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VALUTĂ

Ieri-noapte, aproape de miezul nopţii, a avut loc un ac-
cident grav între două TIR-uri. Pentru a evita ciocnirea
celor doi mastodonţi, unul intre şoferi a făcut o manevră
greşită care a dus la izbucnirea unui incendiu care a dis-
trus maşinile. Accidentul a avut loc la ieşirea din Cristian

spre Râşnov. Trei echipaje de pompieri şi unul de la
SMURD au intervenit la faţa locului. Incendiul ameninţa
să se extindă la casele de pe marginea drumului. Poliţiştii
au izolat zona, pentru a preveni alte incidente.

Accident teribil. 
Două TIR-uri au luat foc 

Totalul încasărilor la bugetul local
în primele două luni ale anului 2015
este de aproape 27 de milioane de
lei, cu aproape 100.000 de lei mai
puţin decât anul trecut în aceeaşi pe-
rioadă. „În schimb, din analiza com-
parativă a datelor privind încasările
pe primele două luni ale anilor 2015
şi 2014 se observă o creştere a gra-

dului de conformare în rândul per-
soanelor juridice, unde încasările
sunt mai mari. De asemenea au cres-
cut semnificativ încasările din plăţi
online, pe www.brasovcity.ro”, a de-
clarat purtătorul de cuvânt al Primă-
riei Braşov, Sorin Toarcea. Data
limită de plată fără penalităţi a primei
tranşe este 31 martie. 

Încasări mai mari la buget de la firme
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Echipa de baschet feminin, Olimpia
CSU Braşov, a încheiat sezonul re-
gulat pe poziţia a opta a clasamentului
şi va juca în prima fază a play-off-
ului împotriva echipei care a terminat
pe prima poziţie sezonul regulat, Sepsi
SIC Sfântu Gheorghe. „Olimpicele”
vor juca primul meci din sferturile
competiţiei la Sf.Gheorghe în data de

19 martie. Meciul al doilea al seriei
va avea loc la Braşov pe 22 martie.
Dacă va fi nevoie de încă un meci
pentru departajare, atunci acesta se
va disputa pe 25 martie la Sf.Gheor-
ghe. Înainte de meciurile din sferturi,
fetele antrenate de Dan Calancea şi
Nenad Marinkovic vor disputa o serie
de jocuri de verificare.

Amicale pentru „Olimpice”
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Taximetrist pistolar
agresiv, cercetat de poliţişti
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METEO
Parţial noros

-3°C /7°C

Luni, Secţia 1 Poliţie Braşov a fost sesizată telefonic de un
braşovean de 32 ani care se deplasa cu bicicleta, că în jurul
orei 15.10, în timp ce se afla pe strada Iuliu Maniu din mu-
nicipiul Braşov, a fost ameninţat de un taximetrist cu o armă.
O patrulă a secţiei s-a deplasat imediat la faţa locului, unde
bărbatul menţionat a relatat poliţiştilor faptul că a avut o al-
tercaţie verbală cu un taximetrist, întrucât taxiul era oprit pe
pista special amenajată pentru biciclişti.
„M-am oprit şi i-am spus omului că blochează ilegal o bandă,
că pune în pericol bicicliştii şi să-şi mişte maşina de acolo. Mi-
a spus că puteam să-l ocolesc şi că el poate opri oriunde vrea,
taximetrist fiind, că-s eu bou şi nu cunosc legea. L-am avertizat
că i-am pozat maşina, că sun la poliţie şi, în paralel, îi întrebam
pe cei doi agenţi de pază de la spital de ce nu fac nimic. Au
ridicat din umeri că n-au ce le face şoferilor. Cam pe atunci
am început să mă înjur cu taxistul. (...) Mi-a pus o palmă pe
faţă şi mi-a spus că mă bate de nu mă văd. I-am răspuns că
de abia aştept şi i-am pus şi eu o palmă nerăbdătoare pe
obrazul neras. Deja în faza asta intervenise între noi unul
dintre agenţii de pază, dar, spre surprinderea mea, ăsta mic
al meu s-a repezit la maşină şi a scos din portieră un pistol în
teacă. Mi l-a agitat în faţă şi s-a răstit la mine: «Bă!!! Dacă
vreau, te-mpuşc, bă! Dar îţi dau cu el în cap acum, ai înţeles,
bă?!» M-am scandalizat, i-am spus că acum clar sun la poliţie.
Ăla micu’ s-a băgat înapoi în maşină, eu am pus mâna pe
telefon şi am sunat la secţia 1”, a povestit victima pe Facebook. 
„La scurt timp după sesizare, taximetristul a fost depistat şi
oprit de poliţişti în trafic, pe strada Posada şi condus la sediul
secţiei pentru cercetări. Poliţiştii au stabilit că taximetristul,
un braşovean de 61 ani, deţinea în mod legal arma menţionată,
un pistol neletal cu aer comprimat, calibru 9 mm. Poliţiştii
continuă cercetările în acest caz, cu suspectul în stare de li-
bertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare, iar
pistolul a fost ridicat pentru cercetări”, a precizat cms. şef
Liviu Naghi, purtătorul de cuvânt al IPJ Braşov.

