Lucia-
na și că, ulterior, cei doi le-au
fotocopiat pentru a dobândi fo-
loase necuvenite.

„În zilele de 05.11.2014,
07.11.2014, 12.11.2014,
30.10.2014, 10.11.2014,
06.11.2014 și 07.01.2015, sus-
pecta Popa-Mocanu Ingrid-Lu-
ciana, în calitate de consilier al
ministrului Afacerilor Interne,
i-a permis accesul suspectului
Șova Mihai la documente care
conțineau informații nedesti-
nate publicității și la care acesta
nu avea acces, conform
atribuțiilor de serviciu, pe care
cei doi, ulterior, le-au fotocopiat
în scopul obținerii unor foloase
necuvenite”, se arată în comu-
nicat.

De asemenea, potrivit pro-
curorilor, cei doi au luat infor-

maţii din documente ale DNA
care priveau două dosare.

„(...) urmărind același scop,
în data de 14.01.2015, suspec-
ta Popa-Mocanu Ingrid-Lucia-
na i-a facilitat accesul
suspectului Șova Mihai la do-
cumente confidențiale, emise de
către Direcția Națională
Anticorupție, care priveau două
dosare penale aflate în curs de
instrumentare”, se mai arată în
document.

Procurorii DNA au făcut
miercuri perchezi�ii la Minis-
terul Afacerilor Interne.
Aceștia au ridicat mai mult do-
cumente, calculatoare, dar şi
alte probe.Ingrid Mocanu Popa
şi Mihai Şova au fost duşi mier-
curi la DNA, unde procurorii
le-au adus la cunoştinţă calita-
tea procesuală şi acuzaţiile din
dosar.

Ediția on-line a ziarului Patriarhiei a fost
spartă: Mahomed este trimisul lui Allah

Site-ul ziarului Lumina al Bi-
sericii Ortodoxe Române a fost
spart de hackeri, miercuri sea-
ră.

Atacul a fost revendicat de
hackerii „darkshadow” și
"xWARRIORtn", care au pos-
tat în limba franceză următorul
mesaj, care în traducere româ-
nească sună așa „Nu există alt
Dumnezeu în afară de Allah,

iar Mahomed este trimisul lui
Allah”. 

„Suntem obişnuiti cu slăbi-
ciunile voastre când oameni ne-
vinovaţi au fost ucişi în Tunisia
şi Algeria. Dar azi, aţi trecut
dincolo de limite! Azi suntem
nepoţii lui Daghbaji şi Lazher
Chariti. Azi suntem aici să ne
protejăm religia. 1,5 milioane
de oameni au fost ucişi de fran-

cezi în Algeria. Bunicii noştri
au fost ucişi de trupele franceze,
fraţii noştri din Mali la fel. Cine
este adevăratul terorist?”

Mesajul este semnat „Falla-
Ga Team, TUNISIAN CY-
BER RESISTANCE”, o
organiza�ie cunoscută pentru
vederile sale anti-israeliene.

După câteva ore, site-ul  zia-
rului Lumina a fost reparat.

Ministerul Transporturi-
lor va dubla numărul ca-
merelor amplasate pe
şosele, autorităţile susţi-
nând că şoferii au început
să le evite pe cele existen-
te, pentru că ştiu unde
sunt, scrie stirileprotv.ro.

Spre exemplu, atunci când
merg spre mare, unii şoferi
aleg drumul vechi, pe care nu
se află camere de supraveghe-
re. Apoi, în dreptul localităţii
Lehliu, ei intră pe Autostrada
Soarelui, fără să fie văzuţi de
camerele fixe de control. În-
ainte de Feteşti, unde există
un alt punct de control, ei ies

din nou de pe autostradă. Ast-
fel, mulţi şoferi reuşesc să cir-
cule fără să plătească rovinieta
şi amenda pentru lipsa ei.

„Luăm măsuri în acest an
ca fiecare cetăţean român

sau străin să îşi cumpere
 roviniete, în acest moment
nefăcând toată lumea acest
lucru.  Compania  (n. r.
CNADNR) nu are posibilita-
tea, nu are suficiente came-

re”, a declarat Ministrul
Transporturilor, Ioan Rus.

Prin urmare, Ministerul va
instala un sistem electronic
de control, în care camerele
fotografiază numărul de în-
matriculare, iar un server cau-
tă în baza de date să vadă
dacă şoferul a plătit sau nu
rovinieta. Dacă nu, amenda
va fi trimisă în plic, acasă.

Prin această iniţiativă, nu-
mărul camerelor va creşte de
la 33 la 74, cele noi urmând
a fi instalate în puncte cheie,
greu de ocolit. Ca să facă faţă
numărului mare de amenzi,
CNADNR va angaja şi agenţi
constatatori.

Cum „fentează” şoferii
camerele şi plata rovinietei

A ajuns după gratii pentru furt
Marți noaptea, poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie Brașov au
prins în flagrant o constănțeacă de 29 ani  care a furat o sticlă
de whisky din incinta unei stații de carburanți din cartierul
Bartolomeu al muncipiului Brașov. În urma verificărilor efec-
tuate a rezultat faptul că persoana menționată este suspectată
de comiterea în acest an a altor cinci fapte similare în Brașov,
drept urmare a fost reținută de polițiști și prezentată Parchetului
de pe lângă Judecătoria Braşov. În urma probatoriului ad-
ministrat de polițiști și procurorul de caz, Judecătoria Brașov
a emis ieri pe numele suspectei  mandat de arestare pre-
ventivă  pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Hoți de telefoane prinși
Poliţia municipiului Braşov a fost sesizată de un tânăr de 23
de ani cu privire la faptul că, miercuri în jurul prânzului, în
timp ce mergea  pe strada General Mociulschi din municipiul
Brașov, a fost acostat de un tânăr care l-a deposedat de un
telefon mobil, prin ameninţare. Tot ieri, Poliţia municipiului
Braşov a fost sesizată de doi bărbați, de 28 și 38 ani cu privire
la faptul că, în aceeași zi, dar seara,  în timp ce se aflau într-
un bar  din cartierul Tractorul al municipiului Brașov, doi tineri
i-au deposedat de telefoanele mobile și suma de 30 lei, prin
ameninţare cu acte de violenţă. În urma verificărilor și
investigațiilor efectuate de polițiști, au fost identificați și reținuți
aseară, în zona gării C.F.R Brașov, suspecții în cele două
cazuri, doi brașoveni de 22 și 32 ani. Suspecții au fost
prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov cu
propunere de arestare preventivă, pentru săvârşirea infracţiunii
de tâlhărie. 

Minore dispărute găsite de polițiști
În urma verificărilor și investigațiilor efectuate de polițiștii să-
celeni, ieri au fost găsite, în două locuințe din Brașov două
fete de 14 și 15 ani din Săcele, dispărute de la domiciliile lor
la începutul anului 2015. Minorele au fost reîncredințate de
polițiști familiilor.

Angajații MAI, urmăriți penal

Procurorii anticorupţie îl
acuză că i-a cerut 3 milioane
de euro lui Gheorghe Paltin
Sturdza pentru a obţine pentru
acesta din urmă, prin trafica-
rea influenţei asupra unor
funcţionari, un teren de circa
6.000 de hectare de pădure.

Senatorul PNL (autosuspen-
dat pe 13 ianuarie -n.r.) Tudor
Chiuariu este urmărit penal în
dosarul în care este arestat
Viorel Hrebenciuc. Chiuariu
fost pus sub control judiciar
de DNA Brașov pe o durată
de 30 de zile pentru trafic de

influenţă, spălare de bani și
aderarea la un grup infracţio-
nal organizat după ce ar fi sta-
bilit să primească 2,5 milioane
euro pentru intervenţii privind
retrocedarea în cazul lui Stur-
dza. DNA sus�ine că banii au
fost disimulaţi prin încheierea

unui contract de asistenţă ju-
ridică.

În acest dosar, se află în
arest preventiv Viorel Hreben-
ciuc, dar și Ioan Adam și Pal-
tin Gheorghe Sturdza, iar
Andrei Hrebenciuc în arest la
domiciliu.



Confederaţia Naţională
Sindicală "Cartel Alfa" soli-
cită Guvernului deblocarea
acordării tichetelor de masă
pentru angajaţii din adminis-
traţia publică, arătând că, într-
o primărie, un consilier cu
studii superioare, începător
sau cu experienţă, are un sa-
lariu net de 700 - 800 de lei.

Potrivit confederaţiei sin-
dicale, din cauza neactuali-
zării valorii de referinţă
pentru salarizarea din dome-
niul public, pe care Guvernul
a păstrat-o şi pentru 2015 la
nivelul salariului minim de
la intrarea în vigoare a Legii

284/2010, respectiv 600 de
lei, clasele de salarizare de la
1 la 20 s-au eliminat, fiind
aduse la acelaşi nivel salariile
încadrate între coeficienţii 1
şi 1,6. Astfel, Legea 284/
2010 privind salarizarea uni-
tară a personalului plătit din
fonduri publice, prin aplica-
rea deficitară, devine o „sursă
de profundă inechitate”, po-
trivit Cartel Alfa, citat de Me-
diafax. 

Astfel, într-o primărie, un
consilier cu studii superioare
începător, are, ca şi un anga-
jat necalificat sau un consilier
cu experienţă, un salariu net

de 700 - 800 de lei, exempli-
fică reprezentanţii Cartel
Alfa.

„Aceşti angajaţi sunt obli-
gaţi să completeze declaraţii
de avere, de interese, să par-
curgă testări, examene de
promovare, să fie amabili cu
cetăţenii şi să rezolve prompt,
eficient şi cu zâmbetul pe
buze orice solicitare din par-
tea acestora, toate acestea în
timp ce cu salariul pe care-l
primesc nu se descurcă să
acopere nici măcar cheltuie-
lile de bază de la o lună la
alta”, se arată în comunicatul
confederaţiei sindicale.

Preşedintele Klaus Iohan-
nis a declarat, ieri, la Bruxel-
les, după întâlnirea cu
preşedintele Comisiei Euro-
pene, Jean-Claude Juncker,
că acesta l-a asigurat de tot
sprijinul pentru România, în
chestiunea intrării României
în spaţiul Schengen.

Klaus Iohannis a afimat că
a discutat cu preşedintele Co-
misiei Europene, Jean Claude
Juncker şi ”au acelaşi punct
de vedere, pe tematica Schen-
gen”.

