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VALUTĂ

În memoria evenimentelor din 1859, în Piaţa Unirii din
Şcheii Braşovului, mâine, 24 ianuarie, începând de la ora
11.00, are loc un ceremonial religios urmat de festivităţi
dedicate Unirii Principatelor, la care participă autorităţile

locale, precum şi Junii braşoveni, care alătură Horei Unirii
şi Hora Junilor, costumaţi cu tradiţionalele lor haine săr-
bătoreşti. În cadrul muzeului Primei Şcoli Româneşti există
o expoziţie dedicată evenimentului. 

Manifestaţii 
de Ziua Unirii 

530 de braşoveni au fost dovediţi că
au încasat ilegal ajutoarele la încăl-
zire în ultimele două sezoane şi vor
trebui să le returneze. Potrivit repre-
zentanţilor Direcţiei de Servicii So-
ciale (DSS), datele furnizate de la
nivel central indicau 601 persoane
care au încasat ilegal ajutorul pe par-
cursul ultimelor două sezoane de în-

călzire, însă în urma verificărilor fă-
cute de angajaţii DSS, doar în 530
dintre cazuri s-a constatat că, într-
adevăr, este vorba de încasarea ile-
gală a ajutoarelor, a precizat Mariana
Topoliceanu, directorul DSS Braşov. 
Până la 1 decembrie 2014 au fost
recuperate debitele de la 319 dintre
aceste persoane. 

Braşoveni buni de plată
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Un tren de călători a parcurs distanţa
Braşov – Bucureşti în mai puţin de
două ore, o premieră pentru tronsonul
de 166 de kilometri. De precizat ar fi
însă faptul că durata călătoriei nu a
implicat şi opriri în gările de pe traseu
şi a fost vorba despre o cursă test a ce-
lor de la CFR Călători. În prezent, cel
mai rapid tren parcurge aceeaşi distanţă

în 2 ore şi 27 de min. La dus au fost
efectuate 3 opriri: la Ploieşti Vest, la
Câmpina (oprire neprevăzută de 6min.)
şi la Sinaia. În total durata călătoriei a
fost de 2 ore şi 13 minute, cu un timp
efectiv de circulaţie de 2 ore şi 5 mi-
nute. La întors, trenul a circulat fără
oprire, timpul de circulaţie fiind de
doar 1 oră şi 58 de min.

Record pe ruta Bucureşti–Braşov
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Prima extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale va fi organizată
de Ministerul Finanţelor Publice (MFP) în a doua zi de Paşti
(13 aprilie), iar fondul de premiere se ridică la un milion de
lei, a anunţat ministerul de resort. În cadrul Loteriei se vor
efectua extrageri a două valori, respectiv un număr din
 intervalul 1–999, reprezentând valoarea bonului fiscal fără
subdiviziunile leului, şi data emiterii bonului.
Extragerile vor fi lunare, dar şi ocazionale (Paşti, Crăciun
etc.), în timp ce fondul de premiere se va împărţi la numărul
bonurilor fiscale câştigătoare revendicate, astfel rezultând va-
loarea unitară a fiecărui câştig. Rezultatele extragerilor lunare
şi ocazionale vor fi disponibile online, pe pagina de internet
a MFP şi pe cea a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
(ANAF), pentru un interval de cel puţin 30 de zile.
Conform proiectului de Ordonanţă pentru organizarea Loteriei
bonurilor fiscale, publicat în data de 3 decembrie 2014 de
MFP, românii vor putea câştiga lunar câte 1.200 de lei la
acest joc, participarea nefiind condiţionată de plata unei taxe,
ci doar de înscrierea online a informaţiilor referitoare la
 bonurile fiscale din luna calendaristică anterioară organizării
extragerii.
„La extragerile lunare organizate de către Compania Naţională
Loteria Română SA vor fi acordate un număr de 160 de premii
egale, câte 20 pentru fiecare regiune fiscală a Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală, valoarea preconizată a fiecărui
premiu fiind de 1.200 lei. În consecinţă, lunar la nivelul celor
8 regiuni fiscale, vor fi acordate premii totale în valoare de
192.000 lei, iar pe parcursul unui an, vor fi acordate un număr
apreciabil de premii, mai precis 1.920, valoarea acestora fiind
de 2.304.000 lei”, arată nota de fundamentare a proiectului
de act normativ.
Tragerile la sorţi pentru desemnarea câştigătorilor la Loterie
se organizează lunar de către Loteria Română, la acestea par-
ticipând bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară
organizării extragerii.

Ziar Gratuit
Ediţia în format electronic 

se găseşte la adresa www.addjb.ro

Prima extragere 
a Loteriei Bonurilor Fiscale, 

în a doua zi de Paşte
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Președintele Cur�ii Constitu -
�ionale (CCR), Augustin Ze-
grean, afirmă că membrii CCR
nu-i pot solicita demisia jude-
cătorului Toni Greblă, pe nu-
mele căruia se efectuează acte
de urmărire penală, aceasta fi-
ind „un act personal”.

„În legătură cu demisia dom-
nului judecător, vreau să vă
spun că demisia este un act
personal. Dacă dumnealui va
alege să își dea demisia, este
o alegere a dumnealui. Noi nu
putem să îi cerem demisia”, a
spus Zegrean.  Acesta a subli-

niat faptul că judecătorii Cur�ii
au fost surprinși de situa�ia co-
legului lor, Toni Greblă. „Sigur
că pentru noi a fost o surpriză
uriașă. Este pentru prima dată
când un judecător, dar nu doar
judecător, nici măcar o persoa-
nă din Curte nu a fost nicio-
dată într-o astfel de situație.
Ne-a luat prin surprindere, ne-
a șocat. Noi nu am știut, nu
aveam cum să știm despre
aceste lucruri până nu le-am
văzut la televizor și până nu
am primit comunicatul de pre-
să al DNA”, a mai declarat

președintele CCR. Augustin
Zegrean a �inut să puncteze
faptul că, în situa�ia în care
Toni Greblă va fi trimis în ju-
decată, atunci mandatul aces-
tuia de judecător al Cur�ii va
fi suspendat. Judecătorul CCR
Toni Greblă  este urmărit penal
pentru trafic de influenţă, con-
stituirea unui grup infracţional
organizat şi efectuarea de ope-
raţiuni financiare ca acte de
comerţ incompatibile cu func-
ţia, în scopul obţinerii de bani
sau bunuri necuvenite, potrivit
DNA.

Băsescu scapă de dosarul Flota
Procurorii anticorupţie au de-

cis clasarea dosarului Flota, în
care fostul preşedinte Traian
Băsescu era acuzat de abuz în
serviciu, fals intelectual şi dela-
pidare, "întrucât faptele nu exis-
tă", se arată într-un răspuns al
DNA la solicitarea Mediafax.

Decizia de clasare a dosarului
a fost luată miercuri de DNA.
Conform sursei citate, infrac-
ţiunea de abuz în serviciu, de
care era acuzat Traian Băsescu,
nu există, deoarece prin exer-
citarea funcţiilor de decizie în
cadrul Ministerului Transpor-
turilor în perioada 1990-1992
şi 1996-2000, Băsescu nu a
produs şi nu a determinat pro-

ducerea vreunui prejudiciu în
patrimoniul CNM Petromin SA
Constanţa. Procurorii explică
acest lucru prin faptul că navele
care fac obiectul dosarului au
fost vândute în baza aprobărilor
legale date de Fondul Proprie-
tăţii de Stat (FPS) - acţionarul
majoritar al CNM Petromin SA
în cadrul procesului de privati-
zare iniţiat de Guvernul Româ-
niei.

„Cele 16 nave aflate în con-
tracte de management cu grupul
Klaveness au rămas în proprie-
tatea CNM Petromin SA (cu
drept de dispoziţie asupra lor)
până în 1999-2000, când aces-
tea au fost vândute la licitaţie.

Sumele realizate din vânzarea
celor 16 nave au fost în cuantum
de 63.134.735 USD. Decizia
vânzării navelor nu a aparţinut
Ministerului Transporturilor, ci
a aparţinut FPS şi AGA a CNM
Petromin SA, întrucât FPS şi nu
Ministerul Transporturilor erau
acţionarul majoritar al CNM
Petromin SA”, arată DNA, în
răspunsul la solicitarea Media-
fax.

Potrivit sursei menţionate,
CNM Petromin, ca societate
comercială pe acţiuni în dome-
niul transporturilor navale, la
data de 31 decembrie 1992,
avea datorii de 14.770.000 de
dolari.

Fostul deputat PSD Vio-
rel Hrebenciuc, fiul aces-
tuia, Andrei Hrebenciuc,
senatorul Tudor Chiuariu
și deputatul Ioan Adam
au fost trimiși în judecată
de procurorii DNA în do-
sarul retrocedărilor ile-
gale.

Dosarul a fost înregistrat ieri
la Înalta Curte de Casa�ie și
Justi�ie.

În dosar vor fi judecaţi şi
Gheorghe Paltin Sturdza, be-
neficiarul a peste 43.000 de
hectare de pădure din judeţul
Bacău, judecătorul Lorand An-
dras Ordog de la Tribunalul
Covasna, şeful Romsilva, Adam
Crăciunescu, judecătoarea
Anca Roxana Adam de la Tri-
bunalul Braşov, soţia lui Ioan
Adam, Dan Costin Bengescu,
Iosif Kadas, Sorin Ion Iacob,

Janica Poenaru,
Ioan Gheorghe
Varga, Daniel Con-
stantin Călugăr,
Ioan Mătăşel, Ro-
dica Gabriela Za-
haria şi Iulian
Durlan.

Părţi civile în do-
sar sunt statul ro-
mân, prin Ministerul
Finanţelor, şi persoa-
na fizică Alina Su-
ciu.

Hrebenciuc, Ioan Adam,
Gheorghe Paltin Sturdza, Lo-
rand Andras Ordog, Dan Cos-
tin Bengescu şi Iosif Kadas se
află în arest preventiv, iar An-
drei Hrebenciuc, Sorin Ion Ia-
cob şi Jănică Poenaru, în arest
la domiciliu.

Potrivit anchetatorilor, Viorel
Hrebenciuc, Ioan Adam, Paltin
Sturdza şi Dan Bengescu sunt

acuzaţi de constituirea unui grup
infracţional prin care urmăreau
să obţină venituri prin cumpă-
rare de influenţă sau folosirea
funcţiilor. Dosarul vizează re-
trocedarea a peste 43.000 de
hectare de pădure în judeţul Ba-
cău, în baza unor decizii ilegale
ale unor judecători, cu implica-
rea unor parlamentari, pentru
obţinerea ilegală a unor sume

mari de bani. Gru-
pul infracţional ar fi
folosit inclusiv firme
off- shore pentru a
ascunde provenienţa
banilor. Păgubită în
acest caz este Rom-
silva, care a pierdut
aproape 304 milioa-
ne de euro după ce
Sturdza a reuşit să
intre în posesia celor
peste 43.000 de
hectare de pădure.

În cursul acestei luni, DNA
a extins urmărirea penală în ca-
zul lui Tudor Chiurariu, acu-
zându-l că i-a cerut 3 milioane
de euro lui Gheorghe Paltin
Sturdza, pentru a obţine pentru
acesta din urmă, prin traficarea
influenţei asupra unor funcţio-
nari din judeţul Bacău, un teren
de aproximativ 6.000 de hec-
tare de pădure.