Ziar Gratuit
Ediţia în format electronic 

se găseşte la adresa www.addjb.ro

EDIŢIE ELECTRONICĂ
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Totalul încasărilor la bugetul
local în primele două luni ale
anului 2015 este de aproape
27 de milioane de lei, cu
aproape 100.000 de lei mai
puţin decât anul trecut în
aceeaşi perioadă. La principa-
lele categorii de impozite (clă-
diri, terenuri, auto), încasările
din acest an sunt mai mici de-
cât cele de anul trecut, chiar
dacă diferenţele nu sunt mari.

„În schimb, din analiza
comparativă a datelor privind
încasările pe primele două
luni ale anilor 2015 şi 2014
se observă o creştere a gra-
dului de conformare în rândul
persoanelor juridice, unde în-
casările sunt mai mari. De
asemenea au crescut semnifi-
cativ încasările din plăţi on-
line, cu ajutorul portalului
www.brasovcity.ro”, a declarat
purtătorul de cuvânt al Pri-
măriei Braşov, Sorin Toarcea.

Concret, încasările din im-
pozitul pe clădiri de la per-

soane fizice au fost de 6,45
milioane lei în ianuarie şi fe-
bruarie 2015, faţă de 6,74 mi-
lioane lei anul trecut în
aceeaşi perioadă. Din impo-
zitul pe teren s-au încasat, tot
de la persoanele fizice,
820.000 de lei în 2015, faţă
de 834.000 de lei în aceeaşi
perioadă a anului trecut. Im-
pozitul auto a adus bugetului
local 2,9 milioane lei anul
acesta, faţă de peste trei mi-
lioane lei anul trecut.

De la persoanele juridice,
s-au încasat anul acesta, până
la sfârşitul lui februarie, 3,72
milioane lei în contul impo-
zitului pe clădiri, 425.000 de
lei în contul impozitului pe te-
ren şi  663.000 de lei în contul
impozitului auto. Anul trecut,
în aceeaşi perioadă, încasările
au fost de  3,05 milioane lei
din impozitul pe clădiri,
473.000 d elei din impozitul
pe teren şi de 808.000 de lei
din impozitul auto. 

Prin plata on-line făcută
prin intermediul portalului
www.brasovcity.ro, anul aces-
ta au ajuns în contul munici-
palităţii 281.457 de lei, faţă
de 168.108 de lei anul trecut.
Au mai existat şi contribuabili
care au făcut apel la site-ul
ghişeul.ro pentru a-şi plăti im-
pozitele, dar încasările sunt
mai mici decât anul trecut,
respectiv 13.221 de lei, faţă
de 21.282 de lei în primele
două luni ale anului 2014. 

Reamintim că data limită
de plată fără penalităţi a pri-
mei tranşe, reprezentând ju-
mătate din impozitul anual
pentru teren, clădire sau au-
tovehicul, este 31 martie.
Dacă un contribuabil alege să
achite până la această dată în-
treg impozitul datorat anual
pentru una dintre cele trei ca-
tegorii, primeşte o bonificaţie
de 5%, indiferent că este per-
soană fiztică sau juridică. 

A.P.

Pro sau contra orei de religie? 
Ora de religie a devenit op-

ţională. Aşadar, părinţii care
doresc să îşi înscrie copiii la
această materie trebuie să de-
pună o cerere la unitatea de
învăţământ, până în  6 martie.
Asta pentru că pe data de 9
martie expiră termenul de 45
de zile de la publicarea în Mo-

nitorul Oficial a deciziei Curţii
Constituţionale. În mediul on-
line au început campanii pen-
tru înscrierea la ora de religie,
unde apar vedete precum Dan
Puric, Sofia Vicoveanca, Da-
niel Buzdugan, Liana Stanciu
şi Connect-R. La Braşov sunt
203 profesori de religie, iar

dintre aceştia sunt şi preoţi,
care au dreptul să predea
această materie. Datele oferite
de conducerea Inspectoratului
Şcolar Judeţean arată că până
în acest moment doar 25%
dintre şcolile braşovene au tri-
mis datele cu opţiunile părin-
ţilor legate de ora de religie.

Şoferii au contestat
aproximativ 170.000 de
amenzi dispuse de
CNANDR pentru nepla-
ta rovinietei, în ultimii
patru ani, instanţa anu-
lând prin sentinţe defi-
nitive aproximativ
120.000 dintre sanc-
ţiuni, reprezentând pes-
te 70% din total.

„Din procesele-verbale emise
prin Sistemul Informatic de
Emitere, Gestiune, Monitorizare
şi Control al Rovinietei
(SIEGMCR), începând cu data
de 01.10.2010 a fost încasată
suma de 36.631.550 lei, repre-
zentând amendă contravenţio-
nală, care constituie venit
propriu al CNADNR SA, pentru
un număr de 217.488 PVCC
(procese-verbale de constatare
a contravenţiei, n.r.). În perioa-
da 2011 - 2015 au fost contes-

tate în instanţă aproximativ
170.000 procese-verbale de
constatare a contravenţiei emise
prin SIEGMCR, din care au
fost anulate prin sentinţe defi-
nitive emise de instanţa de ju-
decată aproximativ 120.000”,
se arată într-un răspuns al

CNADNR .
În prezent, pe rolul instan-

ţelor judecătoreşti se află spre
soluţionare un număr de apro-
ximativ 30.000 dosare având
ca obiect plângeri contraven-
ţionale împotriva proceselor-
verbale de constatare a

contravenţiei emise prin
SIEGMCR.