Preşedintele României a
declarat că a avut o foarte
mare plăcere să se întâlnească
cu preşedintele Comisiei Eu-
ropene, Jean Claude Juncker,
cu care se cunoaşte de ceva
vreme. ”Sunt foarte bucuros
să vă spun că am găsit nu
doar înţelegere ci şi punct de
vedere aproape identic cu al
meu la domnul preşedintele
Juncker, în mai multe puncte
importante pentru România,
pentru noi”, a anunţat Iohan-
nis.

Şeful statului a subliniat do-
rinţa sa şi a românilor de a
finaliza procesul de integrare
totală în UE şi de a deveni
membru, nu cu toate dreptu-
rile, pentru că şi acum avem
toate drepturile, ci un mem-
bru acceptat şi respectat în
nucleul Uniunii Europene, a
precizat Iohannis. Preşedin-
tele Klaus Iohannis a arătat
că ” unul din obiectivele cele
mai importante din mandatul
său este europenizarea com-
pletă a României”.

Pierderile reale de ener-
gie termică în sistemul
centralizat administrat
de Tetkron sunt de
38,39% pe reţeaua de
transport şi de 44,43 %
pe reţeaua de distribu-
ţie, arată ultimul bilanţ
energetic comandat de
societatea de transport
şi distribuţie a munici-
palităţii.

Raportul a fost întocmit de
Institutul Naţional de Cerce-
tare-Dezvoltare pentru Ener-
gie-Icemenerg Bucureşti.
Cauza principală rămâne ve-
chimea reţelelor de transport
şi distribuţie, care este supra-
dimensionată, fiind proiectată
pentru consumul tuturor con-
dominiilor şi a platformei in-
dustriale braşovene. „Ca
urmare a învechirii acestei re-
ţele şi a diminuării drastice a
cererii de energie termică, re-
ţeaua de alimentare cu energie
termică din Municipiul Braşov

generează pierderi însemnate
de energie termică, atât masice
dar şi ca urmare a transferului
ridicat de temperatură cu me-
diul exterior”, certifică docu-
mentaţia anexată unui proiect

de hotărâre prin care Consiliul
Local a fost chemat să aprobe
bilanţul energetic efectuat de
specialiştii din Bucureşti.

Conform legii, pierderile
constatate au fost avizate anul

trecut de Autoritatea Naţio-
nală de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Uti-
lităţi Publice (ANRSC), în
vederea stabilirii pre�ului gi-
gacaloriei. Pentru efectuarea

bilan�ului energetic, obligato-
riu prin lege şi care trebuie
actualizat anual, Tetkron a
plătit 64.000 de lei, fără TVA.
În prezent, Tetkron mai are
în jur de 12.000 de abona�i
casnici, fa�ă de peste 60.000
în anii ‘90, la care se adăugau
și platformele industriale. 

Datele studiului sunt vala-
bile în contextul în care au
fost deja realizate o serie de
investiţii mari în reabilitarea
reţelelor şi eliminarea pierde-
rilor.  Astfel, în 2012, muni-
cipalitatea a realizat, prin CET
- potrivit reprezentanţilor Tet-
kron şi a site-ului instituţiei -
o investiţie de optimizare a
reţelei de transport pentru zo-
nele Tractorul, Mihai Vitea-
zul, şi Florilor, prin scurtarea
traseului şi înlocuirea conduc-
telor aeriene cu conducte sub-
terane, şi un proiect pentru
alimentarea cartierului Astra
de la sursa CET Nord şi pen-
tru interconexiunea a 11 Cen-
trale Termice. De asemenea,

reabilitarea reţelei de distri-
buţie în cartierul Noua este
realizată în proporţie de 90%.
Anul acesta, urmează să fie
demarată şi o lucrare de re-
configurare a reţelei de trans-
port prin scurtarea traseului
pentru alimentarea cartierului
Griviţei – Mihai Viteazul, iar
reabilitarea re�elelelor de
distribu�ie a energiei termice
din cartierul Tractorul ar urma
să fie demarată tot în acest
an, cu fonduri ob�inute prin
Programul de cooperare
elve�iano-român. 

Pe de altă parte însă, în
Consiliul Local a fost pusă în
discuţie şi modificarea preţu-
lui local pentru energia ter-
mică livrată în Municipiul
Braşov, care nu influenţează
însă, cel puţin deocamdată,
preţul per gigacalorie plătit de
consumatorii casnici. Aceştia
au de plătit, de la 1 ianuarie
2015, 210 lei/gigacalorie, faţă
de 200 de lei până la 31 de-
cembrie 2014. A.P.

Din 2012  încoace au fost realizate o serie de investiţii mari în reabilitarea reţelelor şi eliminarea pierderilor

Aproape jumătate din energia termică
transportată de Tetkron se pierde pe traseu

Cartel Alfa cere tichete de masă
pentru angajații din administrația publică
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Iohannis: Preşedintele CE m-a asigurat 
de tot sprijinul, în chestiunea Schengen
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Statul acoperă 50% din
costu rile salariale totale pentru
companiile care creează locuri
de muncă. Schema de ajutor
de stat este valabilă în perioada
2-27 februarie.

Granturile alocate de la bu-
getul de stat pot fi obţinute de
companiile nou-înfiinţate sau
cele în activitate, IMM sau în-
treprinderi mari. În paralel se
derulează schema de ajutor de
stat având ca obiectiv stimula-
rea investiţiilor cu impact major
în economie, care are un buget
tot de 450 milioane lei. Minis-
trul Finanţelor, Darius Vâlcov
a declarat că: „această schemă

de ajutor de stat va conduce la
crearea a 3.724 de noi locuri
de muncă”. Astfel, în funcţie
de regiunea unde se realizează
investiţia, nivelul maxim al aju-
torului de stat variază între
15% (Bucureşti) şi 50% (Re-
giunea Nord-Vest, Centru,
Nord-Est, Sud-Est, Sud-Mun-
tenia şi Sud-Vest Oltenia). Sunt
considerate cheltuieli eligibile
costurile salariale înregistrate
pe o perioadă de 2 ani conse-
cutivi, ca urmare a creării de
locuri de muncă.

Condiţia este ca locurile de
muncă să fie generate direct
de un proiect de investiţii, după

data primirii acordului pentru
finanţare, dar nu mai târziu de
3 ani de la data finalizării in-
vestiţiei. De asemenea, inves-
tiţia trebuie să genereze cel
puţin 10 locuri de muncă dintre
care minimum 3 locuri de
muncă pentru persoane care
nu au mai avut un loc de mun-
că în ultimele 6 luni, cele cu
vârsta între 15 şi 24 de ani sau
peste 50 de ani etc. Locurile
de muncă nou-create trebuie
menţinute cel puţin 5 ani de la
data la care acestea au fost ocu-
pate prima dată, în cazul între-
prinderilor mari, respectiv 3
ani în cazul IMM.

Pentru a obţine subven-
ţii fermierii trebuie să fie
înscrişi în Registrul unic
de identificare, adminis-
trat de Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie pentru
Agricultură, să depună
cerere unică de plată în
termen şi să îşi intabu-
leze proprietatea.

Aceste măsuri sunt prevă-
zute într-un proiect de Ordo-
nanţă pentru aprobarea
schemelor de plăţi directe care
se acordă în agricultură în pe-
rioada 2015-2020.

„La Agenţia de Plăţi trebuie
să urmărim beneficiarul, astfel
încât să ne asigurăm că plăţile
sunt realizate în sistem corect
şi, atunci când cineva de la
Comisie vine şi verifică, să
aibă o lejeritate mai mare în
acest lucru. Fermierul trebuie
să demonstreze că este fermier
activ dacă primeşte plăţi mai

mari de 5.000 de euro din fon-
duri europene. Ca atare, dacă
primeşte o formă de sprijin
mai mare de 5.000 de euro,
trebuie să se înregistreze sub
o formă juridică”, a declarat
ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin, la emisiunea
”Viaţa Satului”. În ceea ce

priveşte intabularea terenurilor
agricole, pentru a putea primi
subvenţia pe suprafaţă sau alte
forme de sprijin pentru agri-
cultură, ministrul Agriculturii,
Daniel Constantin, a explicat
că se discută dacă măsura să
devină obligatorie din 2018
sau 2019.

„De ce trebuie să recurgem
la obligativitatea intabulării?
Pentru că, din anul 2020, cu
siguranţă, şi România va tre-
bui să treacă la sistemul de
plată unică pe fermă, nu pe
suprafaţă, ceea ce înseamnă
că toate formele de sprijin pe
care le primeşte (fermierul,
n.r.) trebuie să fie înglobate
într-o singură plată, pe fermă,
astfel că trebuie să fie terenul
intabulat ca să putem acorda
acele plăţi. Este o obligativi-
tate a Comisiei Europene. Noi
am prevăzut acest lucru şi ne
bazăm pe faptul că Ministerul
Dezvoltării Regionale, prin
fondurile pe care le are la dis-
poziţie prin Programul Ope-
raţional Regional, a alocat
deja o sumă importantă pen-
tru realizarea cadastrului în
extravilan”, a mai declarat mi-
nistrul Agriculturii, Daniel
Constantin, la emisiunea Viaţa
Satului.

Ştiri pe scurt

ECONOMIC

Directorul grupului rus
Gazprom, Alexei Miller, l-a
informat miercuri pe Comi-
sarul european pentru Ener-
gie, Maros Sefcovic, că nouă
poziţie de negociere a Mos-
covei este că tranzitul gazelor
ruşeşti spre UE via Ucraina
va fi redirecţionat prin Turcia
şi în consecinţă Europa ar tre-
bui să se grăbească să con-
struiască noi capacităţi de
transport pentru a putea primi
gaze naturale de la un hub
amplasat la graniţa dintre Tur-
cia şi Grecia, transmite Inter-
fax, transmite Agerpres.

Luna trecută, Gazprom a
decis să abandoneze proiectul
gazoductului South Stream ur-
mând în schimb să constru-
iască un gazoduct spre Turcia.