Condamnați la închisoare prinși de polițiști
Miercuri, polițiștii au depistat în municipiul Brașov doi

bărbați de 44 și 35 ani, condamnați la şapte, respectiv
cinci ani și șase luni ani închisoare pentru săvârşirea in-
fracţiunilor de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni,
respectiv proxenetism, în baza unor mandate de executare
a pedepsei emise  cu o zi precedentă de Curtea de Apel
Brașov. De asemenea, în satul Zizin a fost prins un localnic
de 41 ani, care are de executat o pedeapsă de 4 ani în-
chisoare pentru furt, conform unui mandat emis de Jude-
cătoria Braşov în data de 18.12.2014, iar în stațiunea
Predeal a fost capturat un brașovean de 27 ani, condamnat
la 3 ani închisoare pentru furt, în baza unui mandat emis
de Judecătoria Braşov în data de 15.07.2014. Persoanele
menționate au fost reținute de polițiști și încarcerate în Pe-
nitenciarul Codlea.
Accidente pe ocolitoarea Braşovului
Două accidente de circulaţie s-a produs miercuri seară,
pe ocolitoarea Braşovului. Primul accident s-a petrecut în
jurul orei 19.00, între Zizin şi Săcele, după ce şoferul unui
autoturism nu a adaptat viteza la condiţiile de drum într-o
curbă şi a ajuns pe contrasens de unde venea un microbuz.
Din fericire în microbuz nu se aflau pasageri, ci doar şoferul.
În urma impactului, ambii şoferi au fost răniţi şi transportaţi
la spital cu echipaje SMURD. Tot pe ocolitoare, puţin după
miezul nopţii, s-a produs un alt accident pe fondul neacor-
dării de prioritate.  Şoferul unui autoturism care venea dins-
pre Sânpetru spre Braşov nu a acordat prioritate de trecere
unui autocamion care venea din dreapta sa pe centură şi
a intrat în coliziune cu acesta. Şoferul autoturismului a fost
grav rănit.
Minoră dispărută găsită de polițiști
În urma verificărilor și investigațiilor efectuate de polițiștii
brașoveni și ilfoveni, ieri a fost găsită într-o locuință din
orașul Măgurele o minoră de 15 ani, dată dispărută de la
domiciliul său din municipiul Brașov. Fata a fost
reîncredințată de polițiști familiei.

Augustin Zegrean, despre cazul Toni Greblă: 
„Demisia este un act personal”

Campanie de prevenire a înşelăciunilor 
prin intermediul telefonului

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

NU VĂ LĂSAŢI ÎNȘELAŢI!

Astfel, vă recomandăm:

În ultima perioadă au fost înregistrate cazuri de înșelăciune prin
intermediul telefonului prin următoarea metodă 

(cunoscută ca „metoda accidentul”):

NU trimiteţi și nu încredinţaţi bani niciunei persoane 
care vă solicită acest lucru și care pretinde că reprezintă
o instituţie sau un membru al familiei dumneavoastră.

Infractorii se dau drept avocaţi,
poliţişti, procurori sau medici şi
solicită telefonic bani (în special
de la persoane în vârstă),
susţinând că rude apropiate ale
acestora au fost implicate în
accidente rutiere şi au nevoie
urgentă de bani pentru a scăpa
de pedeapsă sau pentru a plăti
spitalizarea.

Contactaţi imediat persoana în numele căreia aţi primit
apelul sau anunţaţi poliţia la 112!

Lotul Hrebenciuc,
trimis în judecată



Reprezentan�ii
noului PNL au ajuns
la o în�elegere în
privin�a numirii unui
nou membru în
func�ia de vicepri-
mar al Brașovului,
după ce fostul liberal
Adrian Atomei și-a
anun�at demisia, ca
urmare a faptului că
din toamna lui 2014
acesta a ales să se
alăture PLR și să in-
tre în grupul
independen�ilor din
Consiliul Local Brașov.

„După ce Adrian Atomei m-
a anunțat că renunță la post, i-
am rugat pe colegii consilieri
locali din fostul PNL să stabi-
lească un consilier local care să
fie numit viceprimar. Era firesc
ca postul să fie ocupat de cineva
care face parte din structura
inițială  a PNL. Adrian Atomei
și-a făcut treaba corect și bine
și apreciez faptul că a ales să
renunțe la funcție. Când a plecat

din PNL și-a asumat faptul că
va pierde funcția de viceprimar.
Lucrurile au fost lămurite de
săptămâna trecută și noul vice-
primar urmează să fie validat
în următoarea ședință a forului
deliberativ local”, a explicat pri-
marul Brașovului George Scrip-
caru, care este copreședinte al
noului PNL.

Claudiu Coman, celălalt
copreședinte al PNL Brașov, a
precizat faptul că în vederea în-

locuirii lui Atomei
au fost luate în calcul
trei variante, respec-
tiv Iulian Mara, Ovi-
diu Sârghie și
Ciprian Bucur. „A
fost o decizie consen-
suală de a-l numi pe
Ciprian Bucur în
funcția de vicepri-
mar al Brașovului”,
a explicat Coman.

„Sunt onorat de
poziţia pe care o voi
ocupa şi le mulţu-
mesc colegilor din

PNL pentru încrederea acordată,
iar după ce mă voi familiariza
cu atribuţiile funcţiei pe care o
voi ocupa, voi continua proiec-
tele aflate în derulare la această
oră, coordonate de fostul nostru
coleg Adrian Atomei, iar alături
de specialiştii din Primărie şi
echipa din Executiv vom elabora
noi proiecte pentru comunitatea
braşoveană”, ne-a declarat Ci-
prian Bucur.

Sebastian Dan 

De la 1 februarie cardurile de
sănătate vor fi necesare atunci
când mergem la medic. La Casa
Jude�eană de Sănătate Brașov
mai sunt acum 26.500 de car-
duri care nu au fost ridicate. Dar

sunt și situa�ii în care brașovenii
s-au prezentat la ghișeu și au
aflat că pentru ei încă nu a fost
emis cardul de sănătate. De ase-
menea 8 persoane din jude� au
refuzat documentul care atestă

calitatea de asigurat.
Reprezentan�ii CAS spun că
totuși după data de 1 februarie
cei care încă nu de�in cardul și
sunt asigura�i vor beneficia de
servicii medicale.  

530 de braşoveni au fost
dovediţi că au încasat ile-
gal ajutoarele la încălzire
în ultimele două sezoane
şi va trebui să le returne-
ze. 

Potrivit reprezentanţilor Di-
recţiei de Servicii Sociale
(DSS), datele furnizate de la ni-
vel central indicau 601 persoane
care au încasat ilegal ajutorul
pe parcursul ultimelor două se-
zoane de încălzire, însă în urma
verificărilor făcute de angajaţii
DSS; doar în 530 dintre cazuri
s-a constatat că, într-adevăr, este
vorba de încasarea ilegală a aju-
toarelor, a precizat Mariana To-
policeanu, directorul DSS
Braşov. 

Până la 1 decembrie 2014 au
fost recuperate debitele de la
319 dintre aceste persoane.
Unele dintre ele au beneficiat
nejustificat de ajutor chiar şi am-

bele sezoane. 
Potrivit statisticii DSS, aproa-

pe 3.000 de persoane din Bra-
şov beneficiază în acest sezon
de ajutoare pentru încălzirea lo-
cuinţei, indiferent că vorbim de
energie termică în sistem cen-

tralizat, gaze naturale, energie
electrică sau combustibili solizi
ori petrolieri. Cele mai multe
cereri aprobate - 1.971 - sunt
din partea celor care folosesc
gazele naturale pentru încălzire,
în timp ce 799 de persoane sau

familii beneficiază de ajutor la
încălzirea în sistem centralizat.
Pe locul al treilea ca număr sunt
cei 131 de beneficiari care uti-
lizează energia electrică pentru
încălzirea locuinţei. Cu com-
bustibili solizi (în principal lem-

ne) se încălzesc 21 de benefi-
ciari. 

Numărul beneficiarilor a scă-
zut extrem de mult faţă de se-
zonul de iarnă 2006-2007 când
au avut ajutor de încălzire
aproape 35.000 de braşoveni.
Scăderea numărului beneficia-
rilor a fost constantă în ultimii
ani, mai ales din cauza  aplicării
unor criterii mai dure pentru a-
i desemna pe cei care au nevoie
în mod real de acest ajutor de
la stat, inclusiv prin ridicarea
plafonului de venit. În acest se-
zon de iarnă, venitul până la
care pot fi încasate ajutoarele
este de până la 786 lei în cazul
familiilor şi până la 1082 lei în
cazul persoanelor singure care
se încălzesc în sistem centralizat,
şi până la 615 lei pentru per-
soanele care utilizează pentru
încălzirea locuinţei gaze natu-
rale, electricitate sau combusti-
bili solizi sau petrolieri. 

Ajutoarele se acordă înce-
pând din 1 noiembrie şi până
pe 31 martie 2015 şi, indiferent
de situaţie, nu pot depăşi suma
efectivă de pe factura din luna
respectivă. Cuantumul ajutorului
este cuprins între 262 lei şi 20
lei. Cererile însoţite de actele
doveditoare privind componen-
ţa familiei şi veniturile realizate
de către membrii acesteia se pot
depune până la sfârşitul fiecărei
luni, iar ajutorul se acordă in-
clusiv pe luna în care a fost de-
pusă cererea, dacă aceasta este
aprobată. Cererile se depun la
sediul Direcţiei de Servicii So-
ciale din Str. Panselelor nr.23.
Programul cu publicul al insti-
tuţiei este de luni până vineri,
între orele 08.30 şi 18.00. Foar-
te important de reţinut este că
titularii sau unul dintre membrii
majori ai familiei care solicită
ajutorul trebuie să depună per-
sonal cererea. A.P.

530 de braşoveni trebuie să
dea înapoi ajutorul de căldură

Ciprian Bucur îi va lua locul viceprimarului
Adrian Atomei de luna viitoare
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Doar 8 au refuzat cardul de sănătate
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Preşedintele Băncii Centrale
Europene (BCE), Mario
Draghi, a propus Consiliului gu-
vernatorilor cheltuirea a până la
1.100 de miliarde de euro, pen-
tru suplimentarea lichidităţilor,
în vederea stimulării inflaţiei în
zona euro, relatează Bloomberg.

Draghi şi board-ul executiv
al BCE, format din şase
membri, au recomandat consi-
liului guvernatorilor achiziţii de
obligaţiuni în valoare de 50 de
miliarde de euro pe lună, până
în decembrie 2016, au declarat
două surse apropiate situaţiei.

Consiliul guvernatorilor BCE
s-a reunit ieri pentru a discuta
planul, iar până la decizia finală
ar mai putea surveni modificări,
au precizat sursele. Draghi sus-
ţine că suplimentarea lichidită-
ţilor este necesară pentru a evita

intrarea zonei euro într-o spirală
a deflaţiei, dar oficialii germani
consideră că astfel scad presiu-
nile pentru reforme economice.
Inflaţia a trecut în teritoriu ne-
gativ în decembrie, cu un declin
al preturilor de 0,2%.

Discuţiile din Consiliul gu-
vernatorilor vor fi complicate
de diferendele privind împărţi-
rea riscurilor. „Propunerea pare
să fie mai mare decât cea suge-
rată de comentariile anterioare
ale BCE despre dimensiunea
achiziţilor de active, în special
dacă se referă la noul program
de suplimentare a lichidităţilor
şi nu include pe cele existente”,
a declarat Riccardo Barbieri
Hermitte, economist şef pentru
Europa la Mizuho International,
în Londra. Draghi a spus că in-
tenţionează să extindă portofo-

liul de active al BCE la nivelul
înregistrat la începutul anului
2012, respectiv la aproximativ
3.000 de miliarde de euro.