În intervalul 2012 - 2014
au fost emise aproape
871.500 de amenzi pentru ne-
plata rovinietei.

Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie a decis la jumătatea
lunii februarie că procesul-
verbal de contravenţie trans-
mis pe suport de hârtie
şoferilor care circulă fără ro-
vinietă este nul în lipsa sem-
năturii olografe a agentului
constatator.

„Decizia Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie va fi moti-
vată şi se va publica în Moni-
torul Oficial, moment de la
care devine obligatorie pentru
instanţele judecătoreşti.
CNADNR SA va ţine cont de
argumentele pe care se înte-
meiază aceasta şi va proceda
în consecinţă”, arată reprezen-
tanţii CNADNR.

Amenzile pentru neplata
rovinietei sunt anulate, pe
bandă rulantă, în instanţă

S-au înmulţit cazurile de gripă la Braşov!
În doar o săptămână  am avut 54 de cazuri clinice de gripă,
spun reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică. Tot ei afir-
mă că cei mai mulţi bolnavi au vârste cuprinse între 15 şi
49 de ani. Datele instituţiei de sănătate arată că săptămâna
trecută aproape 2 000 de braşoveni au fost diagnosticaţi cu
infecţii acute ale căilor respiratorii superioare şi alţi 500 cu
pneumonii.

Proteste la Uzina R
Aproape 200 de angajaţi ai Uzinei R, de lângă Feldioara, au
protestat timp de câteva ore că pentru nu şi-au primit majorările
salariale promise de Guvern. Într-un protocol semnat în ianuarie
de reprezentanţi ai Companiei Naţionale a Uraniului, lideri de
sindicat şi conducerea uzinei sunt specificate creşteri salariale.
Angajaţii Uzinei R din Feldioara susţin că se solidarizează cu
muncitorii de la Exploatarea Minieră de Uraniu din Suceava.
Şi ei protestează pentru că nu au primit banii promişi. Numărul
minerilor blocaţi în subteran depăşeşte trei sute. 

Termen limită pentru reprezentanţii băncilor!
Începând de ieri a intrat în vigoare un ordin emis de Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Acesta prevede,
printre altele, ca toate comisioanele percepute de bănci să
fie afişate pe ecranele bancomatelor, informaţiile să fie uşor
de citit, iar la blocarea cardurilor de debit sau credit clienţii
trebuie informaţi prin semnal video de avertizare, despre
modul în care pot reintra în posesia cardului. Reprezentanţii
băncilor trebuie să ştie că, din 3 martie, sunt obligaţi să  im-
plementeze sistemul de afişare pe ecranele ATM-urilor a tu-
turor comisioanelor, conform normelor ordinului emis de
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. În
ordin se mai spune că înălţimea literelor şi a cifrelor pentru
afişarea informaţiilor specifice privind costurile operaţiunii
trebuie să fie egală cu a celorlalte caractere, de pe ecranul
bancomatului. Cei care nu respectă prevederile noului ordin
pot primi o amendă ce ajunge până la 10 000 de lei.

Au crescut încasările la buget de la firme



Începând din această lună,
și la Brașov s-a trecut de la
sistemul de emitere a permi-
selor de conducere local la cel
de emitere a permiselor de
conducere online.

Prin introducerea acestui
sistem s-au modificat aplica-
ţiile de programare examen
teoretic-practic, achiziţiile de
imagine şi emiterea permise-
lor de conducere. Modificările
legislative şi tehnice pentru
emiterea permisului de con-
ducere aduc noi beneficii pen-

tru solicitan8i: scurtarea tim-
pului de aşteptare pentru eli-
berarea dovezii înlocuitoare
a permisului de conducere,
mărirea calităţii fotografiei
din permisul de conducere,
eliminarea completării de că-
tre solicitant a cererii de eli-
berare a permisului de
conducere, cerere care se va
emite de sistemul informatic
după introducerea datelor de
către operator (nu mai este
necesară să fie completată de
către solicitant).

După verificarea datelor în-
scrise în cerere, solicitantul
va semna această cerere şi va
primi pe loc dovada înlocui-
toare a permisului de condu-
cere. Precizăm că Braşovul
este al treilea judeţ pilot, după
Ilfov şi Prahova, unde Direc-
ţia Regională Publică Comu-
nitară Regim Permise de
conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor implementează
noul program privind permi-
sele de conducere.

Sebastian Dan

Un incendiu a izbucnit ieri
la o casă de pe strada Baciului,
la numărul 72. Pompierii au
intervenit cu trei autospeciale
pentru lichidarea incendiului.