„Proiectul South Stream este
închis. Conducta Turkish
Stream este singura rută prin
care 63 de miliarde de metri
cubi de gaze naturale ruseşti,
care în prezent sunt livrate via
Ucraina, pot fi furnizate. Nu
există alte variante. Partenerii
noştri europeni au fost infor-
maţi de acest lucru, iar sarcina
lor este acum să pună la punct
infrastructurile necesare de la

graniţa dintre Turcia şi Gre-
cia”, a spus Alexei Miller.
„Partenerii europeni au la dis-
poziţia doar câţiva ani. Este
un calendar foarte scurt. Pentru
a respecta termenul limită efor-
turile destinate construirii de
noi conducte în ţările UE tre-
buie să înceapă imediat, altfel
gazul va ajunge pe alte pieţe”,
a spus Miller. Conducta South
Stream, ale cărei lucrări au fost
lansate în decembrie 2012, ar
fi urmat să lege Rusia de Bul-
garia, pentru a se îndrepta apoi
spre Europa Centrală, prin Ser-
bia, Ungaria şi Slovenia. 

300 de milioane de euro pentru Autostrada Soarelui 
de la  Comisia Europeană
Comisia Europeană a hotărât să acopere costurile de
construcţie a tronsonului Cernavodă – Constanţa din Au-
tostrada Soarelui, finanţat iniţial de statul român printr-
un împrumut, potrivit unui comunicat al Comisiei. 
Decizia a fost semnată ieri de Comisarul pentru Politică
Regională Corina Creţu, iar statul român beneficiază de
305,7 milioane euro din Fondul de Coeziune, sumă care
acoperă 85% din costurile de construcţie a celor 51,3
kilometri de autostradă daţi în folosinţă deja în noiembrie
2012. „Aşa cum am promis, în 2015 sunt gata să fac tot
ce ţine de mine pentru a ajuta statele membre cu pro-
bleme de absorbţie să investească o parte cât mai mare
din fondurile europene deja alocate”, a declarat Creţu.

7,6 milioane de români pe Facebook
Numărul de conturi româneşti din reţeaua Facebook a
atins 7,6 milioane, în creştere cu 8,6% faţă de ianuarie
2014, din care 1,48 milioane aparţin utilizatorilor din
Bucureşti, potrivit Facebrands.ro, serviciul de monito-
rizare a paginilor româneşti create pe reţeaua socială,
transmite Mediafax. „Din cei 7,6 milioane de utilizatori,
6,74 milioane (88,7%) din şi-au setat oraşul în profil.
Faţă de anul trecut, aceştia au crescut în număr absolut
dar au scăzut uşor în proporţie faţă de aceeaşi perioadă
a anului trecut când erau 6,57 milioane (93,88% din to-
tal, la momentul respectiv)”, se arată într-un comunicat
al Facebrands.ro. Capitala are în continuare cei mai
mulţi utilizatori ai reţelei Facebook în Romania, 1,48
milioane – 21,97%, urmată de Cluj Napoca, Iaşi, Timi-
şoara şi Constanţa cu peste 200.000 utilizatori de Fa-
cebook. Alte nouă orașe au peste 100.000 de utilizatori
de Facebook, respectiv Craiova, Braşov, Galaţi, Ploieşti,
Oradea, Arad, Bacău, Piteşti şi Sibiu.

Statul pune la bătaie 100 de milioane 
de euro pentru noi locuri de muncă

Gazul rusesc spre UE nu mai trece prin Ucraina

Noutăţi în 2015
pentru fermieri
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Consiliul Naţional al Ele-
vilor (CNE) este nemul-
ţumit de Regula mentul
de Organizare şi Func-
ţionare al Instituţiilor de
Învăţământ Preuniver-
sitar (ROFUIP), publicat
în Monitorul Oficial la
data de 13 ianuarie.

CNE�susţine că acesta este
în „neconcordanţă” cu De-
claraţia Drepturilor Omului,
Constituţia României şi Legea
Educaţiei Naţionale.

„Art. 136 alin (2) din RO-
FUIP stipulează faptul că di-
rectorul unităţii de învă-
ţământ are dreptul să propună
Consiliului de Administraţie
suspendarea sau interzicerea
redactării şi difuzării revistelor
sau publicaţiilor care contra -
vin ROFUIP sau Regulamen-
tului de Organizare Internă
(ROI) a respectivei unităţi de

învăţământ. Această măsură
contrazice art. 19 din Decla-
raţia Drepturilor Omului, care
menţionează că „orice om are
dreptul la libertatea opiniilor
şi exprimării” şi art. 30 alin

(4) din Constituţia României
– „Nici o publicaţie nu poate
fi suprimată”, susţine CNE
într-un comunicat de presă.

De asemenea, CNE afirmă
că regulamentul oferă directo-

rului unităţii de învăţământ pu-
terea de a decide în favoarea
sau defavoarea instituirii unei
asociaţii, menţiune care con-
travine art. 40 din Constituţia
României şi art. 1, alin. (1) din

Ordonanţa de Urgenţă 26/
2000, având următorul conţi-
nut: „Persoanele fizice şi per-
soanele juridice care urmăresc
desfăşurarea unor activităţi în
interes general sau în interesul
unor colectivităţi locale ori,
după caz, în interesul lor per-
sonal nepatrimonial pot con-
stitui asociaţii, ori fundaţii în
condiţiile prezentei ordonanţe”.

Consiliul Naţional al Elevi-
lor consideră, de asemenea,
că media 9 la purtare nu
poate fi un criteriu pentru a
deveni reprezentant al
elevilor, „constrângând” astfel
accesul liber al tuturor
elevilor din România să can-
dideze şi să fie aleşi în cadrul
acestei organizaţii, „existând
posibilitatea abuzurilor” sau
scăderii notelor la purtare în
„mod excesiv şi nejustificat”.

„Totodată, Legea Educaţiei
Naţionale precizează în art.

69, alin. (2) faptul că „elevii
şi profesorii din învăţământul
de stat şi din învăţământul
obligatoriu particular acredi-
tat/ autorizat beneficiază de
manuale şcolare gratuite, atât
pentru învăţământul în limba
română, cât şi pentru cel în
limbile minorităţilor naţio -
nale, în condiţiile legii”, articol
care contrazice ROFUIP. 

„Consiliul Naţional al Ele-
vilor cere factorilor decidenţi
respectarea legilor naţionale
şi prevederilor internaţionale,
printre care se numără şi
procentul alocat pentru edu-
caţie din Produsul Intern
Brut, însă salută aprobarea,
după mult timp, a Statutului
Elevului prevăzut în ROFUIP
ca fiind Statutul bene fi cia ri -
lor primari ai educaţiei ce
prevede drepturile şi obliga-
ţiile elevilor”, mai afirmă re-
prezentanţii elevilor.

Reacţia CSM la noua Lege „Big Brother” 
care este dorită de către SRI şi politicieni

Şeful Consiliului Superior
al (CSM), Marius Tudose, a
declarat ieri că membrii Con-
siliului ar trebui să aibă un cu-
vânt de spus înainte de pro-
mulgarea legii privind secu-
ritatea cibernetică, precizând
că un grup de lucru va analiza
acest act normativ.

„Am găsit necesar să for-
mulăm anumite observaţii, în
aşa fel încât să aibă acces la
un judecător, în aşa fel încât
să fie analizate de un jude-
cător. Cu privire la Legea se-
curităţii cibernetice, noi am
găsit de cuviinţă să dezbatem,
într-un grup de lucru, în ce

măsură avem posibilitatea să
intervenim în faza în care
este această procedură”, a
spus Marius Tudose, întrebat
despre o propunere a făcută
în şedinţa de plen a CSM de
către judecătorul Horaţius
Dumbravă.

Chestionat în legătură cu
promulgarea Legii securităţii
cibernetice fără un aviz al
CSM, Tudose a spus, citat de
Mediafax: „Noi ne-am dori
promulgarea legii cu condiţia
ca, înainte de promulgare,
CSM să aibă un cuvânt de
spus în această chestiune”.
Judecătorul Horaţius Dum-

bravă a cerut anterior, în şe-
dinţa plenului CSM, ca insti-
tuţia să susţină necesitatea
autorizării prealabile a unui
judecător pentru accesul ser-
vicilor de informaţii la datele
personale.

„Este necesar un control ju-
decătoresc prealabil accesării
datelor. Această lipsă de pre-
vedere din textul legii lasă
semne de îndoială cu privire
la protejarea interesului public
şi dreptul la viaţă privată, in-
timă şi de familie”, a afirmat
Dumbravă, în timpul discu-
ţiilor de la CSM despre legea
„Big Brother”.

Elevii contestă regulamentul
impus de către Guvern

Dascălii care sunt în prag pensionare 
la 1 septembrie pot rămâne titulari

Cadrele didactice care în-
deplinesc condiţiile legale de
pensionare la data de 1 sep-
tembrie 2015 se menţin în
activitate ca titulare şi în
anul şcolar viitor, până la trei
ani peste vârsta de pensio-
nare, prevede un ordin de
ministru al Educaţiei publi -
cat pe site-ul instituţiei.

Cererile vor fi depuse la
secretariatele unităţilor de în-
văţământ până la 26 ianuarie
iar validarea condiţiilor cum-
ulative pentru menţinerea în

activitatea ca titular în funcţie
didactică peste vârsta de
 pensionare se va face până la
2 februarie.

Potrivit ordinului de minis-
tru, în anul şcolar 2015-2016
poate fi menţinut în activitate
ca titular în funcţia didactică
peste vârsta de pensionare ca-
drul didactic care îndeplineşte
cumulativ următoarele condi-
ţii: postul didactic/catedra pe
care este titular, conform ac-
tului de numire/transfer/re-
partizare pe post/catedră, este

complet(ă) şi este viabilă în
anul şcolar 2015-2016 şi dacă
la nivelul unităţii/unităţilor de
învăţământ în care urmează
să fie menţinut în activitate
ca titular peste vârsta de pen-
sionare nu există reducere de
activitate la disciplina/dis -
ciplinele pe care cadrul di-
dactic respectiv este titular.
Vali da rea îndeplinirii cum-
ulative a condiţiilor de men-
ţinere pe post se va face în
consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ.

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
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Descendent al familiei Mureşenilor,
nepot al compozitorului Iacob
 Mureşianu, Mircea Gherman
(1927–1991), a fost un distins om de
cultură care şi-a pus întreaga capa-
citate în slujba culturii braşovene.

Activitatea lui în domeniul culturii
s-a datorat înaintaşilor săi, atât ma-
terni, cât şi paterni. Din partea ma-
mei sale – Sevastia Mureşianu – se
trage din neamul Mureşenilor, iar
tatăl său a fost dr. Joe Gherman –
un publicist talentat, cu scrieri im-
portante pentru administraţie.