În prezent acest portofoliu
este de circa 2.200 de miliarde
de euro, dar ar putea scădea, în
condiţiile în care împrumuturi
de 200 de miliarde de euro
ajung la maturitate în următoa-
rele câteva săptămâni. Una din-
tre surse a spus că noile achiziţii
de obligaţiuni sau alte active, pe
lângă programele actuale de
achiziţii de obligaţiuni acoperite
şi obligaţiuni garantate, nu vor
începe înainte de 1 martie. De
asemenea, nu s-a hotărât încă
dacă ţinta de 50 de miliarde de
euro pe lună include programele
existente sau cât de mare va fi
ponderea obligaţiunilor guver-
namentale.

FMI vine la București pentru a treia
evaluare a acordului cu România

O misiune a Fondului Mo-
netar Interna�ional, condusă de
Andrea Schaechter, se va afla
în România în perioada 27 ia-
nuarie - 10 februarie 2015, pen-
tru a treia evaluare a acordului
preventiv aflat în derulare, a de-
clarat miercuri reprezentantul
rezident al FMI pentru Româ-
nia și Bulgaria, Guillermo To-

losa. Vor avea loc consultări în
cadrul Articolului IV și a treia
evaluare a acordului Stand-By
de tip preventiv încheiat cu Ro-
mânia, care a fost aprobat în
data de 27 septembrie 2013.
„Membrii misiunii vor discuta
cu autoritățile române recentele
evoluții ale economiei românești
și prioritățile în reformele eco-

nomice”, a explicat Tolosa.
Discu�iile cu privire la acord se
vor derula împreună cu echipe
ale Comisiei Europene și Băncii
Mondiale. „Membrii misiunii
vor avea inclusiv întâlniri cu
reprezentanți ai sectorului privat,
ai partidelor politice, asociații
profesionale și organizații ne-
guvernamentale”.

Companiile CFR Călători
și CFR SA au efectuat
miercuri un test referi-
tor la timpii de parcurs
pe calea ferată între
stațiile Gara de Nord
București și Brașov, iar
rezultatele sunt mai
mult decât convingă-
toare: în mai puțin de
două ore se pot parcur-
ge cei 166 de kilometri.

În prezent, distan�a între
București și Brașov pe calea
ferată este parcursă în apro-
ximativ 160 de minute, adi-
că două ore și 40 de minute.

Testele realizate miercuri
au arătat că se poate ob�ine
un timp de mai pu�in de
două ore între cele două
orașe. 

Potrivit forumului con-
struimromania, la dus trenul

a ajuns de la București la
Brașov în 2h13′, cu trei
opriri Ploiesti Vest(1′),
Câmpina(6 minute) și Sina-
ia (1 minut). “Oprirea de la
Câmpina a fost una nepro-
gramată, fiind cauzată de în-

chiderea unei linii. Chiar și
așa timpul de parcurs a fost
unul record“, men�ionează
reprezentan�ii forumului. La
întoarcere trenul a circulat
fără oprire între cele două
sta�ii, reușind performan�a

de a parcurge cei 166 de ki-
lometri într-o oră și 58 de
minute, „ceea ce reprezintă
un record absolut pe această
distanță”. S.D.

Record pe calea
ferată din România

Flash economic
Italienii modifică Codul Rutier şi introduc 
restricţii pentru români
Maşinile cu număr de România care circulă în Italia
vor fi vizate de anumite restricţii, potrivit noului Codul
Rutier din această ţară, care va intra în vigoare în pri-
măvară. Astfel, şoferii rezidenţi în Peninsulă de peste
un an şi cu maşina înregistrată pe numele lor în stră-
inătate trebuie să îşi înmatriculeze automobilul în Italia.
De asemenea, aceştia nu mai pot circula cu maşini în-
registrate pe numele unei persoane sau pe o firmă din
străinătate. În ultima perioadă, românii obişnuiau să
procedeze în acest fel pentru a evita să plătească asi-
gurările pentru maşină şi taxele de drum, care, împreu-
nă, costă la cel puţin o mie de euro. Noul Cod Rutier
din Italia prevede amenzi de peste 300 de euro şi ridi-
carea cărţii de circulaţie a vehiculului, în cazul neres-
pectării acestor prevederi.

KLM, desemnată cea mai sigură companie 
aeriană din Europa în 2014
KLM este cea mai sigură companie aeriană din Europa
şi a cincea la nivel mondial în 2014, în timp ce Cathay
Pacific Airways din Hong Kong ocupă locul întâi într-
un clasament global privind siguranţa zborului, întocmit
de centrul de evaluare german JACDEC. În ceea ce
priveşte operatorii din Europa, compania olandeză KLM
este urmată de Lufthansa (Germania), care se plasează
pe poziţia a 12-a la nivel mondial în 2014, în topul si-
guranţei zborului. La nivel mondial, în spatele Cathay
Pacific Airways se clasează companiile Emirates din
Emiratele Arabe Unite, EVA Air din Taiwan şi Air Ca-
nada. Numărul persoanelor care au murit în urma unor
accidente aviatice a crescut de aproape patru ori anul
trecut în comparaţie cu 2013, când 251 de oameni au
decedat din această cauză, potrivit datelor JACDEC.

1.100 miliarde euro pentru relansarea
inflaţiei în zona euro



Consiliul Școlar al Elevi-
lor din Colegiul Națio-
nal „Unirea” vă invită
astăzi, 23 ianuarie, la
ora 12.00, la spectacolul
dedicat sărbătoririi a
118 ani de la fondarea
colegiului, care se va
desfăşura în sala de
spectacole a Centrului
Cultural Reduta. 

Evenimentul intitulat „Ve-
nim şi noi…“ are, ca în fie-
care an, şi o latură caritabilă.
Invitatul special al evenimen-
tului este poetul braşovean
Adrian Munteanu, laureatul
Premiului Internaţional de Li-
teratură Nux al primei ediţii
a Salonului Internaţional al
Cărţii de la Milano.

În anul 1850 se pun
bazele gimnaziului româ-
nesc, care va deveni în cu-
rând unul din cele mai im-
portante din Transilvania.

În a doua jumătate a seco-
lului al XIX-lea, la Brașov
au luat fiin�ă mai multe in-
stitute pentru fete, cu pro-
grame de învă�ământ asemă-
nătoare institu�iilor similare
din Europa.

Nevoia de școli era mare,
așa că statul a luat în pro-
prietatea sa în anul 1883 un
teren situat în partea de est
a fostului Zwinger al panto-
farilor, între poarta dinspre
nord (Poarta Portica) și poa-
lele Tâmpei. Pe acest loc, în
anul 1897 s-a ridicat sub for-
mă de potcoavă o clădire im-
punătoare. Către strada Ciz-
marilor (actuala Politehnicii)
se afla Școala pentru băie�i
cu o fa�adă cu 15 ferestre,
iar către strada Rudolf (ac-
tualul Bulevard al Eroilor),
Școala elementară și civilă

de fete cu 21 de ferestre.
Cele două școli erau legate
printr-o spa�ioasă sală de
gimnastică. Înspre strada
prelungită a Spitalului, clă-
direa avea o fa�adă cu 18 fe-
restre. Acum, cu cele trei
clădiri ale școlii și locul de
joacă s-a construit un com-
plex dreptunghiular către
toate cele patru străzi.

În anul școlar 1898-1899,
Școala Civilă de Fete de Stat
își deschide por�ile în noua
clădire, în limba maghiară,
având un număr de 227 ele-
ve. Până în anul școlar 1903-
1904 nu s-a specificat
na�ionalitatea elevelor,
numai ce limbi vorbeau: ma-
ghiară, română, germană.

În perioada 1914-1918, în
clădirea școlii a fost adăpos-
tit un spital militar, apoi un
lagăr de prizonieri.

Directoratul Școlar Regio-
nal din Sibiu a organizat în
clădirea gimnaziului maghiar
de fete o școală românească

de fete sub numele de Școala
Superioară de Fete din
Brașov. Acesta stabilea prin
ordinul 927 din 6 octombrie
1919, pentru noua școală,
un curs inferior de patru ani
și un curs superior tot de pa-
tru ani, având programa
școlară a cursului clasic mo-
dern din Vechiul Regat.

Fiind o școală de fete, pro-
grama cuprindea pe lângă
orele de studiu, ore de lucru
manual și de gospodărie.
Programa era mai complexă
și mai variată decât a
liceelor de băie�i, directorul
N. Orghidan afirmând că
„avea în vedere menirea fe-
meii în cămin, în care ca fii-
că, soție, apoi ca mamă ea
trebuie să simbolizeze stator-
nicie, economie și poezie”.
Fiecare clasă avea săptămâ-
nal, pe lângă orele de limbă
romană, limbi străine, fizică,
chimie, matematici, istorie
naturală, istorie, geografie și
câte două ore de lucru de
mână și două de gospodărie.
Se predau patru limbi stră-
ine: franceza, engleza, ger-
mana și latina, fiecare cu
două ore pe săptămână.

Din anul școlar 1922-
1923 școala s-a numit Liceul
de Fete „Principesa Elena”,
denumire păstrată până în
anul 1948.

În ședin�ele Comitetului
Școlar din 1 și 2 martie
1934 s-a adoptat hotărârea
de a se construi un nou etaj
la clădire (etajul al doilea) și
amenajarea acestuia pentru
internat. Astfel, începând cu
anul școlar 1934-1935, Li-

ceul de Fete „Principesa Ele-
na” dispunea de o clădire cu
trei nivele.

Din dispozi�iile Ministe-
rului Instruc�iunii, începând
cu anul 1935 și până în
1941, pe perioada vacan�ei,
liceul a găzduit cursurile de
vară de limba franceză, or-
ganizate și conduse de către
profesorul universitar Mihai
Șerban, pentru profesori,
cursuri cunoscute și sub nu-
mele de „Universitatea lati-
na”.

În vara anului 1941, în lo-
calul liceului a fost instalat
un spital al armatei române.

În perioada 1941-1943,
cursurile Liceului de Fete s-
au desfășurat o parte la Li-
ceul „Andrei Șaguna”, altele
la Școala Primară de pe stra-
da Constantin Brâncoveanu
sau la Școala Primară de lân-
gă templul evreiesc.

Din toamna anului 1944
și până în vara anului 1945,
în clădirea liceului a
func�ionat un spital militar
sovietic, fapt ce a determinat
desfășurarea cursurilor în
anul școlar 1944-1945 ca în
perioada 1941-1943.

În perioada 1946-1948 au
fost făcute demersuri de că-
tre doamna directoare Geor-
gescu Elena, profesoară de
limba latină, către Ministerul
Instruc�iunii pentru recupe-
rarea localului liceului din
situa�ia de spital.

După reforma
învă�ământului din 3 august
1948, liceul s-a numit „Li-
ceul de Fete”. Începând cu
anul școlar 1948-1949,

școala dispunea de un singur
local, cel situat pe actualul
Bulevard al Eroilor nr. 7. La
parter și la etajul I se aflau
săli de clasă și laboratoare.
Birourile, cancelaria și
locuin�a directorului se gă-
seau la etajul I, internatul la
etajul II, iar cantina școlii
împreună cu magaziile de
materiale și alimente la sub-
sol.

Din anul 1952 până în
1956 denumirea a fost de
Școala Medie de Fete.

Începând cu anul școlar
1956-1957 a început mixta-
rea acesteia. Fostul local al
Școlii de băie�i a devenit
corpul B al Școlii Medii.
Din acel an, denumirea a
fost de Școala Medie Mixtă
nr. 5 Brașov.

În 1959, la împlinirea a
100 de ani de la Unirea Prin-
cipatelor, școala este rede-
numită Școala Medie 5
„Unirea”, reunindu-se apoi
cu Liceul Maghiar, uniune
care a durat până în 1990.

La sfârșitul anului școlar
1962-1963 a fost desfiin�at
internatul. Între anii 1965-
1977, denumirea școlii a fost
Liceul „Unirea”. Începând
cu același an, în școală s-a
amenajat pe lângă cabinetul
medical de pediatrie și un
cabinet medical stomatolo-
gic.