Potrivit purtătorului de cuvânt
al ISU Brașov, Ciprian Sfreja,
incendiul a izbucnit din gara-
jul locuin8ei, din cauză ca erau
cantită8ii mari de materiale

combustibile depozitate (cau-
ciucuri, lemne și obiecte din
plastic).

„Curenții de aer au extins
cu repeziciune incendiul la
mansarda și acoperișul
locuinței. Au ars mansarda și
garajul, bucătăria a fost pu-
ternic afectată, iar acoperișul
a fost distrus pe o suprafață
de 150 mp. Din fericire, s-a
reușit stingerea incendiului în-
ainte ca întreaga construcție
să fie cuprinsă de flăcări“, a
precizat Sfreja.

Două femei în vârstă de 55
și 79 de ani au suferit atacuri
de panică și au primit ajutor
medical. Sebastian Dan

Ieri-noapte, aproape de
miezul nopții, a avut loc
un accident grav între
două TIR-uri. Pentru a
evita ciocnirea celor doi
mastodonți, unul intre
șoferi a făcut o mane-
vră greșită care a dus la
izbucnirea unui incen-
diu care a distrus
mașinile.

Accidentul a avut loc la
ieșirea din Cristian spre
Râșnov. Trei echipaje de
pompieri și unul de la
SMURD au intervenit la fa8a
locului.  Incendiul amenin8a
să se extindă la casele de pe
marginea drumului. Poli8iștii
au izolat zona, pentru a pre-
veni alte incidente.

Potrivit purtătorului de cu-
vânt al ISU Brașov, Ciprian
Sfreja, nu au existat victime,
șoferii evacuându-se la timp
și nu au fost răni8i de explo-
zie. Unul dintre TIR-uri nu

era încărcat cu marfă, iar în
celălalt erau 20 de butoaie cu
ulei mineral, materiale plas-

tice și textile, flăcările cu-
prinzând și rezervorul cu
combustibil.

„Un craiovean de 41 ani,
care conducea un autovehicul
dinspre Râșnov spre Brașov,

nu s-a asigurat corespunzător
la depășirea unui autotractor
cu remorcă, staționat pentru

a remedia o defecțiune, sem-
nalizat corespunzător (tri-
unghi reflectorizant și lumini
intermitente de avarie în
funcțiune) și, întrucât din
sens opus circula un autove-
hicul, pentru a evita impactul
cu acesta, a frânat, a pierdut
controlul volanului și auto-
vehiculul condus de el a intrat
în coliziune cu autotractorul
cu remorcă staționat. În urma
impactului rezervorul cu car-
burant al autovehiculului an-
gajat în depășire s-a spart și
a provocat incendierea celor
două autovehicule implicate
în coliziune“, a preciozat cms.
șef Liviu Naghi.

Pompierii din cele trei au-
tospeciale care au intervenit
cu apă și spumă au luptat trei
ore pentru stingerea incen-
diului. O casă din apropierea
incendiului a fost afectată:
geamurile au fost distruse și
tencuiala s-a degradat.

Sebastian Dan 

Accident între Râșnov și Cristian!
Două TIR-uri au luat foc 

Și la Brașov se emit 
permisele de conducere online
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Casă în flăcări la Stupini pe strada Baciului 
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Cifra de afaceri din comer-
ţul cu amănuntul, cu excepţia
vânzărilor auto, a scăzut în ia-
nuarie cu 24,4% ca serie bru-
tă şi a urcat cu 1,6% ca serie
ajustată în funcţie de numărul
de zile lucrătoare şi de sezo-
nalitate, iar comparativ cu ia-
nuarie 2014 este mai mare cu
6,3% brut, respectiv 6,8%
ajustat.

Evoluţia a fost influenţată
de scăderea vânzărilor de pro-
duse nealimentare (cu 26,1%
brut faţă de ultima lună din
2014), cea a vânzărilor de
produse alimentare, băuturi
şi tutun (24,8%) şi comerţului
cu amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule în maga-

zine specializate (20,2%).
„Volumul cifrei de afaceri

pentru comerţul cu amănuntul
(cu excepţia comerţului cu au-
tovehicule şi motociclete), serie
ajustată în funcţie de numărul
de zile lucrătoare şi de sezo-
nalitate, în luna ianuarie
2015, comparativ cu luna pre-
cedentă a crescut cu 1,6%, ca
urmare a creşterilor înregis-
trate la vânzările de produse
alimentare, băuturi şi tutun
(+3,2%) şi la comerţul cu
amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule în maga-
zine specializate (+0,2%).
Vânzările de produse neali-
mentare au scăzut cu 0,3%”,
se arată într-un comunicat al

Institutului Naţional de Sta-
tistică (INS).

Faţă de ianuarie 2014, cifra
de afaceri pentru comerţul cu
amănuntul a avut un avans de
6,3% ca serie brută, datorită
creşterilor înregistrate la vân-
zările de produse alimentare,
băuturi şi tutun (10,3%), co-
merţul cu amănuntul al car-
buranţilor pentru autovehicule
în magazine specializate (8%)
şi la vânzările de produse ne-
alimentare (2,3%).