De numele lui Mircea Gherman se
leagă în primul rând înfiinţarea
 Muzeului „Casei Mureşenilor” în
1968 şi asta pentru că „Dinastia
Muşesenilor” (pedagogi, ziarişti,
compozitori, publicişti, jurişti, isto-
rici) a lăsat peste vremi o avere care
merită respectată şi cunoscută de
cât mai multă lume. Mircea Gher-
man va coordona activitatea mu-
zeului până în anul morţii sale,
survenită în 1991. 

Ca om de cultură, a fost perma-
nent implicat în viaţa Cetăţii, ca

îndrumător muzeograf la „Casa
Mureşenilor”, unde a organizat
nu doar lansări de cărţi şi publi-
caţii, ci şi manifestări muzicale şi
literare.

A fost recunoscut ca un enciclope-
dist de prima mână chiar şi de co-
muniştii vremurilor în care afost
nevoit să-şi desfăşoare activitatea.
Datorită aprecierii de care se bu-
cura şi mai ales datorită faptului
că mulţi se foloseau de cunoştinţele
sale, a putut fi coordonatorul vo-
lumelor: „Braşovul şi independenţa
de stat a României” (1977), „Iacob
Mureşianu, Coruri” (1971) şi autor
al cărţii „Iacob Mureşianu, Opere,
vol. I” (1986). Studiile lui ca istoric,
economist sau muzicolog au apărut
în reviste de specialitate. A publicat
în ziarele „Drum Nou”, „Brassoi
Lapok” şi revista „Astra” din Bra-
şov, precum şi în revistele „Steaua”
şi „Tribuna” din Cluj. 

Muzica a fost de ase-
menea o preocupare
de prim ordin pentru
Mircea Gherman. A
scris cronici muzicale,

şi a fost preocupat constant de
istoria imnului lui Andrei Mu-
reşanu,  „Deşteaptă-te, Româ-
ne”, susţinând, ca şi bunicul
său (compozitorul Iacob Mu-
reşianu) că nu doar versurile
aparţin poetului, ci şi adapta-
rea melodiei, după un vechi

cântec bisericesc,
„Din sânul Maicii
mele”.

O adevărată dra-
goste şi dăruire a
avut pentru jazz.
Ca elev, în ultimii
ani de liceu a înfi-
inţat în Braşov
prima formaţie de
jazz – Big Band. 

În anul 1988, când
se împlineau 150
de ani de la apari-

ţia „Gazetei Transilvaniei”, s-a im-
plicat trup şi suflet în organizarea
aniversării, primul ziar românesc
din Transilvania având primul sediu
în Casa Mureşenilor. Înainte de
moartea sa, în 1991, a editat revista
„Ţara Bârsei”, care urma să fie o
carte de  vizită a Muzeului.

Omul de cultură
Mircea Gherman 



Primarul a subliniat că mu-
nicipalitatea îşi respectă gra-
ficul de activităţi stabilite de
CIO, este mereu în relaţie cu
Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român (COSR) şi că în acest
moment, CIO solicită garanţii
financiare din partea Guver-
nului României, care să con-
firme intenţia României de a
susţine Jocurile Olimpice de
Tineret 2020.

„Când am depus dosarul de
candidatură, de la Guvern am
primit o «scrisoare de încre-
dere», dar cei de la CIO, pe
lângă unele clarificări, ne-au
cerut şi garanţii guvernamen-
tale. Am vorbit şi astăzi (n.r.
ieri) cu preşedintele Comite-

tului Olimpic şi Sportiv Ro-
mân, Alin Petrache, şi i-am ce-
rut să facă demersuri pe lângă
Guvern. Noi am emis acte nor-
mative la nivel local, inclusiv
Consiliul Judeţean, dar nu pu-
tem da şi o Hotărâre de Gu-
vern”, a declarat primarul
Braşovului. „Indiferent de cu-
loarea politică pe care o re-
prezentăm, noi avem o
procedură de candidatură de
îndeplinit, iar în prezent se lu-
crează la clarificările solicitate
de CIO în urma depunerii do-
sarului de candidatură. Sunt
nişte termene la care ne ra-
portăm. În 2 februarie, trebuie
să formulăm aceste răspun-
suri. În 11 martie, va fi o vi-

deoconferinţă cu cei de la CIO,
la care voi participa eu, pre-
şedintele Comitetului Olimpic
şi Sportiv Român şi opt spe-
cialişti din Primărie din co-
mitetul de candidatură. Şi noi,
şi Lausanne, trebuie să ne pre-
zentăm proiectul şi vom răs-
punde la întrebările CIO. În
mai 2015, vom trimite un con-
tract presemnat, iar în iunie
se va publica raportul final de

candidatură. În iulie-august,
la Kuala Lumpur, CIO va de-
cide ţara şi oraşul gazdă.”, a
detaliat primarul.

Totodată, edilul a subliniat
că garanţiile financiare ale gu-
vernului şi clarificările privind
construcţia celui de-al doilea
patinoar necesar competiţiilor
sunt principalele subiecte ale
întrebărilor oficialilor CIO. 

A.P.

Suntem în cărţi!

Viceprimarul Adrian Ato-
mei şi-a anunţat ieri intenţia
de a se retrage din funcţia de
viceprimar, dacă plenul Con-
siliului Local decide să aleagă
un alt viceprimar. El a declarat
că hotărârea sa nu a fost dic-
tată de presiuni politice şi că
îşi va prezenta formal demisia
după ce colegii săi consilieri
vor decide cine îi va lua locul,
probabil în şedinţa de consiliu
din luna februarie. „Îmi prezint
intenţia şi disponibilitatea de
a părăsi funcţia de viceprimar.
Fac acest anunţ în concordan-
ţă cu faptul că s-au produs o
serie de schimbări politice în
Consiliul Local anul trecut (di-
zolvarea USL, fuziunea PNL-
PDL şi formarea unei noi
majorităţi, liberale, n.r.), iar
eu am ales să renunţ la PNL
şi să devin independent.
 Ţinând cont de formarea unei

noi majorităţi, din care eu nu
mai fac parte, cred că această
decizie pe care am luat-o este
o dovadă de normalitate po-
litică”, a declarat Atomei, care
a ţinut să le mulţumească şi
colegilor din executiv, şi celor
din Consiliul Local, pentru
buna colaborare pe care au
avut-o şi pe care speră să o
păstreze în continuare. 

„Vreau să le mulţumesc pen-
tru buna colaborare din acest
mandat de doi ani şi jumătate,
primarului George Scripcaru,
fostului viceprimar Răzvan
Popa şi doamnei viceprimar
Adina Durbacă. Am avut o
colaborare bună, sper să o
păstrăm şi în continuare, vă
mulţumesc şi dumneavostră,
colegilor din Consiliul Local,
şi nu în ultimul rând apreciez
echipa din Primărie cu care
am avut plăcerea şi onoarea

să colaborez îndea-
proape şi care mi-a
demonstrat că în Pri-
mărie există oameni
cu adevărat profesio-
nişti. În toată această
perioadă mi-am res-
pectat intenţia de a
face mai multă admi-
nistraţie şi mai puţi-
nă politică. Vă anunţ
că după ce se va cla-
rifica decizia privind
noul viceprimar, voi

părăsi această funcţie şi voi
preda în regulă toate lucrurile
în care m-am implicat. După
încetarea mandatului de vice-
primar voi continua să susţin
proiectele municipiului Braşov
din postura de consilier local
independent”, a adăugat
Adrian Atomei, a cărui inter-
venţie a fost aplaudată de co-
legii consilieri locali. 

La rândul său, primarul
Geor ge Scripcaru i-a mulţu-
mit viceprimarului pentru că
„a făcut treabă bună în Pri-
mărie”.

În privinţa noului vicepri-
mar, numele cel mai des ve-
hiculat în ultima perioadă este
cel al liberalului Ciprian Bu-
cur, însă se pare că deocam-
dată nu s-a ajuns la un
consens total în ceea ce îl pri-
veşte, în rândul noii majorităţi
din consiliul local.33 A.P.

Braşovul a organizat cu succes competiţia FOTE din 2013
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Sportivii legitimaţi la Asocia-
ţia Sport Club Corona 2010
Braşov vor beneficia de ac-
ces gratuit pe toate bazele
sportive care aparţin muni-
cipalităţii şi sunt administrate
de Direcţia de Sport şi Tine-
ret Braşov, potrivit unei ho-
tărâri adoptate ieri de plenul
Consiliului Local.
„Având în vedere calitatea
Municipiului Braşov de
membru fondator în cadrul
Asociaţiei precum şi nece-
sitatea sprijinirii activităţii
sportive de performanţă, a
sportivilor în atingerea
obiectivelor propuse prin
asigurarea cadrului necesar
pentru valorificarea aptitu-
dinilor individuale într-un sis-
tem organizat de selecţie,
pregătire şi competiţie şi ţi-
nând cont de faptul că acti-
vitatea bazelor sportive este
finanţată din bugetul local al
Municipiului Braşov, consi-
derăm că este oportună
acordarea accesului gratuit
pe bazele sportive aparţi-
nând Municipiului Braşov şi
aflate în administrarea Di-
recţiei Sport şi Tineret Bra-

ş o v
pentru
desfă-
ş u r a -

r e a
activităţii

sportive de
către sportivii legitimaţi în
cadrul Asociaţiei «Sport
Club Corona 2010 Braşov»”,
se arată în proiectul de ho-
tărâre supus ieri votului le-
gislativului local. 
Bazele sportive aflate în ad-
ministrarea DST Braşov sunt
bazinul Olimpic, Patinoarul
Olimpic, Sala Sporturilor, şi
stadioanele Carpaţi şi Me-
trom. 
Hotărârea Consiliului Local
nr. 199/2013 pentru aproba-
rea tarifelor de utilizare a ba-
zelor sportive aflate în
administrarea Direcţiei Sport
şi Tineret Braşov va fi astfel
completată şi republicată, cu
noua prevedere. De aseme-
nea, a fost abrogată hotărâ-
rea prin care se prevedeau
tarife speciale, mai mici de-
cât cele practicate în mod
normal, pentru sportivii legi-
timaţi la ASC Corona. A.P.