În anul 1977 denumirea se
schimbă în Liceul de Filolo-
gie-Istorie „Unirea” Brașov,
păstrându-și în permanen�ă
orientarea umanistă.

Fresca „Unirea” este exe-
cutată de către pictorul Mir-
cea Spânu pe casa scării în
1980. În anul școlar 1981-
1982 cantina liceului a fost
desfiin�ată.

Denumirea institu�iei este
schimbată în anul 1990 în
Liceul Teoretic „Unirea”
Brașov. Activitatea
deosebită desfășurată în
această școală a condus la
schimbarea statutului său în
acela de colegiu, în anul
2000. Proiectele europene,
menite să faciliteze accepta-
rea absolven�ilor liceului în
învă�ământul superior din
străinătate și programele de
cooperare na�ională și
interna�ională au fost răsplă-
tite cu primirea titlului de
„Școală Europeană” în anul
2004, titlu reînnoit și în
2007.

Din anul școlar 2007-
2008, elevii claselor bilingve
franceză au posibilitatea de
a sus�ine bacalaureatul fran-
cofon, o nouă deschidere că-
tre învă�ământul superior din
Uniunea Europeană. În anul
școlar 1993-1994 s-a con-
struit o cabană pentru elevii
și cadrele didactice ale liceu-
lui la Brădet-Săcele.

După anul 1990 liceul s-
a deschis și mai mult către
studiul limbilor străine, ast-
fel că, pe lângă clasele de
știin�e sociale, de matema-
tică-fizică și, mai târziu, de
matematică-informatică, s-
au dezvoltat cele bilingve
sau cu regim de predare in-
tensiv – engleză, franceză
și spaniolă. Rezultatele
foarte bune ob�inute de
elevi și de profesori au
făcut ca din 24 ianuarie
2000, liceul să fie transfor-
mat în Colegiul Na�ional
„Unirea”. Din anul școlar
2005-2006, colegiul are și
filiera gimnazială, orientată
către studiul intensiv al lim-
bilor străine.

118 ani de la fondarea
Colegiului Național Unirea
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6 BRAȘOVUL ISTORIC Vineri

Drumurile Unirii românilor au trecut totdeauna
prin Braşov, pe aceleaşi artere pe care le cunoştea
Mihai Viteazul, unindu-i pe români după „pohta
ce-a pohtit” sau le cunoşteau luptătorii unionişti
care adunau la un loc doar Principatele Moldova
şi Muntenia până la realizarea Unirii celei Mari,
Braşovul situându-se la întâlnirea drumurilor
care duceau spre Moldova şi Muntenia, iar per-
sonalităţile care se aflau în vâltoarea acestor eve-
nimente au devenit simboluri populare.

Sărbătorind astăzi Unirea Principatelor, găsim
prilej de popas sufletesc pentru a răsfoi în Scheii
Braşovului, în bogata arhivă a Bisericii Sf. Nicolae,
paginile documentelor acoperite de colbul istoriei,
desluşind simboluri braşovene generate de aceste
evenimente.

Prezenţa lui Al.I.Cuza la Braşov este unul din
multiplele mărturii care au oferit în timp spec-
tacolul bucuriei unioniste. Un prim popas al vi-
torului domn al Principatelor îl aflăm în condiţiile
revoluţiei paşoptiste, când împreună cu „mai
mulţi domni veniţi de pe Câmpia Libertăţii de la
Blaj, sunt găzduiţi de braşoveni. O placă come-
morativă de pe str. Poarta Schei nr.3, imortali-
zează acest eveniment consemnând că „aici a fost
sediul Casinei Române, unde cu ocazia evenimen-
tului revoluţiei din 1848 au poposit personalităţi de
frunte ale vieţii culturale şi sociale din Ţara Româ-
nească şi Moldova: Vasile Alecsandri, Alecu Russo,
Ion Eliade Radulescu, Cristian Tell, Gheorghe Ma-
gheru s.a., între ei şi Alexandru Ioan Cuza”, care,
împreună cu ceilalţi invitaţi participă la „un prânz
de cereaşe” de mai, în grădina protopopului Bo-
nifatie Pitiş din Schei. În aceeaşi lună Cuza este
martor şi colaborator la editarea, tot la Braşov,
a celor două documente devenite platforme re-
voluţionare: „În numele Moldovei, a omenirii şi
a lui Dumnezeu” şi „Prinţipurile noastre pentru
reformarea patriei”, ambele formulate şi redac-
tate de Vasile Alecsandri împreună cu revoluţio-
narii moldoveni şi munteni prezenţi la Braşov.
În această efervescenţă, poetul muntean Ion Elia-
de Rădulescu editează la Braşov „Expatriatul”,
un cotidian de puternică trăire unionistă. 

Cuza cunoaşte atunci şi eforturile brasovenilor
şi toate demersurile făcute de aceştia către au-
torităţi pentru înfiinţarea gimnaziului. Ca ur-
mare, după urcarea pe tron, în urma memoriului
făcut de braşoveni (protopopul Ion Popazu, zia-
ristul, profesorul George Baritiu, diplomatul Ion
Maiorescu s.a.), Cuza încuviinţează anual dania

de 18.500 lei din partea Moldovei si
15.750 din partea Munteniei (total
500 galbeni), în baza cărora gim-
naziul, prin implicaţiile directe
ale Mitropolitului Andrei Şa-
guna, îşi completează cur-
surile la 8 clase, devenind
„gimnaziu superior” re-
cunoscut de autorităţi în
13 octombrie 1860. Pre-
zentând Domnitorului
memoriul braşovenilor,
Ion Maiorescu (căsăto-
rit la Braşov în 1837 cu
sora protopopului Ioan
Popazu) ţinea să adau-
ge: „Recomandându-Vă
cu toată căldura această
petiţiune, subscrisul îşi ia
libertatea de a vă ruga ca
să nu perdeţi din vedere că
Braşovul, după poziţia sa geo-
grafică şi prin comerciul
 levantin susţinut de secoli prin
negustorii români de acolo, a fost
totdeauna punctul prin care s-a men-
ţinut oarecari raporturi de unire între ro-
mânii din Transilvania şi între Principate si că
literatura română şi-a luat începutul său în Braşov,
de unde cam pe la anul 1560 încoace din tipografia
diaconului Coresie s-au răspândit prin Principate
cele dintâi cărţi tipărite în limba română”. 

Se mai păstrează şi azi în Şchei ştampa repre-
zentând imaginea gimnaziului, realizată de Ion
Maiorescu la Viena doar în 500 de exemplare şi
prezentată Principelul Cuza, alături de memoriul
amintit. Sute de documente aflate în arhiva is-
torică a Bisericii „Sf. Nicolae” redau implicaţiile
pe care le-a avut aceasta subvenţie în viaţa spi-
rituală a românilor braşoveni. 

Mai multe caiete folclorice ale timpului, realizate
în manuscris de dascalii gimnaziului ortodox
„Andrei Şaguna” din Braşov, reproduc versuri
închinate voievodului Principatelor Unite, precum
şi momentului istoric pe care acesta îl simboliza.
Un caiet folcloric început de Bratul Baiul, cunos-
cutul dascăl zârneştean, fost elev al școlii din
Schei şi continuat de nepotul său, protopopul
braşovean Bartolomeu Baiulescu, reproduce cele
mai frumoase poezii patriotice ale timpului. Ală-
turi de „Ce e patria română” lansată pe Câmpia
Blajului în vâltoarea paşoptistă de Ion Cavaler

de Puşcariu şi „Limba româ-
nă” a poetului George

Sion, aflăm şi „Hora
Unirii” a lui Alec-

sandri, copiată de
dascalul braşo-
vean în februarie
1859, deci la
foarte puţin
timp după ce
aceasta a fost
lansată de
Matei Millo,
pe muzica lui
I o a n
 Wachman, în
premieră, pe
scena Teatrului

National din
Bucureşti cu oca-

zia numirii lui
Cuza ca Domn al

Principatelor (24 ia-
nuarie 1859). Imnul

este continuat de o
„Hora” închinată „Prinţului

românilor din 1859 Cuza
 Alexandrui Ioan I”, dar şi de alte texte

unioniste de mare popularitate. 

În aceeaşi aureolă legendară se păstrează şi ul-
timul popas braşovean al domnitorului Al.Ioan
Cuza, după detronarea sa. Braşoveanul Th. Ma-
teescu, pe una din filele de forzat ale unei cărţi
vechi din Schei (C.V.325) consemna: „1866 fe-
bruarie 11. Ieram în București, plecând de la moşia
Valmuci, Valta Magra, unde ieram arendaş, şi mer-
gând la Bucureşti am văzut căderea prinţului Cuzia,
cuprinzându-l noaptea pe la 5 ore D. maior Lana
(n.n. Lamy), care în urmă a devenit generalu şi l-
a răpus arestu a-şi da socoteală ca să afle că are
datorie de 700 milioane lei – când în urmă Camera
a proclamat de prinţu (pentru) amândouă Printi-
patele pe Filip I., fratele regelui Belgiei. s.s.Th. Ma-
teescu” (grafie chirilică). La câteva zile, Cuza,
însotit de prinţesa Maria Obrenovici a Serbiei,
se găsea la Brașov, găzduit fiind de braşoveni în
hotelul local (str. Lungă nr.l). Placa de pe faţada
clădirii hotelului mai păstrează încă informaţia:
„În această casă a locuit între 20 februarie si 4
martie 1866, în drum spre exil...Alexandru Ioan
Cuza, domn al Principatelor Unite”.

Pr.prof. dr. Vasile Oltean

Unirea Principatelor.
Cuza şi Braşovul



Ziua Unirii va fi
 sărbătorită în ora-
şul nostru în Piaţa
Unirii. Cu această
o c a z i e ,  m â i n e ,
24 ianuarie, vor
avea loc  mani  -
festări dedicate
 acestui eveniment
istoric, iar printre
participanţi  se
 numără repre -
zentanţi ai autori -
tăţilor locale, ai
unităţilor militare,
şefi de instituţii şi
parlamentari.

Evenimentul va începe în
Piaţa Unirii, la ora 11.00. 

„Desfăşurarea ceremoniei
va începe cu întâmpinarea per-
soanelor oficiale, prezentarea
onorului, salutul drapelului de
luptă. Apoi fanfara militară va
intona imnul României, va
urma oficierea serviciului re-
ligios, urmat de alocuţiuni re-
feritoare la Ziua Unirii. Invit
cu această ocazie pe toţi bra-

şovenii să participe la activi-
tăţile prilejuite de aniversarea
a 156 de ani de la Unirea
Principatelor Române”, a de-
clarat prefectul Mihai Mohaci. 

La eveniment vor participa
şi Junii braşoveni, care alătură
Horei Unirii şi Hora Junilor.
La final toţi braşovenii sunt
invitaţi să se prindă în horă
pentru a celebra Unirea Prin-
cipatelor Române din 1859.

Tot cu această ocazie, ama-
torii pot vizita la Muzeul Pri-
mei Şcoli Româneşti o
expoziţie specială dedicată
Unirii. Mulţi dintre braşoveni
au scris chiar şi versuri dedi-
cate Unirii Principatelor Ro-
mâne. Multe dintre aceste
documente din 1859 se găsesc
la Muzeul Primei Şcoli Româ-
neşti. Aceste acte vechi vor fi
expuse timp de trei săptămâni. 