Ca serie ajustată, indicatorul
a fost mai mare cu 6,8%, ca
urmare a majorării livrărilor
de alimente, băuturi şi tutun
(cu 7,6%), carburanţi (5,2%)
şi mărfuri nealimentare (4%).

Bancherii au tăiat, în me-
die, încă 5% din dobânzile
la depozitele populaţiei
în ianuarie şi în acelaşi
timp ai scumpit creditele
cu 3%, rotunjindu-şi astfel
marjele de câştig cu o trei-
me de punct procentual. 

Marja de dobândă medie
(diferenţa din dobânda la cre-
dite şi cea la depozite) se
apropia de 4,8 puncte procen-
tuale în ianuarie.

Scăderea dobânzilor la de-
pozite vine în contextul în
care băncile se împrumută
mai ieftin de pe piaţa mone-
tară, pe fondul scăderii do-
bânzii-cheie a BNR. Dobânda
medie la depozite era de 2,6%
pe an în ianuarie, dar unele
bănci de talie mare au coborât
deja cu bonificaţiile sub 2%
indiferent de scadenţă sau de
suma economisită. „Mă aştept

ca în perioada următoare
presiunea să con tinue asupra
randamentelor, din toate cla-
sele investiţionale, inclusiv de-
pozitele. Băncile nu sunt
într-o po ziţie foarte confor-
tabilă, au avut pierderi mari
în trecut, unele mai au de pro-
vizionat. Nu e un context foar-
te fericit“, a explicat Matei
Păun, managing partner la
BAC Investment.

Guvernatorul BNR Mugur
Isărescu avertiza băncile în
toamna anului trecut „să
aibă grijă de economisire“ şi
sugera că nu ar fi de dorit ca
bancherii să ajusteze dobân-
zile la depozite pe fondul re-
laxării monetare. Dobânda-
cheie a fost redusă la un mi-
nim istoric de 2,25% pe an
şi există premise pentru con-
tinuarea acestui trend. Pe

segmentul corporate, credi-
tele noi afişau un cost mediu
de 5,3% pe an, în scădere cu
1,5 puncte procentual faţă
de ianuarie anul trecut, în
timp ce bonificaţiile oferite
la depozitele noi pentru com-
panii au atins 1,2% pe an,
declin anual de un punct pro-
centual. Astfel, marja de do-
bândă ajunge la 4,2 puncte
procentuale.

Știri pe scurt
Mai multe firme cu capital străin
Numărul societăților cu participare străină la capital a
ajuns la 199.103 unități, cu 0,2% mai multe decât erau
înregistrate la 31 decembrie 2014 (198.635 societăți),
conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului
Comerțului. Valoarea capitalului social subscris a crescut
cu 0,6% în moneda națională, până la 147,590 miliarde
lei (146,726 miliarde lei la 31 decembrie 2014), în timp
ce avansul în euro a fost de 0,5%, până la peste 41,761
miliarde euro și de 0,4% în dolari, până la circa 55,785
miliarde dolari. Clasamentul pe țări de rezidență al in-
vestitorilor în societăți cu participare străină la capitalul
social situează Olanda pe primul loc (31,8 miliarde lei
și 4.621 societăți), urmată de Austria (18,239 miliarde
lei și 6.876 societăți), Germania (14,474 miliarde lei și
20.676 societăți), Cipru (14,464 miliarde lei și 5.608
societăți) și Franța (9,587 miliarde lei și 8.028 societăți).

Începe revoluţia executărilor silite
România va urma calea ţărilor vestice în privinţa executării
silite, deşi rezistenţa sistemului e mare. Din ce în ce mai
multe instanţe de judecată ţin cont de deciziile CJUE şi
legiuitorul propune modificări radicale în privinţa executării:
legea insolvenţei persoanelor fizice şi legea creditelor
ipotecare. La şapte ani de la declanşarea crizei econo-
mice, care a adus sute de mii de români în situaţia de a
fi datori la bancă şi de a fi executaţi silit, legislaţia privind
măsura în care creditorii se pot îndrepta împotriva debi-
torilor începe să se schimbe, mai ales în privinţa creanţelor
provenite din contractele bancare. Instanţele de judecată
din România au început să aplice decizii ale Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene care limitează drepturile cre-
ditorilor de a recurge la executarea silită, în condiţiile în
care există prezumţia că banca/societatea nebancară a
folosit clauze neconforme în contractele de credit.

Ofensivă împotriva
persoanelor fizice

Afacerile din comerţ au crescut în prima lună
a anului cu 6,3% faţă de ianuarie 2014

România a încasat în acest an peste 460
milioane de euro de la Comisia Europeană

Comisia Europeană a ram-
bursat României în acest an
fonduri cu o valoare de peste
460 milioane de euro, aferente
aplica:iilor de plată transmise
în anul 2014, se arată într-un
comunicat remis de Ministerul
Fondurilor Europene.

„România a încasat în acest
an peste 460 milioane de euro
de la Comisia Europeană. În
data de 27 februarie a.c., țării
noastre i-a fost rambursată
suma de aproximativ 303 mi-

lioane de euro, în cadrul Pro-
gramului Operațional Secto-
rial Transport și în cadrul
Programului Operațional Re-
gional”, a declarat ministrul
Fondurilor Europene, Eugen
Teodorovici.