Adrian Atomei îşi anunţă intenţia 
de a renunţa la funcţia de viceprimar

Braşovul are nevoie de garanţii financiare guvernamentale
pentru Olimpiada de Tineret din 2020

„Suntem într-o fază normală, suntem în grafic, nu e panică,
respectăm termenele pe care ni le-a dat Comitetul Inter-
naţional Olimpic (CIO) şi ne ţinem fiecare de sarcinile lui”,
a declarat ieri, la finalul şedinţei de Consiliu Local, primarul
George Scripcaru, pentru a răspunde unor declaraţii pu-
blice făcute de „unii oameni politici care încearcă să po-
litizeze acest eveniment”, referitoare la şansele organizării
la Braşov, a Olimpiadei de Tineret din anul 2020. 

Gratuitate pentru sportivii
legitimaţi la ASC Corona
2010 Braşov
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Din ce cauză a murit Eminescu? O carte
prezintă o abordare nouă a morţii poetului

Volumul „Maladiile lui
Eminescu şi maladiile imagi-
nare ale eminescologilor”, edi-
tat de Fundaţia Naţională
pentru Ştiinţă şi Artă, care
prezintă o abordare nouă a
maladiilor şi morţii lui Mihai
Eminescu, a fost  lansat ieri,
cu ocazia Zilei Culturii Naţio-
nale.

Volumul este o restituire
morală a adevărului medical
privind maladiile lui Eminescu
şi ultimii săi ani de viaţă, rea-
lizat într-o perspectivă inter-
disciplinară şi inedită în 10
articole complementare sem-
nate de specialişti de prestigiu

din medicina românească ac-
tuală. Din perspectiva diferi-
telor specialităţi medicale, este
desfiinţat mitul privind moar-
tea poetului în urma unei lo-
vituri, precum şi diagnosticul
de sifilis care i-a fost atribuit
lui Eminescu, din cauza căruia
şi-a petrecut ultimii ani de via-
ţă în instituţia doctorului Şuţu,
se mai arată în comunicatul
citat. Astfel, articolul acade-
micianului Victor A. Voicu
(„A contribuit intoxicaţia ia-
trogenă cu mercur la patogra-
fia lui Eminescu?”) arată că,
pe fondul unei afecţiuni de tip
bipolar care nu a fost corect

diagnosticată, Mihai Eminescu
a primit diagnosticul eronat
de sifilis, generând un trata-
ment, standard la vremea res-
pectivă, cu mercur. Din păcate,
administrarea de lungă durată
şi în mod repetat a generat
agravarea stării de sănătate a
lui Eminescu şi a contribuit la
sfârşitul lui prematur.

De asemenea, Dan Prelip-
ceanu aduce o serie de "Ar-
gumente din perspectiva
psihiatriei actuale", în timp
ce Eduard Apetrei oferă o
serie de „Date privind pato-
logia cardiovasculară la Emi-
nescu”.

Turcia: Oraş antic, scos la vânzare 
pentru 9,6 milioane de dolari 

Un sit arheologic, situat la
nord de populara sta�iune
Bodrum, din Turcia, a fost
pus în vânzare, suma cerută
fiind de 22 milioane de lire
turcești (9,6 milioane de do-
lari).

Situl arheologic pus în vân-
zare este Bargylia, oraș care
datează din secolul V i.Hr.
Poten�ialii cumpărători sunt
informa�i că situl „se bucură
de priveliştea Lacului Bird
Heaven, lângă satul Bogazici,
cu vedere completă la mare”,

scrie BBC.
Însă cei care vor să devină

proprietari pe teren trebuie
să scoată din buzunare 22 de
milioane de lire turceşti (9,6
milioane de dolari), deși
construc�ia de clădiri în zonă
este interzisă, potrivit celor
relatate de birgun.net.

În opinia specialiștilor,
proprietarul ar putea găsi
„nenumărate comori sub pă-
mânt", comori ce nu au fost
încă excavate, întrucât situl
ar include un amfiteatru, un

templu şi o necropolă bizan-
tină.

Arheologii doresc ca oraşul
să fie cumpărat de către gu-
vern pentru a se asigura că va
fi îngrijit în mod corespun-
zător şi după achiziţionare,
cu toate că știu că nu există
finan�are pentru proiect.

Se spune că eroul mitic
Bellerophon a numit oraşul
după prietenul său Bargylos,
care a murit după ce a fost
lovit de Pegasus, calul înari-
pat din mitologia greacă.

Internat în ospiciul doc-
torului Obersteiner, din
Viena, după două săptă-
mâni, revenindu-şi din
starea letargică, Mihai
Eminescu scrie o impre-
sionantă scrisoare prie-
tenului său Chibici
Râvneanu. 
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Iubite Chibici,
Nu sunt de loc în stare să-mi

dau seama de boala cumplită
prin care am trecut, nici de mo-
dul în care am fost internat aici
în ospiciul de alienaţi. Ştiu numai
atât că boala intelectuală mi-a
trecut, deşi fizic stau îndestul de
prost. Sunt slab, rău hrănit şi
plin de îngrijire asupra unui vii-
tor care de acum înainte e fără
îndoială şi mai nesigur pentru
mine decât oricând.

Ceea ce aş dori să ştiu de la
tine este, dacă cărţile şi lada mea
sunt în oarecare siguranţă şi
dacă pot spera să le revăd. În

ladă trebuie să fi aflând şi
ceasornicul pe care l-am
scos de la Simţion. În-
colo, aş voi să ştiu
dacă voi scăpa de
aici, unde în adevăr
îmi pare că stau
fără nici un folos.
Tratamentul pare a
consta în mâncare pu-
ţină şi proastă şi în re-
clusiune, încolo n-am
observat nimic în maniera de a
mă trata. Sufăr cumplit, iubite
Chibici, de lovitura morală pe
care mi-a dat-o boala, o lovitură
ireparabilă care va avea influ-
enţă rea asupra întregului rest
al vieţii mele, ce voiu avea-o de
trăit. Asemenea, nu ştiu nimic
asupra poziţiei pe care mi-aţi
creat-o în acest institut. Cine
plăteşte pentru mine aici şi cine
are grijă de mine? D. Maiorescu
a trecut pe aici într-o zi, dar a
stat mai puţin de un minut şi nu
mi-a spus nimic asupra sorţii
care mă aşteaptă, căci sper că
voi fi condamnat a petrece aici

ani întregi fără
necesitate. 

Doctorii mi-
au spus că tre-
buie să-ţi scriu
ţie în privirea
aceasta. Mi-
aduc în adevăr
aminte c-am ve-
nit cu tine în
tren, dar încolo
nu mai ştiu nimic, decât că am
stat închis şi am suferit nu nu-
mai de halucinaţiuni, ci şi mai
mult de foame. Mă întreb acum,
dacă e vorba ca, cu cheltuială

şi anume să continue regimul
sub care trăiesc, regim cu totul
fără folos, atât pentru mine cât
şi pentru amicii cari au binevoit
a se interesa de mine şi a mă

trimite aici. 
Fii bun, iubite

Chibici şi respun-
de-mi cum stau lu-
crurile cu mine.
Doctorii de aici îmi
vorbesc de d. Ma-
iorescu şi de tine.
Eu ştiu despre tine
că tu n-ai mijloace
pentru a îngriji de
mine în starea în
care sunt.  Îmi sunt
dar necunoscute
măsurile pe care d.
Maiorescu va fi bi-
nevoit să le ia în
privire-mi şi văd pe
de altă parte că
doctorii de la insti-
tut nu ştiu aseme-
nea nimic, ci se
mărginesc a-mi cita
numele D-sale şi al

tău, ceea ce – în izolarea în
care mă aflu – nu e de natură
a mă satisface. Şi în adevăr,
nu-ţi poţi închipui starea în
care un om se află într-un in-

stitut de alienaţi, după ce şi-a
venit în fire. Neavând nimic de
lucru, închis alături c-un indi-
vid, hrănit rău, precum se obi-
cinueşte la spitale şi lăsat în
prada celor mai omorâtoare
grijă în privirea viitorului, mi-
e frică chiar de a-mi plânge
soarta, că şi aceasta ar fi in-
terpretat ca un semn de nebu-
nie. Astfel, fără speranţă şi plin
de amare îndoieli, îţi scriu, iu-
bite Chibici şi te rog să-mi lă-
mureşti poziţia în care mă aflu.
Eu aş vrea să scap cât se poate
de curând şi să mă întorc în
ţară, să mă satur de mămăliga
strămoşească, căci aici de când
mă aflu, n-am avut niciodată
fericirea de a mânca măcar
până la saţiu. Foamea şi de-
moralizarea, iată cele două
stări continue în care petrece,
nenorocitul tău amic M. Emi-
nescu (ss). Adresa mea e Mi-
chael Eminescu Ober Dobling
bei Wien, Hirschengasse No.71
Privatheilanstalt”.

Pr. prof. dr. Vasile Oltean
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Opt partide au mai ră-
mas de disputat din se-
zonul regulat al Ligii
Mol, iar Corona Wolves
Brașov are șanse minime
să ocupe unul dintre pri-
mele două locuri, poziții
care duc în semifinalele
competiției.

Hocheiștii de la Corona
Wolves Brașov au pierdut în
weekend-ul trecut ambele con-
fruntări din Liga Mol și s-au
distan�at de primele două locuri
ale clasamentului, care duc di-
rect în semifinalele competi�iei.
Astfel pentru a ajunge între
cele mai bune patru echipe ale
diviziei, „lupii” sunt obliga�i să
treacă de sferturile de finală.

În acest moment trupa con-
dusă de Jerry Andersson se
află pe locul patru cu 63 de
puncte, la trei lungimi distan�ă
de slovacii de la Nove Zamky,
care au acumulat 66 de puncte,
dar au un meci în plus dispu-
tat.

Rămâne de văzut pe ce
pozi�ie se vor clasa la finalul
sezonului regulat hocheiștii
brașoveni și în func�ie de acest
loc vor juca în sferturi fie cu
Debreceni fie cu Ujpesti,
forma�ii pe care le vor întâlni
și în acest weekend la Patinoa-
rul Olimpic din Brașov.

Vor să atingă vârful de formă în
play-off. Tehnicianul bra șo ve -
nilor, suedezul Jerry Ander-
sson, se aștepta să apară o
cădere în jocul echipei pe care
o conduce și spune că este bine
că ea a venit acum și nu în
play-off. 