„Mica Unire” realiza-
tă în 1859 a fost primul
pas important pentru în-
făptuirea statului naţio-
nal unitar roman.
Unirea celor două prin-
cipate a fost un proces
complex, care a  început
din 1848, odată cu rea-
lizarea uniunii vamale
între Moldova şi Ţara
Românească, în  t im-
pul  domniilor lui Mi-
hail Sturdza, respectiv
Gheorghe Bibescu.
Deznodământul războ-
iului Crimeii a dus la un
context european favo-

rabil realizării unirii. Conven-
ţia de la Paris din 1858 a fost
de fapt o înţelegere între Ma-
rile Puteri prin care se accepta
o uniune mai mult formală în-
tre cele două ţări, cu guverne
diferite şi cu unele instituţii
comune. La începutul anului
următor, liderul unionist mol-
dovean Alexandru Ioan Cuza
a fost ales ca domnitor al Mol-
dovei şi Ţării Româneşti. 

„Hai să dăm mână cu mână, 
cei cu inima română”

ECOTIC desfăşoară în Bra-
şov campanii de conştienti-
zare şi reciclare a deşeurilor
de echipamente electrice şi
electronice şi a deşeurilor de
baterii şi acumulatori porta-
bili, alături de partenerii săi. 

Prin implementarea acestor
acţiuni, ECOTIC îşi propune
să contribuie la reducerea ris-
cului schimbărilor climatice

prin creşterea nivelului de
conştientizare cu privire la
reciclarea Deşeurilor de
Echipamente Electrice şi
Electronice (DEEE).

Începând de astăzi, 23 ia-
nuarie, până duminică, 25 ia-
nuarie, braşovenii vor putea
vizita Caravana ECOTIC, ex-
poziţia mobilă pe 4 roţi în
care sunt expuse 10 tipuri de

deşeuri de
echipamen-
te electrice
şi electroni-
ce deza-
samblate,
evidenţiin-
du-se în
scop educa-
tiv compo-
n e n t e l e
acestora.

Caravana
E C O T I C
este ampla-

sată în Parcul Uranus – Piaţa
Astra şi este deschisă în in-
tervalul orar 10.00 – 18 00. 

În cadrul acestei campanii
va fi organizată o tombolă: bra-
şovenii vor primi pentru fiecare
deşeu de echipament electric
şi electronic complet, predat la
caravană, un voucher de par-
ticipare la concurs. Tombola
va avea ca premii 4 tablete.

Veşti bune pentru iubitorii
de păsări în rasă pură din ju-
deţul Braşov. Aceştia vor putea
să admire frumoasele înaripate
la o expoziţie organizată în
acest weekend la Făgăraş. Cei
interesaţi vor putea să admire
peste 400 de exemplare.

Ca orice pasiune, şi creşterea
păsărilor cu rase pure este cos-
tisitoare, însă rezultatele sunt

pe măsură, mai ales pentru cei
care vor să facă performanţă. 

Expoziţia de păsări este găz-
duită de sala mare de sport din
incinta Colegiului Naţional
„Radu Negru”. 

Astăzi, 23 ianuarie, este des-
chiderea iar programul este cu-
prins între orele 14.00-18.00.
Mâine, 24 ianuarie, doritorii
pot admira exponatele între

orele 8.00-18.00 iar duminică
25 ianuarie, între orele 8.00-
14.00. Preţul unui bilet este de
5 lei iar copii mai mici de 10
ani au intrarea gratuită.

Evenimentul este organizat
de Asociaţia Crescătorilor de
Animale Mici în Rasă Pură
din Ţara Făgăraşului, în cola-
borarea cu Primăria Făgăraş
şi Avirom Ţara Bârsei.

Muzeul „Casa Mureşenilor”
în colaborare cu Inspecto-
ratul Şcolar Judeţean Bra-
şov organizează două
evenimente culturale dedi-

cate Unirii Pricipatelor Ro-
mâne – 24 ianuarie 1859.
Astăzi, 23 ianuarie 2015, la
ora 13.00, va avea loc un
simpozion la care participă
16 elevi proveniţi din 14
şcoli şi colegii din Braşov.
Dintre temele prezentate de
elevi amintim: „Românii din
Transilvania şi Alexandru
Ioan Cuza”, „Alexandru
Ioan Cuza şi Mureşenii”,
„Elena Cuza între sentiment
şi datorie”.
Mâine, 24 ianuarie 2015,
de la ora 12.00 la sediul
muzeului va avea loc o
lectură istorică în interpre-

tarea a doi actori braşo-
veni, Gabriel Costea şi
 Silvian Duică, urmată de
o şezătoare şi jocuri
 populare în interpretarea

elevilor de la Şcoala
 Gimnazială din comuna
Drăguş (în imagine), coor -
donaţi de cinci profesori.
La sfârşitul manifestărilor
copiii vor primi premii şi
cadouri oferite Consiliul
Judeţean Braşov şi unii
sponsori locali.
Tot cu ocazia Unirii, Liga
Scriitorilor Braşov, Cenaclul
Ion Itu, în parteneriat cu Cer-
cul Militar, vă invită astăzi,
23 ianuarie, la ora 18.00, la
Sala Coloanelor, la un spec-
tacol de poezie, muzică şi
dansuri populare. Intrarea e
liberă. 

Spectacole dedicate Unirii

Expoziţie de păsări în rasă pură 
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Competiție de robotică pentru elevi
organizată de Agenția Spațială Europeană

Elevii români cu vârste cu-
prinse între 11 și 19 ani pot
să participe la cea de-a doua
competi�ie de robotică spa -
�ia lă organizată de Agen�ia
Spa�ială Europeană (ESA).

În cadrul competi�iei, elevii
vor fi provoca�i să proiecteze
un robot capabil să mute o în-
cărcătură de la un capăt al
unui model al Sta�iei Spa�iale
Interna�ionale la celălalt.

„Astronautul ESA Andreas
Mogensen, care urmează să
zboare la Stația Spațială
Internațională pentru 10 zile
în luna septembrie a acestui

an în cadrul misiunii numite
iriss, va fi implicat în com pe -
ti ție”, precizează Agen �ia
Spa�ială Română într-un co-
municat remis presei.

Termenul limită de primire
a scrisorilor de inten�ie din
partea echipelor de studen�i
este 6 februarie. Aceștia tre-
buie să trimită apoi un mate-
rial video care va prezenta
membrii echipei, strategia pe
care o vor adopta pentru ro-
botul lor și orice prototip har-
dware pe care l-au construit.

Totodată, 22 mai este data
până la care echipele trebuie

să depună documenta�ia care
cuprinde descrierea proiectu-
lui în detaliu, inclusiv partea
de design a robotului, astfel
încât proiectele lor să poată
fi evaluate.

În luna decembrie, echipele
rămase în competi�ie se vor
reuni la ESTEC, Centrul Euro-
pean de Tehnologie și Cercetare
Spa�ială, în Olanda, pentru ma-
rea finală. Pentru două zile echi-
pele vor concura pentru a vedea
care robot poate muta mai mul-
tă încărcătură dintr-o parte în
alta a modelului ISS, evitând
coliziunile pe drum.

Ochelarii holografici, cea mai recentă
surpriză revoluționară de la Microsoft

Firma Micro-
soft a lansat un
nou model de
ochelari hologra-
fici, Windows
HoloLens, care
combină mai mul-
te tehnologii și
permit utilizatoru-
lui să se miște
într-o realitate alternativă, în
care are în preajmă transpunerea
în 3D a unor imagini generate
pe computer. Radical diferit de
modelele prezentate de Google,
Samsung și Oculus, noul dis-

pozitiv are un design futurist și
este dotat cu o vizieră prin care
hologramele se văd „suprapuse”
cu obiectele din jur, perfect in-
tegrate în spa�iul înconjurător.

Această tehnologie catalogată

drept „revolu -
�iona ră” de Satya
Nadella, directorul
general de la Mi-
crosoft, va putea
fi folosită pe toate
terminalele care
dispun de progra-
mul Windows 10.

Utilizatorul de
Windows HoloLens poate
interac�io na direct cu hologra-
mele, pe care le poate manipula
cu ajutorul butoanelor care apar
în fa�a lui. Ochelarii func�io -
nează fără cablu. 

O revistă americană
de știință a reluat și a
pus în discuție cele
mai misterioase feno-
mene, cărora oamenii
de știință nu au putut
să le dea răspun suri.
Vă prezentăm câteva
dintre aceste fenome-
ne.

Luminile de dinaintea cu-
tremurului. Aceste lumini
se produc înaintea unui cu-
tremur. Se pune întrebarea
dacă un cutremur are legă-
tură sau produce un adevă-
rat uragan luminos? În anul
1966, apar primele foto-
grafii cu aceste lumini care
se produc înaintea unui cu-
tremur din Japonia. Unii
specialiști vorbesc despre
activitatea electrică a rocilor,
care determină apari�ia aces-
tor lumini. Cercetătorii nu au
putut da explica�ii știin�ifice

la acest fenomen.
Pietrele mișcătoare din Valea

Morții. Pietre cu o greutate de
peste 25 de kilograme s-au

deplasat în șapte ani, 200 de
metri. Deplasarea se face mai
ales iarna. Nimeni nu a putut
să le observe în deplasare.

Ploaie de animale. În
1917, documentele au re-
latat primele informa�ii
despre ploile cu broaște din
Serbia, cu pești în Marea
Britanie, cu larve în SUA.
Unii cercetători vorbesc
despre tornade marine care
aspiră vietă�ile. Cercetătorii
nu s-au pus de acord asupra
acestei posibilită�i de for-
mare a fenomenului.

Zgomotul de frecvență joa-
să.  Locuitorii dintr-o zonă
a Irlandei sunt deranja�i de
un zgomot de frecven�ă
joasă care se aude conti-
nuu. Oficialită�ile au veri-
ficat toate �evile de apă,
gaz, care trec prin oraș. To-
tul a fost în zadar. Sunt voci
care sus�in că acest zgomot
este datorat mișcării dune-

lor de nisip, aflate în apropie-
rea localită�ii. Cercetătorii nu
au dat încă un răspuns clar al
acestei situa�ii.

Fenomene care
sfidează legile fizicii 

Cercetătorii japonezi pot prezice taifunurile 
cu două săptămâni înainte de producerea lor
Un grup de cercetători niponi a declarat că a putut de-
monstra graţie unor simulări retrospective că taifunurile
pot fi prevăzute cu două săptămâni înainte de producerea
lor, o reuşită ce ar putea fi folosită în jurul anului 2020
pentru a limita distrugerile produse de aceste furtuni.
„Având în vedere că cicloanele tropicale produc întot-
deauna pagube umane şi materiale majore, este impor-
tantă anticiparea şi limitarea dezastrelor pe baza
previziunilor precise privind traseul, intensitatea şi for-
marea lor, cu suficient timp în avans pentru a putea ac-
ţiona”, potrivit echipei conduse de Masuo Nakano, de la
Institutul Jamstec. Meteorologii japonezi estimează că o
perioadă cuprinsă între două săptămâni şi două luni este
necesară pentru a lua măsurile necesare diminuării dis-
trugerilor în mod semnificativ în cazul unui taifun major,
asemănător celui care a lovit recent Filipine, în 2014.

Ţigara electronică poate fi mai toxică decât ţigaretele clasice
Vaporii care conţin nicotină produşi de ţigările electronice
pot duce la formarea formaldehidei, o substanţă canceri-
genă care face ca aceste dispozitive să fie de cinci până
la cincisprezece ori mai toxice decât ţigările clasice, potrivit
unui studiu american. „Am constatat că în timpul procesului
de vaporizare care are loc în ţigările electronice se poate
forma formaldehidă”, au scris cercetătorii de la Portland
State University, din Oregon (SUA). Oamenii de ştiinţă au
folosit o maşină de „inhalare” a vaporilor produşi de ţigările
electronice. Astfel, un utilizator de ţigări electronice care
inhalează zilnic echivalentul a trei mililitri din acest lichid
încălzit la maximum absoarbe aproximativ 14 miligrame
de formaldehidă. Comparativ, o persoană care fumează
un pachet de ţigări pe zi absoarbe circa trei miligrame din
acest agent cancerigen.