La sfârşitul acestei luni, rata
de absorbţie curentă era de
peste 52%, iar ministrul sus-
ţine că aceasta va ajunge la
80% la sfârşitul lui 2015.

„Vom ajunge la o rată de
absorbție de aproximativ 80%

la sfârșitul acestui an, un an
crucial deoarece este ultimul
în care mai putem atrage fon-
durile alocate pentru perioada
de programare 2007 - 2013.
Avem deja un plan de acțiune,
bazat pe continuarea măsurilor
de simplificare și eficientizare
pe care le-am aplicat încă de
la începutul anului 2013, plan
prin care răspundem inițiativei
Task Force a Comisarului Co-
rina Crețu”, a adăugat minis-
trul Fondurilor Europene.
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Patru tineri români, dintre
care doi sunt brașoveni-fra@ii
Teglaș, stabili@i la Londra după
ce au părăsit Râșnovul, fac un
film documentar despre românii
din Marea Britanie, intitulat „13
Shades of Romanian”. Asta  ca
răspuns la campania negativă
„Românii vin!”, promovată pe
postul national de televiziune
Channel  4.

Românii din Marea Britanie
strâng rândurile! Ieri, pe internet,
s-a lansat un promo de colectare
de fonduri pentru realizarea unui
documentar despre comunitatea
românească ce trăieşte aici.

Filmul „13 Shades of Roma-
nian”, în traducere „13 Nuanţe

de Român” îşi propune să dez-
valuie, pe larg, felul în care ro-
mânii trăiesc, muncesc și se in-
tegrează în societatea și cultura
britanică. Documentarul este
produs de o companie din Lon-
dra, fondată de trei tineri bra-
şoveni. În realizarea acestui pro-
iect, ei vor fi sprijini@i de ONG-
uri și Ambasada României la
Londra. Titlul documentarului
face trimitere la filmul de
succes „50 Shades of Grey”.
Practic, documentarul vrea să
demonstreze, pornind chiar de
la cifra 13, asociată în mod cu-
rent cu tot felul de supersti@ii,
că tot ce s-a spus negativ despre
români în presa britanică din

ultimii ani se bazează pe cazuri
izolate, pe generalizări nefon-
date şi pe stereotipii. Filmul,
care va dura 45 de minute, ar
trebui să fie gata în maxim două
luni și va fi difuzat în presa bri-
tanică. Cei care vor să sus@ină
această ini@iativă pot da like pe
pagina de Faceebok „13 Shades
of Romanian”.

Dona@iile se fac pe platfor-ma
britanică indiegogo,  specializată
în colectare de fonduri pentru
proiecte. Fondurile cerute aco-
peră produc@ia documentarului.
Pe această platforma, donatorii
pot vedea, în orice moment, câ@i
bani s-au strâns și din partea cui.

Sebastian Dan

Camera Deputaţilor a
adoptat un proiect de lege
care prevede ca produsele
aflate la comercializare cu
preţ redus cu trei zile înain-
te de expirarea datei de
valabilitate să fie expuse
de comercianţi pe rafturi
speciale. 

„Este vorba despre o
inițiativă aparținând parlamen-
tarilor liberali, printre care mă
număr și eu, inițiativă care va
face «curățenie» pe piața false-
lor promoții cu care românii
sunt păcăliți în magazine”, a de-
clarat deputatul PNL Mihai
Don@u.

Cu un venit sub media euro-
peană, consumatorul român
este, de multe ori, victima
comercian@ilor care speculează
atragerea cumpărătorilor prin
pre@uri reduse, fără a se preciza
motivul real pentru care se apli-
că promo@ia și care are, în fapt,
legătură cu termenul de
expirare al produselor. „Din

acest motiv, în cadrul Grupului
parlamentar al PNL a fost luată
decizia de a sprijini un act nor-
mativ depus de deputații liberali
pentru ca această metodă de
înșelare a clientului să fie eli-
minată prin obligativitatea de
a comercializa separat, cu preț
redus, pe rafturi speciale din
magazine, produsele aproape
expirate”, a precizat Don@u.

„Produsele aflate la comer-
cializare cu preţ redus/oferte

promoţionale cu 3 zile înainte
de expirarea datei durabilităţii
minime /datei limite de consum
aferente produselor alimentare
sau a termenului de valabilitate
se sortează şi se expun pe
rafturi sau în standuri, delimi-
tate vizibil, cu informarea co-
rectă, completă şi precisă a con-
sumatorilor”, prevede proiectul
de lege adoptat printr-un vot
covârșitor în Camera
Deputa@ilor.

Legea rafturilor pentru pro-
duse aproape expirate așteaptă
promulgarea președintelui
Klaus Iohannis pentru a intra
în vigoare cât mai repede, în
această primăvară.