„Mă așteptam să vină un
moment în care să nu mai
avem aceeași prospețime, să

avem o cădere din punct de ve-
dere psihic și fizic. E greu să
joci la un nivel ridicat un sezon
întreg. Am câștigat șapte punc-
te în trei meciuri în ultima de-
plasare din Ungaria, dar am
observat că băieții nu mai
aveau energie, erau obosiți atât
din punct de vedere psihic cât
și fizic. A apărut stresul, frus-
trarea şi normal că nici tehnic
nu am mai fost la înălţime. Tre-
buie să acceptăm că o astfel
de perioadă poate apărea.
Dacă se întâmpla mai târziu,
era o problemă, poate e bine
că a venit acum pentru că
avem timp să reintrăm în for-
mă și să atingem vârful în play-
off, acolo unde vor fi meciurile
cele mai importante. Ujpest şi
Debrecen sunt două echipe to-
tal diferite. Nu pot să spun că
aş prefera un adversar anume
în sferturile de finală. Noi tre-
buie să fim mai buni, indiferent
de numele echipei cu care ju-
căm. Dacă jucăm la nivelul
nostru obişnuit şi avem disci-

plina tactică pe care o doresc,
nu putem pierde o serie în faţa
acestor grupări. Mai avem opt
meciuri în sezonul regulat, pe
care le vom folosi pentru a pre-
găti play-off-ul. Este greu de
crezut că vom ajunge pe locul
secund. Poate că dacă nu vom
avea pauză, va fi avantajul nos-
tru”, a declarat antrenorul Jerry
Andersson.

„Lupii” vor să câștige Liga Mol.
Unul dintre fundașii forma�iei
de sub Tâmpa și unul dintre
cei mai vechi hocheiști de la
Corona, Csaba Nagy, este con-
vins că  „lupii” pot câștiga tro-
feul în Liga Mol. 

„În primul rând trebuie să
ne cerem scuze față de fani
pentru modul în care am evo-
luat în jocurile de pe teren pro-
priu cu Miskolci și Dab Docler.
Sunt șanse foarte mici să ter-
minăm sezonul regulat pe
poziția secundă și cred că va
fi foarte greu să se întâmple
lucrul acesta. În sferturi cred
că cel mai bine ar fi să jucăm

împotriva celor de la Debrecen
și cred că avem șanse bune să
ne calificăm în semifinale. Din
experienţele din ultimii ani, am
învăţat că este mai bine să ai
continuitate în meciuri, să nu
ai parte de pauze. Am pierdut
o finală de Campionat Naţio-
nal cu Miercurea- Ciuc, pentru
că am avut o pauză de o lună.
Nu trebuie să fim dezamăgiţi
dacă nu vom merge direct în
semifinale, poate e mai bine
să jucăm în sferturi. Play-off-
ul este un alt campionat. Am
demonstrat că suntem o echipă
puternică. Am văzut cât le este
de frică adversarilor, atunci
când joacă împotriva noastră.
Trebuie să ne regăsim ritmul
şi să facem tot ce putem pentru
a câştiga în acest an Liga Mol”,
a spus Csaba Nagy. „Lupii”
Bra șovului vor juca sâmbătă
cu începere de la ora 18.00
împotriva celor de la Ujpesti
și duminică de la aceeași oră
împotriva celor de la Debre-
cen.

Lupii se luptă
pentru locul trei
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Pușcaș la Genoa!?
George Puşcaş ar putea pleca în ianuarie de la Inter.
Vârful român a fost propus, alături de Bonazzoli şi Mbaye,
pentru un împrumut la Genoa, cu drept de a-l cumpăra
în vară cu 6 milioane de euro. Antrenorul Gasperini caută
urgent atacant, după accidentarea lui Matri, şi îl vrea pe
Puşcaş, dar nu la preţul de transfer cerut de Nerazzurri.
Puşcaş n-a apucat să debuteze în Serie A, fiind de 6 ori
rezervă. A marcat, în schimb, 15 goluri în 10 meciuri la
echipa de tineret.

Maxim la Swansea!?
Despre Alexandru Maxim s-a scris în presa din Germania
în luna decembrie a anului trecut că este nemulţumit de
situaţia sa de la Stuttgart şi că şi-ar dori să plece în
această iarnă. The Telegraph anunţă că Swansea vrea
să cheltuiască 28 de milioane de lire sterline din cele 38
primite de la Manchester City pentru Wilfried Bony, iar
Alexandru Maxim e pe listă. Presa engleză anunţă că
galezii doresc sub orice formă un fundaş şi un mijlocaş,
iar antrenorul Garry Monk vrea doar jucători tineri cu po-
tenţial, românul încadrându-se perfect în această listă.
Swansea doreşte să îi dea lui Stuttgart 5 milioane de lire.
Pentru Alexandru Maxim ar fi un pas înainte, mai ales
dacă ne uităm la poziţiile din clasament ale celor două
echipe. Nemţii sînt la retrogradare, în timp ce Swansea
e pe 9.

Gol pentru Chiricheș
Vlad Chiricheş, internaţionalul român care evoluează la
Tottenham, a reuşit să marcheze în minutul 49 golul care
a desprins pe tabelă echipa engleză în meciul din FA
Cup jucat împotriva lui Burnley. Folosit ca fundaş dreapta
în meciul din Cupa Angliei, acesta a finalizat simplu după
un corner executat de Paulinho și a dus scorul la 3-2.
Tottenham nu a avut o primă repriză uşoară cu Burnley,
care a avut un avantaj de două goluri, dar până la pauză
au fost egalaţi, scor 2-2. Până la urmă Tottenham s-a
impus cu scorul de 4-2 și s-a calificat în faza următoare
a Cupei Angliei. Este primul gol reuşit de Chiricheş în
Cupa Angliei, fundaşul român marcând de două ori pentru
formaţia engleză. Anul trecut, cu Fulham, reuşea să se
bucure pentru primul gol al său în Premier League.

Halep, sportiva anului 2014
Jucătoarea de tenis Simona Halep a fost desemnată de
Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Ro-
mân sportivul anului în anul 2014. Preşedintele forului
olimpic, Alin Petrache, i-a propus Simonei Halep să facă
parte din lotul pentru ediţia din 2016 a Jocurilor Olimpice,
iar în cazul în care va accepta, atunci aceasta ar urma
să fie portdrapel. „Împreună cu colegii din Comitetul Exe-
cutiv am decis că Simona Halep merită această distincţie
pentru rezultatele din 2014. A fost un an în care ea a
făcut cinste României prin victoriile repurtate pe terenul
de tenis. Mai mult, o invit pe Simona Halep să facă parte
din echipa olimpică pentru Jocurile Olimpice de la Rio
şi, în cazul în care va accepta, o să îi propun să fie pur-
tătorul de drapel al delegaţiei noastre", a spus Alin Pe-
trache. În 2014, Simona Halep a câştigat turneele de la
Doha şi Bucureşti, a fost finalistă la Madrid, Roland Garros
şi la Turneul Campioanelor şi a ajuns până în semifinale
la Wimbledon.

Mergea e în semifinale
Perechea formată din tenismanul român Florin Mergea
și britanicul Dominic Inglot s-a calificat în semifinalele
probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Auckland
din Noua Zeelandă, dotat cu premii totale de 464.490
dolari, grație victoriei cu 6-2, 6-3 în fața cuplului ne-
ozeelandez Artem Sitak/Michael Venus. Mergea și Inglot
au avut nevoie de doar 52 de minute pentru a-și asigura
prezența în penultimul act. Pentru calificarea în semi-
finale cei doi vor fi recompensați cu un cec de 7.310
dolari și 90 de puncte ATP. În semifinale, cuplul româ-
no-britanic va înfrunta perechea formată din brazilianul
Marcelo Melo și belarusul Max Mirnîi, care a trecut cu
7-6 (9), 7-5, de Andre Begemann (Germania) și Robin
Haase (Olanda).

Tamaş, stelist 
cu acte în regulă

Interna�ionalul român Gabriel Tamaș este oficial
fotbalistul Stelei, cu care a semnat un contract va-
labil doi ani. "M-am gîndit la familie atunci când
am semnat. Steaua este singurul club unde am
ocazia sa fac performanţă, să joc în Liga Cam-
pionilor. M-am gândit şi la echipa naţională când
am acceptat oferta Stelei. Ştiu că voi supăra unele
persoane, dar am ales cu mintea. Am avut oferta
şi de la Dinamo, dar nu se compara cu a Stelei"
a declarat noul fundaş al campioanei României.
Tamaş, legitimat ultima oară la echipa engleză de
divizia a doua Watford, va purta tricoul cu numărul
30 și se va alătura în curând lotului Stelei, aflat
în cantonament la Oliva Nova, în Spania. 

FC Braşov îşi pierde căpitanul!
Căpitanul echipei FC Braşov,

Ricardo Machado, este ca şi ple-
cat de la formaţia de sub Tâmpa.
Camera de Soluţionare a Litigiilor
l-a declarat ieri pe jucător liber
de contract, la solicitarea acestuia,
cauza fiind restanţele financiare.
Astfel, după Serginho și Bruno
Madeira, FC Brașov este foarte
aproape să mai piardă gratis un
jucător de valoare. Cazul Macha-
do nu este însă rezolvat definitiv.
Gruparea de sub Tâmpa a făcut
apel, iar verdictul final urmează
să fie dat cel mai probabil săptă-
mâna viitoare, de Comisia de Re-

curs. Cătălin Munteanu şi Rareş
Enceanu sunt alte două nume care
au părăsit în această iarnă Braşo-
vul: primul din postura de jucător
liber de contract, a semnat cu Vii-
torul Constanţa, în timp ce En-
ceanu a fost vândut pentru
200.000 de euro plus un procent
de 20% dintr-un viitor transfer,
la campioana României, Steaua
Bucureşti. Un alt fotbalist care
speră să fie declarat liber de con-
tract pentru a putea semna cu o
altă echipă este Ştefan Grigorie.
La capitolul sosiri la Braşov, de-
ocamdată linişte…