8 Vineri

Pe scurt



Tenismanul român Ma-
rius Copil a fost învins
după un meci de luptă de
elve�ianul Stanislas Waw-
rinka, de�ină torul titlului,
cu 7-6 (4), 7-6 (4), 6-3,
ieri, la Melbourne, în run-
da a doua a turneului Aus-
tralian Open, primul de
Mare Șlem al anului. 

Copil (24 ani, 194
ATP), venit din calificări,
a cedat după două ore și
16 minute de joc, perioadă
în care a reușit 17 ași
(Wawrinka doar 3). Nu-
mărul patru mondial a co-
mis mai multe erori
nefor�ate (39 fa�ă de 34),
dar a reușit și mai multe
lovituri câștigătoare (36-
31). Elve�ianul, după două
seturi adjudecate în tie-
break, s-a impus în manșa
a treia după un break venit
la 4-3, după ce Copil a co-
mis o dublă greșeală.
Wawrinka va juca în turul
al treilea cu finlandezul
Jarkko Nieminen, victo-
rios cu 7-6 (4), 7-5, 7-5
cu germanul Matthias Ba-
chinger.

Copil, cel mai rapid serviciu
din turneu! Wawrinka îl în-
vinsese cu 6-4, 6-4 pe Co-
pil în singura lor confruntare
precedentă, în 2013, în pri-
mul tur la ATP World Tour
Masters 1000 Madrid. Ro-
mânul a dat o replică foarte
bună campionului en titre de
la Melbourne, pe care l-a sur-
pins şi cu un serviciu devas-
tator. Copil a reuşit numai
puţin de 17 aşi, unul dintre
aceştia având viteza de
242 km/h, cel mai rapid ser-
viciu din primele trei zile ale
turenului.  „A fost un meci
destul de greu, Copil a jucat

foarte bine. El a servit la nivel
înalt şi a pus mare presiune
pe mine. Nu am jucat cel mai
bun tenis al meu, dar sunt fe-
ricit că am învins”, a spus
Wawrinka.Tenismanul ro-
mân, la prima sa participare
pe tabloul principal al unui
turneu de Mare Șlem, a intrat
în posesia unui cec de 60.000
de dolari australieni dar și a
70 de puncte ATP. 

Halep propune o schimbare!
Locul 3 WTA, Simona Ha-
lep, a criticat programarea

partidelor la Australian Open
şi a propus ca meciurile fe-
minine de simplu să se dis-
pute înaintea celor
masculine, în sesiunile de
seară de la competiţia găz-
duită de Melbourne Park.
Miercuri, Halep a fost pro-
gramată să joace partida din
turul doi cu australianca Jar-
mila Gajdosova după meciul
dintre Rafael Nadal şi Tim
Smyczek, care a durat patru
ore şi 12 minute. În aceste
condiţii, românca a intrat pe

teren aproape de ora lo-
cală 23.30. Tenismena din
Constanţa este de părere
că ar fi mai bine ca par-
tidele feminine să înceapă
la ora locală 07.00, pentru
ca jucătoarele să nu fie
obligate să aştepte foarte
mult în caz că meciurile
masculine se întind pe
cinci seturi. Un meci fe-
minin de trei seturi poate
dura până la trei ore şi
astfel băieţii nu ar fi ne-
voiţi să aştepte foarte
mult, consideră sportiva
română.

Dimineaţă plină pentru te-
nismenii români! Simona
Halep, locul 3 WTA şi cap
de serie numărul 3, va
juca în această dimineaţă
cu Bethanie Mattek-Sands
(locul 258 WTA, SUA),
în turul trei la Openul
Australiei, întâlnirea fiind
cea de-a treia de pe Mar-
garet Court Arena.

Înainte se vor disputa
un meci de simplu feminin
şi unul de simplu mascu-
lin, astfel că partida dintre
Halep şi Mattek-Sands
este programată să încea-
pă în jurul orei 6.00. Iri-
na-Camelia Begu, locul 42

WTA, o va întâlni în turul
trei pe Carina Witthoeft
(Germania), locul 104 WTA,
în meciul al doilea de pe Hi-
sense Arena, în jurul orei
3.30. Perechea Horia Te-
cău/Jean-Julien Rojer (Ro-
mânia/ Olanda), cap de serie
numărul 6, va juca împotriva
cuplului australian Chris
Guccione/Lleyton Hewitt în
meciul al treilea de pe tere-
nul 2, în turul secund al pro-
bei de dublu masculin.

Marian Botezatu

Marius Copil a părăsit Australian Open în turul 2, dar rămâne
cu satisfacţia celui mai rapid serviciu!

A părăsit Australian
Open cu capul sus!
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Marius nu a fost Copil, în meciul cu campionul en titre!

Pagină relizată de 
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea 

Încă un croat în galben-negru!
„Legiunea” croată din tabăra celor de la FC Braşov este
de ieri mai consistent. După Aganovic, Lecko şi Novak
(care a semnat de câteva zile), FC Braşov l-a înregimentat
ieri şi pe Tomislav Juric. Născut în 1990, noul mijlocaşul
central al stegarilor a evoluat în Croaţia pentru Cibalia şi
NK Zagreb, iar în campionatul sloven a îmbrăcat tricoul
celor de la NK Krka. Tomislav Juric va semna în zilele ur-
mătoarea contractual cu gruparea de sub Tâmpa. M.B.

Machado a refuzat Steaua!
Restanţele financiare l-au determinat pe jucătorul celor
de la FC Braşov, Ricardo Machado, să-şi depună me-
moriu pentru a deveni jucător liber de contract. Fostul
căpitan al stegarilor nu s-a prezentat încă la antrenamente,
şi conform celor de la Dolce Sport, a avut câştig de cauză
la comisiile de specialitate. Campioana României, Steaua
Bucureşti, l-a ofertat în urmă cu o lună şi jumătate, dar
jucătorul a refuzat să semneze, fiind nemulţumit de con-
diţiile oferite de roş-albaştri. Portughezul are însă pe
masă alte trei oferte din Liga 1. Fundaşul de 26 de ani
este dorit de Dinamo, Astra şi Rapid şi urmează să decidă
ce club va alege.

Pruenca se lasă de fluierat!
Arbitrul Pedro Proenca, în vârstă de 44 de ani, care a
condus la centru finala Euro-2012 şi pe cea a Ligii Cam-
pionilor tot în 2012, a anunţat,  ieri, la Lisabona, că se
retrage din activitate. "Vă anunţ că mi-am încheiat acti-
vitatea. Oboseala provocată de o activitate atât de soli-
citantă fizic şi psihic, precum şi faptul că mi-am atins
obiectivele, au contat în luarea acestei decizii", a declarat
Proenca într-o conferinţă de presă susţinută la sediul Fe-
deraţiei Portugheze de Fotbal.
Prezent la Cupa Mondială din 2014, Proenca se afla prin-
tre favoriţii pentru a arbitra finala turneului, însă în cele
din urmă la meciul dintre Germania şi Argentina a fost
delegat italianul Nicola Rizzoli. Născut la Lisabona la 3
noiembrie 1970, Pedro Proenca, arbitru FIFA din 2003,
a condus la centru aproximativ 100 de meciuri interna-
ţionale. 

Se cunosc primele semifinaliste de la Cupa Asiei
Echipa naţională a Coreei de Sud s-a calificat în semi-
finalele Cupei Asiei, după ce a învins, ieri, la Melbourne,
cu scorul de 2-0 după prelungiri, reprezentativa Uzbe-
kistanului, în sferturile de finală ale competiţiei. Golurile
învingătorilor au fost marcate de Heung-Min Son, în mi-
nutele 104 şi 119. În penultimul act al competiţiei merge
şi Australia, după ce a învins la Brisbane, cu scorul de
2-0 (0-0), reprezentativa Chinei.Golurile învingătorilor
au fost marcate de Tim Cahill, în minutele 49 şi 65. Ul-
timele două meciuri din sferturile de finală se vor disputa
astăzi, după următorul program: Iran - Irak (ora 8.30) şi
Japonia - Emiratele Arabe Unite (ora 11.30).

Jo Jo  Dan se bate pentru titlu mondial!
Boxerul român Jo Jo
Dan îl va înfrunta pe en-
glezul Kell Brook,
deținătorul titlului de
campion mondial al ca-
tegoriei welter, versiu-
nea IBF, în cadrul unei
cale care va avea loc
pe 28 martie, la Motor-
point Arena din Shef-
field (Anglia). Pentru
Kell Brook (28 ani) aceasta va fi prima luptă în care își
va apăra titlul cucerit în luna august 2014, la Carlson
(California), în fața americanului Shawn Porter. Pugilistul
englez nu a mai urcat în ring după ce, în luna septembrie,
a fost atacat și înjunghiat în picior de un necunoscut, în
timp ce se afla în vacanță în Tenerife (Spania). Ionuț Dan
Ion, alias Jo Jo Dan, în vârstă de 34 ani, a disputat 36
de meciuri ca profesionist, înregistrând 34 de victorii și
2 înfrângeri. Viitorul său adversar, mai tânăr cu cinci ani,
a câștigat în schimbat toate cele 33 de meciuri disputate
până în prezent.

Campioana României
la baschet masculin, CSU
Asesoft Ploiești, a reușit
prima sa victorie în faza
Last 32 a competi�iei Eu-
rocup, 92-87 (22-21, 25-
20, 20-21, 25-25) cu
forma�ia spaniolă Valen-
cia Basket, miercuri sea-
ra, în deplasare, într-un
meci din Grupa N. Tri-
pleta formată din Run-

kauskas — Hayes și Mo-
hammed a fost cea care a
împins campioana Româ-
niei spre victorie. Pentru
ploieşteni şi-au trecut nu-
mele pe lista marcatori-
lor: Runkauskas 22 p,
Mohamed 20, Hayes 19,
Lee 12, Pelakanos 7, Flo-
wers 7, Coper 5. În celă-
lalt meci al grupei,
Lokomotiv Kuban Kras-

nodar (Rusia) a dispus cu
66-57 de SLUC Nancy, în
Hexagon. În clasament, pe
primul loc este Lokomotiv
Kuban Krasnodar, cu 6
puncte, urmată de Valencia
Basket, 4 p (+14), SLUC
Nancy, 4 p (-23), Asesoft,
4 p (-38). Forma�ia praho-
veană va juca următorul
meci tot cu Valencia, în Sala
Olimpia, pe 28 ianuarie.