„Actul normativ reprezintă
un sprijin pe care PNL îl acordă
atât autorităților de control al
comerțului alimentar și non-ali-
mentar, cât mai ales cetățenilor
care au dreptul la o informare
corectă care să le permită să ia
o decizie în cunoștință de cauză
când doresc să cumpere un
anumit produs. În calitate de
deputat al Partidului Național
Liberal voi continua, alături de
colegii mei parlamentari, să
susțin drepturile consumatorilor
români prin legi care să prote-
jeze siguranța alimentară și să
ofere instituțiilor abilitate cadrul
legal necesar pentru a-și face
treaba și pentru a sancționa
orice abatere de la un mod co-
rect de a face comerț în Româ-
nia”, a concluzionat Don@u.

S.D.

Rafturi speciale pentru
produsele expirate

Principele Nicolae s-a aflat
luni în jude@ul Brașov, făcând
o dona@ie de carte copiilor din
comuna Tărlungeni. El a pre-
cizat că este pentru prima dată
când se află într-o vizită ofi-
cială la Brașov, însă este un
oraș pe care îl cunoaște bine,
venind aici de multe ori înso@it
de musafiri din străinătate.

„De fiecare dată când merg
prin țară, Brașovul este locul
unde opresc. Aveți un oraș și
o zonă foarte frumoase și cred
că de aceea sunt tot timpul
turiști pentru că zona este
foarte atractivă și o să revin
cât pot de des. Brașovul este
un model de arhitectură
pentru România și musafirilor
mei le-a plăcut foarte mult
aici. Pentru mine este o zonă
unde îmi doresc să revin”, a
afirmat Principele Nicolae la
Prefectură, unde s-a întâlnit
cu autorită@i jude@ene.

El a precizat că inten@ione-
ază să revină la Brașov în 23
aprilie când va pleca, împreu-
nă cu colegii de la Asocia@ia
„Curtea Veche”, într-un tur
pe biciclete de la Sighetul-
Marma@iei la Constan@a, un
traseu lung de 1.000 de kilo-
metri, cu scopul de a a strânge
bani pentru a promova lectura

și o via@ă mai sănătoasă, pen-
tru a ajuta copiii și tinerii
defavoriza@i. „Sperăm să
strângem cât mai mulți bani
pentru a face cât mai multe
donații pentru copiii și tinerii
defavorizați. Și în cursul zilei
de azi am donat cărți copiiilor
din localitatea Tărlungeni, iar
propunerea domnului prefect
de a ne implica într-o serie de
proiecte pentru copiii romi din
Săcele este bine venită”, a ex-
plicat Principele Nicolae.

Prefectul i-a propus Princi-
pelui Nicolae să se implice
împreună cu Prefectura pen -
tru a ajuta persoanele defavo-
rizate.

„Zona Gârcini din munici-
piul Săcele, unde trăiește o co-
munitate de romi de 10.000
de persoane, cea mai mare din
România, unde 1500 de copii
învață în trei schimburi la
școala din cartier, să vedem
cum reușim să ne implicăm.
Indiferent că ajutorul poate fi
material, spiritual sau orice
componentă, consider că este
important pentru că orice aju-
tor este bine venit pentru
acești copii. Chiar dacă se re-
zumă doar la donație de carte
este foarte bine”, a subliniat
prefectul.

Principele Nicolae a donat
cărți copiilor din Tărlungeni

Doi brașoveni vor să le arate britanicilor care
este adevărul despre emigranții români

Săcele: Parteneriat pentru educație!
Parteneriatul pentru educa@ia

copiilor și tinerilor în situa@ie
de risc din Săcele a demarat în
2013 între Primăria Săcele și
Funda@ia FAST, prin deschide-
rea unui centru de zi care să
ofere servicii sociale și
educa@ionale în scopul dezvol-
tării personale și profesionale,
incluziunii sociale și a comba-
terii absenteismului și abando-
nului școlar. Centrul de Zi pen-
tru copii și tineri în situa@ie de
risc este administrat de Primă -

ria Săcele în parteneriat cu
Fun da@ia FAST și este re zul ta -
tul unui proiect de finan @a re
prin Programul O pera @io nal
Re gional. 

Proiectul, derulat în
intervalul 25.07.2011 –
25.08.2013, a vizat ca obiectiv
general “Îmbunătăţirea infras-
tructurii Serviciului Public Lo-
cal de Asistenţă Socială al Mu-
nicipiului Săcele prin crearea
unui centru de zi destinat co-
piilor aflaţi în situaţii de risc”.

Principala activitate a implicat
execu@ia lucrărilor de construc -
ţii şi instalaţii în vederea reabi-
litării și dotării clădirii în care
astăzi func@ionează Centrul de
Zi pentru copii aflaţi în situaţii
de risc, situat în municipiul Să-
cele, B-dul George Moroianu
nr. 17.

La programul educa@ional
participă zilnic 40 de copii
romi, între orele 8-12, urmând
ca până la finalul anului 2015
numărul să crească până la 60. 
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Palatul de Justiţie din Braşov a fost
construit în anul 1900 la solicitările lui
Georg von Weer, preşedintele Tribu-
nalului Regal. 
Palatul de Justiţie a intrat astfel în
 administrarea locuitorilor oraşului,
 devenind în prezent una dintre cele mai
impozante şi mai bine structurate
 clădiri. 
Clădirea a fost dată în folosință doi ani
mai târziu, în anul 1902. 
În prezent, clădirea găzduieşte Consiliul
Judeţean Braşov, Curtea de Apel
Brașov  şi Prefectura judeţului. Con-
struită în stil neoclasic, clădirea Pala-
tului de Justiţie a devenit un adevărat
monument istoric.