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

PROMISIUNEA -PREMIERĂ-
(THE WATER DIVINER)
Regie: Russell Crowe
(N-15), Dramă, Război, 111 min.
Vineri: 18:15
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 13:30 ,
16:00
HACKER -PREMIERĂ-
(BLACKHAT)
Regie: Michael Mann
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
133 min.
Vineri: 20:45
Sâmbătă, Duminică: 18:30
SOMN DE IARNĂ -PREMIERĂ-
(WINTER SLEEP)
Regie: Nuri Bilge Ceylan
(AP-12), Dramă, 196 min.
Vineri: 16:15
OMUL PASĂRE SAU VIRTUTEA NESPERATĂ A
IGNORANŢEI -PREMIERĂ-
(BIRDMAN)

Regie: Alejandro González Iñárritu
(N-15), Comedie, 119 min.
Vineri: 19:45, 22:00

Sâmbătă,
Duminică:
22:00
TAKEN 3:
TEROARE ÎN
L.A. 
(TAKEN 3)
Regie: Olivier
Megaton
(N-15),
Acţiune,
Crimă,
Thriller,
109 min.
Vineri:
13:15, 16:00
Sâmbătă,
Duminică:
21:15

AL ŞAPTELEA FIU -3D– 
(SEVENTH SON)
Regie: Sergey Bodrov
(AP-12), Aventuri, Familie, Fantastic, 102 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:30, 21:45

ASTERIX: DOMENIUL ZEILOR -3D– DUBLAT
(ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX)
Regie: Louis Clichy, Alexandre Astier
(AG), Animaţie, 85 min.
Sâmbătă, Duminică: 11:30, 11:45, 15:00
ANNIE DUBLAT
Regie: Will Gluck
(AG), Comedie, Dramă, Familie, 118 min.
Sâmbătă, Duminică: 17:00
HOBBITUL: BĂTĂLIA CELOR CINCI OŞTIRI -
3D-
(THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES)
Regie: Peter Jackson
(AP-12), Aventuri, Fantastic, 144 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:45, 18:45
EXODUS: ZEI ŞI REGI -3D-
(EXODUS: GODS AND KINGS)
Regie: Ridley Scott
(AP-12), Acţiune, Aventuri, Dramă, 150 min.
Vineri: 13:30
Sâmbătă, Duminică: 19:15
PINGUINII DIN MADAGASCAR -3D– DUBLAT
(PENGUINS OF MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
(AG), Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie,
92 min.
Sâmbătă, Duminică: 13:15

DIVERTISMENT10 Vineri

Azi, 16 ianuarie 2015,
de la ora 18.30, în Sala
Operei Braşov, are loc
spectacolul „Silvia”
de E. Kálmán.

Conducerea muzicală îi
aparţine maestrului Dorel
Munteanu, regia este sem-
nată de Anda Tabacaru-
Hogea. Scenografia î i
aparţine Rodicăi Garştea,
iar coregrafia lui Dorin Co-
şeriu. În distribuţie, soliştii
Operei Braşov: Anda Pop,
Alexandru Aghenie, Alina
Ichim, Mugurel Oancea,
Gabriela Hazarian, Nicolae
Zaharia, Cristian Fieraru,
Mugur Curelaru, Paul To-
mescu, Irinel Felea, Mihae-
la Marele,  Andromeda
Nemeş, Mariana Lazăr,
Anca Manea. Îşi dau con-
cursul Corul, Baletul şi Or-
chestra Operei Braşov.

La 17 noiembrie 1915, la
Teatrul „Johann Strauss”
din Viena, a avut loc pre-
miera operetei în trei acte
„Silvia” („Die Csárdásfür-
stin”, „Prinţesa Ceardaşu-
lui”) de Emmerich Kálmán,

având la bază un libret
scris de Leo Stein şi Bela
Jenbach şi revăzut apoi de
István Békeffy şi  Kellér
Dezső. Titlul iniţial al ope-
retei „Silvia” a fost „Tră-
iască dragostea” şi  ea
păstrează toată voioşia
unei epoci frumoase, cunos-
cută sub numele de „La
Belle Époque”. În concepţia
regizoral-scenografică a
versiunii braşovene, spec-
tacolul relevă atmosfera pli-
nă de viaţă a cabaretului
unguresc, precum şi opulen-
ţa palatelor vieneze. Prin-
ţesa Ceardaşului nu se
adaptează într-o lume do-
minată de bogăţie, dar şi
de convenţii, preferând să
rămână în micul său caba-
ret, în care publicul o ad-
miră şi o aplaudă seară de
seară.

Preţ bilete: 30 lei; 20 lei.
Biletele se vând la sediul
Operei din str.  Bisericii
Române nr. 51, tel. 0268-
419380. Program: Luni –
Vineri 10 – 17 şi cu o oră
înainte de începerea spec-
tacolului.

Horoscopul zilei
Berbec. Va fi o zi destul de agitată, şi ar trebui să nu te implici
emoţional. Încearcă să fii cât se poate de ferm/ă atunci când
iei o decizie, fără să te laşi influenţat/ă de nimic.
Taur. Astăzi vei descoperi o altă latură a colegilor tăi, şi nu
va fi una deloc pozitivă. Chiar dacă vei fi dezamăgit/ă, ai
grijă să nu laşi ca ei să vadă acest lucru. 
Gemeni. Încearcă să îţi păstrezi calmul astăzi indiferent de
situaţiile în care vei fi pus/ă. Impulsivitatea şi reacţiile ner-
voase nu îţi vor aduce decât probleme.
Rac. Dacă te ţii de treabă şi faci ceea ce ţi-ai planificat, ziua
de astăzi nu are de ce să fie una proastă. Încearcă să fii mai
optimist/ă decât de obicei, chiar dacă întâmpini şi piedici. 
Leu. Încearcă să fii original/ă astăzi şi să nu te laşi influenţat/ă
de activităţile celor din jurul tău. Este foarte important să
descoperi ceea ce îţi place să faci.
Fecioară. Încearcă să obţii cât mai mulţi bani astăzi, însă fără
să exagerezi. Dacă ai obiecte pe care nu le mai foloseşti,
pune-le la vânzare fără să mai stai pe gânduri.
Balanţă. Astăzi există riscul să întâmpini unele probleme de
ordin sentimental, şi va trebui să nu acţionezi impulsiv.
Chiar dacă vei trece printr-o mulţime de stări.
Scorpion. Fii deschis/ă astăzi şi spune lumii întregi ceea ce
simţi, chiar dacă există riscul să deranjezi pe cineva. Gân-
deşte-te la tine şi renunţă să te mai pui pe locul doi. 
Săgetător. Dacă vei arăta că eşti sigur/ă pe tine şi pe ceea
ce spui, şefii tăi vor primi un mesaj destul de clar din partea
ta. Este foarte important să le arăţi că se pot baza pe tine. 
Capricorn. Este o zi a schimbărilor, aşa că nu trebuie să te
fereşti de ele. Adaptează-te noilor condiţii şi fă orice mo-
dificare crezi că ar fi necesară pentru îmbunătăţirea vieţii.
Vărsător. Ai toate şansele ca astăzi să primeşti o sumă de
bani bine meritată. Eforturile depuse la locul de muncă vor
fi răsplătite în sfârşit printr-o primă ori mărire de salariu.
Peşti. Ascultă de sfatul unei persoane cu mai multă experienţă
astăzi, mai ales dacă întâmpini unele probleme sentimentale.
Învaţă din greşelile altora dacă se poate.

„Prinţesa Ceardaşului”
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

În acest weekend la Teatrul
„Arlechino” sunt programate
următoarele spectacole.

Mâine, 17 ianuarie, la ora
10.30, se joacă piesa „Capra
cu trei iezi”

Regia: Liviu Steciuc
Duminică, 18 ianuarie, la

orele 10.30 şi 12.0, este
spectacolul „Cine a furat ful-
gii de nea?”

Regia: Georgeta Lozinca

Teatrul Arlechino se află pe
str. Apollonia Hirscher nr. 10.

Duminică, 18 ianuarie, la
ora 10:30, la Teatrul Strada
se joacă „Alladin”, un spec-
tacol inedit cu păpuşi de
mari dimensiuni. 

Biletele se pot achiziţiona
în ziua spectacolului de la
sala de spectacole a Univer-
sităţii Spiru Haret, str. Tur-
nului, nr. 7. 

Teatru pentru copii
◾ Culmea ghinionului: Să te aşezi
pe o căpiţă de fân şi să-ţi intre acul
în fund!! 

◾ Amenda este taxa pentru ceea
ce ai făcut greşit. 
Taxa este o amendă pentru ceea ce
ai făcut bine. 

◾ Viaţa bărbaţilor este ca o zebră:
blondă, brunetă, blondă, brunetă...

A  femeilor – ca grădina zoologică:
bou, măgar, maimuţă… 

◾ O blondă intervievată… 
– Câţi soţi ai avut până acum ? 
– Doar ai mei? Sau aşa…în gene-
ral?

◾ Cele mai multe atentate sunt în
mall-uri pentru că multe magazine
anunţă că vor arunca preţurile în
aer.

Bancuri

În acest weekend

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

Soprana Anda Pop în opereta ”Silvia” montată la Opera Braşov
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Viena, 21 mai: Nu fără
pricină sunt oamenii în-
grijaţi (citeşte îngrijoraţi)
pentru cursul negusto-
riei cu lână pe acest an.
Este adevărat cum că nu
prisosul productului este
acela care ar putea apăsa
preţurile, ci necurmata
criză în lumea neguţăto-
rească ne face a ne teme
de asemenea lucru. 

Se pare însă cum că aceasta
nici va fi însemnătoare, nici
îndelung ţiitoare. Producerea
şi consumţia (mistuirea, între-
buinţarea) nicidecum nu şi-au

perdut bilanţul, ba nu se poate
tăgădui cum că consumţia va
întrece pe producere, îndată
cum trebile politiceşti ale Eu-
ropei şi ale Răsăritului se vor
mai regula. Pentru aceasta do-
vedeşte prea bine acea împre-
jurarea cum că de zece ani
încoace, pe lângă toate piedi-
cele, totuşi rămăşiţele nevân-
dute în magazii din an în an
fuseră tot mai puţine; se înţe-
lege de sine cum că aceleaşi
magazii pe an ce merge pri-
mesc înlontrul lor tot mai mult. 