Victorie mare pentru Asesoft
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DE NEÎNVINS 
-PREMIERĂ-
(UNBROKEN)
Regie: Angelina
Jolie
(AP-12), Acţiune,
Biografic, Dramă,
Istoric, Război,
Sport, 137 min.
Vineri: 18:30, 21:00
Sâmbătă, Duminică: 21:00
CEI 6 SUPER EROI -3D- 
-PREMIERĂ- DUBLAT
(BIG HERO 6)
Regie: Don Hall, Chris Williams
(AG), Acţiune, Animaţie, Aventuri,
Comedie, 102 min.
Vineri: 13:30
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 11:30,
13:45, 15:15

LUNETISTUL
-PREMIERĂ-
(AMERICAN
SNIPER)
Regie: Clint
Eastwood
(N-15),
Acţiune,
Biografic,
Război,
132 min.
Vineri: 16:00
Sâmbătă,
Duminică:
21:30
MAMI 

-PREMIERĂ-
(MOMMY)
Regie: Xavier Dolan
(AP-12), Dramă, 140 min.
Vineri: 13:15
Sâmbătă, Duminică: 17:30
MORTDECAI -PREMIERĂ-
Regie: David Koepp
(N-15), Dramă, Crima, 106 min.
Vineri: 21:30
Sâmbătă, Duminică: 20:00

PROMISIUNEA 
(THE WATER DIVINER)
Regie: Russell Crowe
(N-15), Dramă, Război, 111 min.
Vineri: 19:00
Sâmbătă, Duminică: 19:15
HACKER 
(BLACKHAT)
Regie: Michael Mann
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
133 min.
Vineri: 21:15
Sâmbătă, Duminică: 11:45, 16:45
SOMN DE IARNĂ 
(WINTER SLEEP)
Regie: Nuri Bilge Ceylan
(AP-12), Dramă, 196 min.
Vineri: 15:45
OMUL PASĂRE SAU VIRTUTEA
NESPERATĂ A IGNORANŢEI 
(BIRDMAN)
Regie: Alejandro González Iñárritu
(AP-12), Comedie, 119 min.
Vineri: 19:15
Sâmbătă, Duminică: 22:15
TAKEN 3: TEROARE ÎN L.A. 
(TAKEN 3)

Regie: Olivier Megaton
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
109 min.
Vineri: 13:45
Sâmbătă, Duminică: 14:15
AL ŞAPTELEA FIU -3D-
(SEVENTH SON)
Regie: Sergey Bodrov
(AP-12), Aventuri, Familie,
Fantastic, 102 min.
Sâmbătă, Duminică: 16:00
HOBBITUL: BĂTĂLIA 
CELOR CINCI OŞTIRI -3D-
(THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE
FIVE ARMIES)
Regie: Peter Jackson
(AP-12), Aventuri, Fantastic,
144 min.
Vineri: 15:30
Sâmbătă, Duminică: 18:15
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

În acest weekend la
Opera Braşov sunt pro-
gramate două spectaco-
le. Astăzi, 23 ianuarie
2015, pe scena Operei
Braşov, de la ora 18.30
va avea loc spectacolul
„Bărbierul din Sevilla”
de G. Rossini. Iar dumi-
nică publicul este invitat
în sala Operei, pentru a
urmări un spectacol de
balet „Carmen”. 

Premiera mondială a operei
„Bărbierul din Sevilla” de Ros-
sini a văzut lumina rampei la
Teatro Argentina din Roma,
în anul 1816. Pe atunci a fost
reprezentată cu titlul „Alma-
viva sau Precauţia inutilă”.
Această capodoperă a fost
compusă de geniul rossinian
în 20 de zile. Aproape două
treimi din întreaga operă au
fost concepute în numai 11
zile. Poate că în nici o altă
operă rossiniană teatrul şi mu-
zica nu coexistă atât de per-
fect, interpretarea trebuind să

se supună acto-
riei şi vocalită-
ţii deopotrivă.

În distribuţia
spectacolului,
publicul se va
reîntâlni cu in-
terpreţi cunos-
cuţi şi preferaţi,
dar şi cu solişti
care vor debuta
în această mi-
nunată operă
rossiniană: Asi-
neta Răducan,
Liviu Iftene,
Adrian Măr-
can, Marian
Reşte (debut în
rolul Don Bartolo), Dan Po-
pescu, Cristina Roşu, Nicolae
Zaharia (debut în rolul Fio-
rello), Aurel Aron. Conduce-
rea muzicală va fi asigurată
de maestrul Dorel Munteanu.
Regia artistică este semnată
de Carmen Dobrescu. 

Preţ bilete: 30 lei; 20 lei.
Duminică, 25 ianuarie

2015, de la ora 18.30, sunteţi

invitaţi la spectacolul de balet:
„Carmen”. 

Compozitorul rus Rodion
Scedrin a concentrat în sce-
nariul său acţiunea şi muzica
lui Georges Bizet, creionând
partituri solistice extrem de
ofertante pentru balerini. Sui-
ta „Karmen” a fost compusă
de către Scedrin în anul
1967 pentru soţia sa, celebra
balerina Maya Plisetkaya, şi
a inspirat coregrafi impor-
tanţi de pe toate meridianele
lumii. Lucrările compozito-
rilor J. Rodrigo, C. Rissuti,
M. Pemella completează mu-
zica din acest spectacol. Cele
două personaje principale,
Carmen şi Don Jose, sunt
puse în valoare prin momen-
te solistice de mare sensibi-
litate şi dramatism.

Vor da viaţă acestor perso-
naje pasionale soliştii şi an-
samblul de balet al Operei

Braşov: Anca Branea, Dorin
Mirea, Iulia Coşeriu, Dorin
Coşeriu, Cristina Rotundu,
Adrian Scriminţ, Mihai Uţă,
Genoveva Breaz, alături de
invitaţii: Dan Haja (Cluj-Na-
poca) – Balerinul anului 2014
la Gala Premiilor Operelor
Naţionale, Iaşi, ed. a II-a, şi
Claudiu Buldan (Teatrul de
Balet Sibiu). În alte roluri,
Mugurel Oancea şi Cristian
Fieraru. Cu participarea mem-
brilor Corului Operei Braşov:
Claudiu Bugnar, Florin Gra-
ma, Bogdan Mirică. Coregra-
fia este semnată de Ioan
Dorin Coşeriu. 

Preţ bilete: 20 lei; 10 lei.
Biletele se vând la sediul

Operei din strada Bisericii
Române nr. 51, număr de
 telefon 0268.419.380. 

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

Horoscopul zilei
Berbec. Relaţia ta amoroasă trece astăzi printr-o cumpănă
şi va trebui să analizezi bine ce decizie să iei. Ascultă de
sfatul celor din jur şi nu reacţiona impulsiv. 
Taur. Încearcă să ai mai multă grijă de tine şi nu îţi ignora
starea de sănătate. Adoptă un alt stil de viaţă, unul bazat pe
mai multă mişcare, dar şi pe un program de odihnă.
Gemeni. Încearcă astăzi să asculţi de cei din jurul tău, puterea
ta de concentrare lasă de dorit. Lasă-te ghidat/ă şi respectă
planul făcut de cineva cu mai multă experienţă. 
Rac. Dacă pe plan financiar lucrurile se îmbunătăţesc, nu
acelaşi lucru se poate spune, însă, şi despre viaţa ta senti-
mentală. Treci printr-un impas, dar nu dispera.
Leu. Încearcă să te bucuri mai mult de lucrurile mărunte şi
nu lăsa bârfele să te afecteze. Cel mai bun plan pentru ziua
de astăzi este să îţi găseşti mereu o ocupaţie.
Fecioară. Dacă ai renunţat de curând la un viciu, nu permite
ca astăzi să cedezi din nou ispitei. Menţine-te ocupat/ă cât
este ziua de lungă.
Balanţă. Fii mai romantic/ă, partenera /ul ta/tău are nevoie
mai mult decât oricând de afecţiunea ta. Astăzi pune pe pri-
mul plan viaţa ta sentimentală şi lasă cariera deoparte!
Scorpion. Nu permite criticilor sau bârfelor din jurul tău să
îţi strice ziua de astăzi. Încearcă să stai mai izolat/ă dacă
nu reuşeşti să ignori tot, este cel mai bine pentru moment. 
Săgetător. E posibil să ajungi la capătul răbdărilor astăzi,
cel mai probabil vei avea parte de o ceartă serioasă cu
iubita/ul. Problemele voastre s-au agravat.
Capricorn. Eşti o persoană foarte capabilă, doar că uneori nu
ai suficient curaj pentru a ieşi în faţă. Încearcă să fii mai
deschis/ă, astăzi este şansa ta de a-ţi face un renume. 
Vărsător. Încearcă să te adaptezi astăzi oricărei situaţii, im-
previzibilul va fi la ordinea zilei. Discreţia ta va fi admirată
şi chiar lăudată în cercurile bune ale societăţii. 
Peşti. Încearcă să nu fii impulsiv/ă astăzi, altfel rişti să faci
rău persoanelor la care ţii. Chiar dacă nu asta este intenţia
ta, vei regreta rezultatul final.

„Bărbierul din Sevilla” şi
„Carmen” la Opera Braşov
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

În acest weekend

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

„Carmen” pe scena Operei Braşov (foto: InStudio Braşov)

„Bărbierul din Sevilla” (foto: InStudio Braşov)



◾ 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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Un prim moment la care
a dorit să se refere M.
Petruţiu, în „DN”, a fost
reprezentat prin tipări-
turile Diaconului Coresi.
Realizarea lor la Braşov,
a cărei motivaţie istori-
că şi culturală nu a fost
analizată în acest arti-
col, a conferit oraşului
nostru valoarea unui
„adevărat centru de ira-
diere spirituală”. 

Pentru că tipăriturile core-
siene au avut audienţă în toată
„seminţia românească” ele
 fiind semnalate în medii
 cărturăreşti nu numai din
Transilvania, ci şi din Ţara
Românească sau Moldova,
„practic în toate ţinuturile lo-
cuite de români”. M.P. avansa
ipoteza, cam hazardată totuşi,
că tipăriturile coresiene bra-
şovene, realizate între 1556�–
1583 „au netezit, într-un anu-
me fel, drumul spre prima uni-
re politică a românilor sub
Mihai Viteazul”. 

Semnificative pentru cir-
cumscrierea locului şi rolului
Braşovului în „lupta pentru
unitate naţională” au fost şi

evenimentele din prima jumă-
tate a veacului al XIX-lea. În
acest context, un prim aspect
care merita să fie reţinut se
referea la anul revoluţionar
1821, documentele vremii
atestând prezenţa în această
perioadă la Braşov a numeroşi
boieri din Ţara Românească. 

Emigranţii munteni vor fi
intrat astfel în relaţii cu „frun-
taşii transilvăneni”, vor fi
schimbat impresii şi informa-
ţii, vor fi formulat împreună
cu aceştia „proiecte de re -
formă”, vor fi redactat me-
morii către marile puteri, de
reţinut, în numele „locuitorilor
 Dachiei”. 

Între muntenii aflaţi atunci
la Braşov, puteau fi amintiţi
Nicolae Văcărescu, Cons -
tantin Câmpineanu, Ioan
Câmpineanu şi alţii,
„cu  care  ne  vom
 întâlni în anul revo -
luţionar 1848”. Rolul
Braşovului în lupta
românilor pentru
emancipare şi uni-
tate naţională nu pu-
tea fi însă pe deplin
evidenţiat decât
prin raportare la
„neobosita activitate
desfăşurată aici, de-
cenii de-a rândul de
George Bariţiu”.

„Foloasele” pe care George
Bariţiu le-a adus „unităţii de
cultură a românilor şi a sim-
ţului de solidaritate a neamu-
lui, care trebuie să rezulte
dintr-însa” – scria istoricul
Nicolae Iorga, erau într-ade-
văr nepreţuite. Argumentând,
M.P. a spus, înainte de toate
că Bariţiu a înţeles, când încă
alţii aveau o perspectivă în-
gustă, local-regională, „sensul
proceselor istorice”. Iată în
1844, în „Foaie”, G. Bariţiu
scria: „Unirea naţională este
frumoasa deviză ce răsună în
toate părţile şi deşteaptă du-

h u r i l e

cu putere multă. Popoarele
Europei pricep şi cunosc cum
că tăria şi puterea unui popor,
baza sa politică de cumpănire,
nădejdile sale, prezentul şi
 viitorul său zac în unirea
 naţională”. 

Era astfel limpede formu-
lată finalitatea unui proces
 istoric ireversibil, era astfel
legitimată lupta românilor de

pretutindeni pen-
tru unirea în „stră-
vechea vatră  a
Daciei”. 