Târgul de lână, prin scăderea
sa de atunci încoace, făcu atât
pe negustorii de lână cât şi pe

fabricanţi tot mai îngrijitori şi
fiindcă ei în zilele noastre au
prilejul a-şi face trebile peste
tot anul, de aci urmează cum
că îmbulzeala aceea mare la
târguri a încetat.   Această
schimbare, dacă nu voim a fi
înşelaţi, să nu o pierdem din
vedere. Printr-ânsa oarbele
speculaţii şi ameţitoarea nes-
tatornicie a preţurilor sunt date
la o parte mai multă vreme. În
vremile mai vechi negoţul de
lână se hotăra mai vârtos în
pieţele nemţeşti şi ele făceau
barometrul speculaţiei pentru
tot anul. Ce ne arată împreju-
rările de astăzi? Manufacturile

englezeşti se vând cu multă
luare aminte, numai de lipsă,
din pricină că trecerea lor la
Nordamerica deocamdată se
află prea strâmtorată, iar la Le-
vant şi China comunicăţiile
încă nu sunt regulate. Deci
dacă cursul unui râu mare se
opreşte la un loc, el se umflă
peste tot în sus. Tocmai aşa cu
negoţul: cursul mai iute sau
mai împiedicat al acestuia de
multe ori te miri ce departe îşi
are pricina sa.
(„Gazeta de Transilvania”,

nr. 22, 1 iunie 1841, p. 4)
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Precum ni se comunică de
la Oficiul sanitar al oraşului
Braşov, s-au ivit în oraş trei
cazuri de tifos exantematic,
această molimă atât de in-
fecţioasă şi periculoasă. S-a
îmbolnăvit un impiegat al
tramvaiului, care a şi murit,

şi doi impiegaţi ai căilor fe-
rate. Din cazurile acestea re-
zultă că bacilul acestei boli
s-a răspândit la noi prin cei
ce călătoresc pe tren.

După constatarea acestor
cazuri s-au luat imediat mă-
suri pentru închiderea locuin-

ţelor celor îmbolnăviţi şi
transportarea lor la spitalul
pentru epidemii. În acelaşi
timp s-au dezinfectat locuin-
ţele celor bolnavi şi a fami-
liilor lor şi s-au luat cele mai
severe măsuri pentru locali-
zarea molimei.

În urma măsurilor luate,
Oficiul sanitar comunică pu-
blicului că nu sunt motive
prea mari de nelinişte. Cazuri
de tifos exantematic s-au con-
statat şi în Predealul româ-
nesc şi probabil de aici a fost
adus şi la Braşov.

(Gazeta Transilvaniei,
nr. 18, 24 ianuarie 1915)

Ruxndra Nazare

Mihaela Lupu

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Negoţul cu lână

Tifos exantematic la Braşov

16 ianuarie 2015

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”
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Lungmetrajele „Bird -
man” de Alejandro Gon-
zalez Inarritu, şi „The
Grand Budapest Hotel”
de Wes Anderson, au
primit, ieri, cele mai
multe nominalizări –
nouă, la premiile Oscar
2015 şi sunt marile fa-
vorite la cea de-a 87-a
ediţie a galei.

„American Sniper” de
Clint Eastwood, „Birdman”,
de Alejandro Gonzalez In-
arritu, „Boyhood” de Ri-
chard Linklater, „The Grand
Budapest Hotel” de Wes
 Anderson, „The Imitation
Game” de Morten Tyldum,
„Selma” de Ava DuVernay,
„The Theory of Everything”
de James Marsh, şi „Whi-
plash” de Damien Chazelle,
sunt producţiile cinemato-
grafice care au intrat în cursa
pentru „Cel mai bun film”.

Alejandro Gonzalez Inar-
ritu („Birdman”), Richard
Linklater („Boyhood”),
Bennett Miller („Foxcat-
cher”), Wes Anderson („The
Grand Budapest Hotel”) şi
Morten Tyldum („The Im-
itation Game”) au fost no-
minalizaţi la premiile Oscar

2015 la categoria „Cea mai
bună regie”.

În cursa pentru premiile
Oscar 2015, Steve Carell,
Bradley Cooper, Benedict
Cumberbatch, Michael Kea-
ton şi Eddie Redmayne au
fost nominalizaţi la categoria
„Cel mai bun actor în rol

principal”. Steve Carell a fost
nominalizat pentru rolul din
„Foxcatcher”, Bradley Coo -
per, pentru interpretarea din
„American Sniper”, Benedict
Cumberbatch pentru „The
Imitation Game”,  Michael
Keaton pentru  „Birdman”, iar
Eddie Redmayne pentru „The
Theory of Every thing”.

La categoria „Cea mai
bună actriţă în rol principal”,
la Oscar 2015 au fost nomi-
nalizate Marion Cotillard
pentru rolul din „Deux jours,
une nuit”, Felicity Jones pen-
tru „The theory of everyt-
hing”, Julianne Moore pentru
„Still Alice”, Rosamund Pike
pentru „Gone Girl” şi Reese
Witherspoon pentru „Wild”

Gala de decernare a pre-
miilor Oscar  va avea loc pe
22 februarie, la Los Angeles.
Evenimentul va fi prezentat
în premieră de actorul Neil
Patrick Harris.

În linie dreaptă
pentru un „Oscar”

Continuarea filmului SF
de mare succes „Avatar”,
din 2009, nu va avea pre-
miera în decembrie 2016,
aşa cum se preconiza, ci un
an mai târziu, în 2017, a de-
clarat, la Wellington, regi-
zorul James Cameron, care
lucrează simultan la trei noi
pelicule din această serie, in-
formează BBC.

Obiectivul iniţial era ca toa-
te cele trei scenarii să fie de-
finitivate în cursul lunii
ianuarie, astfel încât să poată

începe filmările, dar procesul
a devenit „foarte cuprinzător”,
a explicat cineastul canadian,
deţinător al mai multor premii
Oscar, realizatorul celor două
pelicule care au înregistrat
cele mai mari încasări din is-

torie, „Avatar” şi „Titanic”.
Cele trei filme se vor

turna în acelaşi timp în
Noua Zeelandă, acolo
unde a fost realizată şi o
parte a primei pelicule şi
vor fi difuzate la interval
de un an unul faţă de ce-

lălalt.
Laureat cu trei premii Os-

car, „Avatar'”a adus cele mai
mari încasări realizate vreo-
dată de un film, aproximativ
2,8 miliarde de dolari, scrie
Agerpres.

Un sortiment de bere cu
„aromă” de testicule afumate
de balenă a fost
produs de o
mică berărie din
Islanda, infor-
mează bbc.com.

Sortimentul
Hvalur 2, pro-
dus de brandul
islandez de bere
Stedji, va fi comercializat pe
o perioadă limită, pentru a
marca mijlocul sezonului de
iarnă (15 ianuarie – 14 fe-
bruarie) din Islanda, supranu-
mit Thorri, potrivit site-ului
Visir.is.

Testiculele de balene cu
 înotătoare (Balaenoptera phy-
salus) – care reprezintă o spe-
cie ameninţată cu dispariţia –

sunt tratate „potrivit unei
vechi tradiţii islandeze”,

 înainte de a fi sărate şi afu-
mate şi, apoi, utilizate în
procesul de preparare a
noului sortiment de bere.

„Vrem să creăm o atmos-
feră reală cu ocazia Thorri
şi, de aceea, am decis să
afumăm testiculele de ba-
lene cu înotătoare pentru

a da aromă berii noastre”, a
declarat Dagbjartur Ariliusson,
proprietar al berăriei. „Am
depus multe eforturi în acest
proiect şi el are deja mare suc-
ces”, a adăugat el.

În 2013, Islanda a reluat
pescuitul de balene cu înotă-
toare, după o suspendare
de doi ani. Cea mai
mare parte din carnea

de balenă este exportată în
 Japonia.

Brandul Stedji a stârnit cri-
tici dure din partea organiza-
ţiilor ecologiste în anul 2014,
după ce a produs un tip de bere
ce conţinea alte organe de ba-
lenă, inclusiv oase şi intestine.
Grupul ecologist Whale and
Dolphin Conservation a decla-
rat cu acea ocazie că folosirea
cărnii de balenă în procesul de
fabricare a berii este „imoral

şi revoltător”. 

Romaniţa Iovan cere în instanţă 
jumătate din vila fostului soţ
Creatoarea de modă s-a prezentat ieri la Tribunalul
Buftea pentru a cere jumătate din vila lui Adrian Io-
van, în numele fiului ei. Casa cu şapte camere şi
două etaje, situată în Otopeni, a fost achiziţionată
de Iovan împreună cu iubita lui, Mihaela Steriu, care,
de asemenea, pretinde jumătate din vila fostului
pilot, relatează Pro TV. După decesul lui Adrian Io-
van, pe 24 ianuarie 2014, în accidentul aviatic din
Apuseni, la masa succesorală au ajuns fiului său,
 Albert, pe care l-a avut împreună cu fosta soţie, Ro-
maniţa Iovan, fiica pilotului, Irina, care s-a stabilit
de mai mulţi ani în Franţa şi care ar fi declarat că
nu doreşte să ia parte la acest proces şi cea care
i-a stat alături în ultimii 6 ani, medicul Mihaela Steriu,
cea împreună cu care a construit această casă.
Acum, Romaniţa Iovan ar vrea să împartă casa cu
Mihaela Steriu, informează postul citat.

Dana Rogoz îşi întrerupe concediul postnatal
Vedeta are multe proiecte şi este gata să se întoarcă
la muncă. Deşi concediul postnatal se încheie la 1
martie, ea îşi va relua mai devreme activitatea. Dana,
al cărei fiu, Vlad Luca, va împlini un an de Mărţişor,
are mai multe planuri, iar primul dintre acestea este
legat de o piesă de teatru. Intitulat „Jurnalul lui Adam
şi al Evei”, după opera lui Mark Twain, spectacolul
are premiera mâine, 17 ianuarie, la Teatrul Godot din
Bucureşti, scrie Click! Vedeta joacă alături de Dan
Rădulescu, fostul iubit al Dianei Dumitrescu. Dana
Rogoz a postat un mesaj pe Facebook, în care spune
că abia aşteaptă acest eveniment şi a prezentat şi
programul pieselor care se vor mai juca: „Chiar se
întâmplă. Vă invit la teatru. Super emoţionată. Repetiţii
finale la Godot. Sâmbătă va aştept cu mare drag în
public”, a scris vedeta în vârstă de 29 de ani.

„Birdman”, printre favoriţii la Oscar

Veste proastă pentru fanii filmului „Avatar”

Cea mai ciudată bere produsă vreodată 