Luând atitudi-
ne critică împo-
triva unor ziarişti

saşi maghiari, evi-
dent ,  care  pu -
blicau „ştiri şi
interpretări erona-
te” cu privire la
originea români-
lor, George Bariţiu
sublinia, pe bază de

argumente incon-
testabile faptul că
limba română „mai
romanică chiar decât
italiana” conferă ro-
mânilor din Transil-

vania, Moldova,
Ţara Româneas-

că, Maramureş, Banat şi alte
ţinuturi de ei locuite „dreptul
de a se uni în graniţele unui
stat, în cadrul căruia să poată
împreună conlucra pentru îm-
plinirea aceloraşi aspiraţii”. 

Convins că izbânda era
aproape, George Bariţiu va
face din publicaţiile editate,
în primul rând din „Gazeta de
Transilvania”, o adevărată tri-
bună de luptă, o oglindă fidelă
a frământărilor românilor de
pretutindeni.  

Cert era că Bariţiu şi apoi
Iacob Mureşianu, continuato-
rul său la conducerea „foilor
româneşti din Braşov”, au
contribuit în tot ce au între-
prins la strângerea legăturilor
între provinciile româneşti
 situate de-o parte şi de alta a
Carpaţilor. Iată de ce, relatând
de la faţa locului, evenimen-
tele de la Bucureşti din me-
morabila zi de 24 ianuarie
1859, corespondentul „Gaze-
tei Transilvaniei” avea sufi-
ciente motive să scrie: „Faptul
este atât de mare, bucuria atât
de mare, încât pana tremură
în mâna mea”.

(Drum Nou, 
23 ianuarie 1986)
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Organizat de Comitetul ju-
deţean de cultură şi educaţie
socialistă şi de Teatrul Dra-
matic din Braşov, sub directa
coordonare a Consiliului Cul-
turii şi Educaţiei Socialiste
şi Asociaţia oamenilor de
artă din RSR, „Festivalul de
teatru contemporan” de la
Braşov va debuta pe 19 ia-
nuarie 1979, în cea de-a 2-a
ediţie a sa, ca amplă mani-
festare în cadrul Festivalului
naţional „Cântarea Româ-
niei”, scria pentru „DN”, cri-

ticul şi eseistul A.I. Brumaru.
„Alături de alte manifestări
de acest fel, puse în slujba în-
făptuirii politicii partidului
în domeniul culturii şi artei,
el acoperă anual o arie întin-
să, atât sub aspectul terito-
rial, cât şi din unghiul
problematicii abordate, festi-
valul braşovean fiind chemat
să contribuie substanţial la
structurarea conceptului de
spectacologie naţională, re-
levând, totodată, într-o în-
semnată măsură, elemente

noi şi constante dintr-un con-
cept, pe cale de cristalizare,al
dramaturgiei naţionale”. 

Ediţia din 1979 îşi propu-
nea, „prin tema teoretică alea-
să, prin criteriile de selecţie
a spectacolelor ce vor fi pre-
zentate în festival o şi mai ho-
tărâtă configurare a acestor
concepte”, mai sublinia A. I.
Brumaru. Seria spectacolelor:
„Floriile unui geambaş” de
Sütő Andras (Teatrul Naţio-
nal din Tg.-Mureş), „A treia
ţeapă” de Marin Sorescu

(I.A.T.C. „I.L. Caragiale”),
„Jocul” de Ion Băieşu (Tea-
trul de stat din Sibiu – secţia
germană), „Alegeţi-l singuri”
de Ivan Bukovcăn (Teatrul de
stat „Valea Jiului” din Petro-
şani), „Da sau Nu” de Ale-
xandr Ghelman (Teatrul
„Giuleşti”), „Generoasa fun-
daţie” de Antonio Buero Val-
lejo (Teatrul Naţional „I.L.
Caragiale”), „Cer cuvântul”
de Dragomir Horomnea
(Teatrul de stat „Mihai Emi-
nescu” din Botoşani), „Noap-

tea pe asfalt” de Th Mănescu
(Teatrul maghiar de stat din
Sfântu Gheorghe), „A cincea
lebădă” de Paul Everac (Tea-
trul Dramatic din Braşov),
 reprezentaţia, în afara con-
cursului, a Teatrului Mic, cu
„Efectul razelor gamma asu-
pra anemonelor” de Paul Zin-
del, dezbaterile pe marginea
spectacolelor, întâlnirile cu
artiştii amatori, dezbaterile
cu spectatorii (în formula ine-
dită „acasă” la ei) vor fi avut,
toate, menirea de a desemna

repertoriul ca principală sferă
de angajare ideologică a tea-
trului de atunci. 

Festivalul de teatru con-
temporan de la Braşov se va
proba ca o „universitate de
cultură teatrală, a cărei me-
nire e tocmai înscrierea tea-
trului românesc în fenomenul
cultural naţional, cu respon-
sabilitate civică şi artistică”.

(Drum Nou, 
19 ianuarie 1979)

Iulian  Cătălui

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Contribuţii braşovene 
la înfăptuirea Unirii din 1859

Azi, gong inaugural în Festivalul de teatru contemporan – Braşov 1979

23 ianuarie 2015

Unde găsiţi ziarul nostru
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O pizzerie din
Philadelphia
şi-a „tapetat”
p e r e ţ i i  c u
sute de bile-
ţele colorate
pe care clien-
ţii şi-au scris
gândurile.

Bileţele respec-
tive au însă o
semnificaţie mai
profundă: fiecare
dintre ele echiva-
lează cu o felie de

pizza donată unei
p e r s oa n e  fă r ă
adăpost.

Totul a început
în urmă cu câteva
luni, când Mason
Wart man, patronul
respectivului res-
taurant, a primit o
propunere inedită.

„Într-o zi, un
client m-a întrebat
dacă poate să plă-
tească în avans o
felie de pizza pen-
tru o persoană fără

Povestea emoţionantă a pizzeriei
cu sute de bileţele lipite pe pereţi

Primul terminal de aeroport
destinat în exclusivitate ani-
malelor urmează să fie con-
struit pe aeroportul JFK din
New York, informează  The
Independent.

Denumit „The Ark” (aluzie
la Arca lui Noe, n.red.), ter-
minalul – care va oferi servicii
de îmbarcare, carantină şi de
transport – se va deschide la
începutul anului 2016, iar
construcţia sa va costa peste
30 milioane de lire sterline.
Se estimează că investiţia va

genera un profit de
70 de milioane de
lire sterline pe o
perioadă de 30 de
ani şi va crea apro-
ximativ 110 de lo-
curi de muncă.

Terminalul va
dispune de cuşti confortabile,
de locuri speciale destinate
păsărilor şi va asigura asisten-
ţă medicală calificată, măsuri
menite să contribuie la rela-
xarea animalelor înainte şi
după un zbor cu avionul.

Animalele vor fi transportate
în vehicule climatizate indivi-
duale şi va fi elaborat un sistem
care să asigure o ges tionare
adecvată a bovinelor, caprine-
lor, porcinelor şi ovinelor care
tranzitează terminalul.

Cel mai vechi vin din lume, din 1472, 
va fi transvazat într-un nou butoi

Un vin alb sec de Alsacia
(estul Franţei) din 1472, con-
siderat a fi cel mai vechi vin
din lume conservat în butoi,
urma să fie transvazat , la
Strasbourg, în alt recipient, în
care licoarea să-şi continue

procesul de maturare, trans-
mite AFP, precizând că o ope-
raţiune similară a mai avut loc
de numai două ori.

Păstrat încă de la început,
în urmă cu peste cinci secole,
în aceeaşi pivniţă, vinul va fi

trecut în alt butoi
printr-o operaţiune
delicată, care va
dura circa 30 de
minute. Transvaza-
rea a devenit nece-
sară din cauză că
butoiul în care se
afla vinul data din
1718 şi s-a degra-
dat, astfel încât

avea scurgeri de lichid, a ex-
plicat Thibaut Baldinger, ma-
nagerul pivniţei din Strasbourg.

După ce s-a constatat că se
pierdeau cam trei litri de vin
pe an, conducerea pivniţei a
aşezat butoiul, în aprilie 2014,
într-o cuvă de inox până la con-
fecţionarea unui alt butoi de
stejar de 450 de litri. Vinul
vechi de 543 de ani îşi păstrea-
ză întreaga savoare şi are 9,4%
alcool. Din el s-a băut doar de
trei ori, ultima oară în 1944,
când i-a fost servit generalului
francez Philippe Leclerc, care
a eliberat oraşul Strasbourg de
trupele germane.

Violonistul Alexandru Tomescu a devenit tată
Violonistul român Alexandru Tomescu a devenit tată pen-
tru prima dată, după ce soţia artistului, Lavinia, a născut
o fetiţă, la începutul acestei săptămâni, într-o clinică pri-
vată din Bucureşti. Fetiţa şi mama se simt foarte bine.
Fetiţa este perfect sănătoasă şi cântăreşte 2,900 kilo-
grame. „Asemeni tuturor celor ce au devenit părinţi pentru
prima dată, trăiesc bucuria indescriptibilă de a fi tată, cu
toată responsabilitatea, epuizarea câteodată şi împlinirea
totală ce vine de aici. După cum vedeţi, cuvintele îmi
sunt stângace. Simt însă că de acum înainte voi trăi şi
voi cânta altfel”, a declarat Alexandru Tomescu.
Alexandru Tomescu este unul dintre cei mai cunoscuţi
şi apreciaţi artişti români. 

Maria Marinescu despre soţul ei, închis în Franţa
Creatoarea de modă Maria Marinescu a trecut prin mo-
mente grele în momentul în care soţul ei a fost trimis în
spatele gratiilor. De aproximativ doi ani, Frank Colin se
află într-o puşcărie din Franţa pentru trafic de droguri. În
ciuda încercărilor la care au fost supuşi, copilul a fost cel
care i-a motivat pe cei doi să meargă mai departe.
În tot acest timp, designerul a evitat apariţiile mondene,
şi s-a concentrat pe creşterea băieţelului ei şi al lui
Frank. De fiecare dată când a putut, ea a mers în Franţa,
să-şi viziteze soţul la penitenciar. A evitat să vorbească
despre arestarea bărbatului, însă, recent, Maria a po-
vestit cum a depăşit momentele grele. „Sunt foarte op-
timistă şi pozitivă, aşa am reuşit să merg mai departe.
Copilul m-a motivat. Nu am luat pastile, nu am luat an-
tidepresive. Nu sunt depresivă deloc. Am câţiva oameni
care au fost lângă mine!”, a declarat Maria Marinescu,
în cadrul emisiunii „Star Chef”, de la Antena Stars. Ve-
deta a vorbit şi despre Frank Colin. „E un bărbat puternic.
Dacă nu era... El mă sprijină pe mine de acolo, nu s-a
plâns niciodată. Eu dacă sunt supărată, încearcă să
mă înveselească el”. 

adăpost”, a povestit americanul
în timpul emisiunii The Ellen
Show. „I-am spus că da, apoi
am lipit pe perete un post-it
 despre această întâmplare”, a
adăugat el.

În scurt timp, numeroşi
clienţi au repetat gestul, astfel
că totul a căpătat o amploare
neaşteptată. Aşa se face că în
ultimele luni, prin intermediul
acestui „program” de ajutorare,
pizzeria lui Mason a oferit nu

mai puţin de 8.500 de felii de
pizza persoanelor fără adăpost.

„Acum, clienţii noştri plătesc
un dolar şi lipesc un bileţel.
După aceea, o persoană fără
adăpost poate veni, ia respec-
tivul post-it de pe perete şi pri-
meşte în schimbul lui o felie de
pizza”, a explicat antreprenorul
în vârstă de 27 de ani.

În prezent, 30-40 de persoa-
ne fără adăpost se hrănesc zil-
nic în pizzeria lui Mason.

Aeroportul JFK din New York va avea
un terminal destinat exclusiv animalelor