Palatul de Justiţie



Alteţa Sa Regală Princi-
pele Nicolae al Româ-
niei este interesat să
sprijine proiectele cul-
turale ale Braşovului,
dar şi activităţile sociale
dedicate unor categorii
de persoane cu nevoie
speciale, cum ar fi copiii
cu autism, de exemplu. 

Sosit la Braşov în prima sa
vizită oficială, cu scopul de
a premia voluntarii din Ro-
mânia în cadrul primei ediţii
de la Braşov a galei „The
Duke of Edinburgh’s Inter-
national Award Romania”,
Alteţa sa a avut ieri o discuţie
cu cei doi viceprimari ai Bra-
şovului, Adina Durbacă şi
 Ciprian Bucur, care i-au pre-
zentat proiectele culturale şi
sociale ale municipalităţii şi
i-au solicitat totodată sprijinul
pentru acestea şi mai ales
pentru obţinerea candidaturii
de Capitală Culturală Euro-
peană în 2021. 

„A fost o întâlnire foarte
bună şi am descoperit lucruri
pe care nu le ştiam despre ac-
tivitatea Primăriei Braşov. Sper
că prezenţa mea aici este doar
un prim pas şi că voi reveni la
Braşov mai des, cu diferite pro-
iecte”, a aspus Alteţa Sa. 

„Întâlnirea cu Alteţa Sa a
fost emoţionantă şi am des -
coperit posibilităţile Casei
 Regale a României de a se im-
plica în proiecte comunitare
pe care le putem dezvolta în
parteneriat. Am stabilit să aju-
tăm Casa Regală într-un pro-

gram de promovare a lecturii
şi a cărţilor pe care Principele
Nicolae şi Fundaţia Curtea
Veche, pe care o patronează,
îl vor desfăşura la Braşov în
luna aprilie, iar Alteţa Sa ne-
a promis că ne va ajuta în pro-
iectele care îi vizează pe copiii

cu autism din Braşov. A fost
foarte plăcut impresionat de
activitatea Primăriei Braşov
în acest domeniu şi îl aşteptăm
cu mare drag pentru a ne spri-
jini. De asemenea, lucrăm la
elaborarea candidaturii Bra-
şovului pentru titlul de Capi-
tală Europeană a Culturii şi
va fi un lucru foarte important
pentru Braşov dacă Alteţa Sa
şi Casa Regală vor sprijini
această candidatură”, a de-
clarat viceprimarul Adina
Durbacă. 

Principele Nicolae a fost
prezent la Braşov pentru a
premia, luni seară, voluntari
participanţi la Programul
„Duke of  Edinburgh’s
Award”, un program non-
competitiv şi complementar
educaţiei formale, destinat ti-
nerilor cu vârsta între 14 şi
25 de ani. 

Profesorii din licee şi uni-
versităţi, organizaţiile non-gu-
vernamentale, părinţii şi
managerii în resurse umane

pot oferi Award-ul, această
structură educaţională non-
formală, tinerilor cu care lu-
crează. 

Lider mondial al programe-
lor de educaţie şi dezvoltare
personală pentru tineri, pro-
gramul este susţinut de Familia
Regală Britanică, ASR Prinţul
Philip Duce de Edinburgh,
ASR Prinţul Edward Duce de
Wessex, Familia Regală din
România, ASR Principesa
Moştenitoare Margareta a Ro-
mâniei, ASR Principele Nico-
lae al României. 

La propunerea viceprima-
rului Adina Durbacă, muni-
cipalitatea şi Principele
Nicolae ar putea pune la punct
un parteneriat pentru organi-
zarea Galei Award în fiecare
an la Braşov. „Este o idee mi-
nunată”, a declarat Principale
Nicolae, care a spus că deta-
liile acestui parteneriat ar pu-
tea fi puse la punct în luna
aprilie. 

A.P.

Sprijină Braşovul în candidatura pentru
Capitala Europeană a Culturii 2021

Mâine, 5 martie, începând
cu ora 14,00, la Anticariatul
„Aldus” din Braşov (Piaţa
Sfatului nr. 18), are loc lan-
sarea cărţii „Mari controver-
se literare” de Iulian Cătălui.
Volumul va fi prezentat de
scriitorii şi criticii: Adrian
Lesenciuc, Mircea Brenciu
şi Ion Topolog.

Volumul „Mari controver-
se literare” conţine 8 studii
şi eseuri literare despre au-
tori canonici ai literaturii ro-
mâne (Eminescu, Caragiale,
Bacovia, Urmuz, Tzara, Elia-
de ş.a.) şi textele lor contro-
versate. De la poporanismul
lui Caragiale şi antisemitis-
mul lui Eminescu la legio-
narismul lui Eliade, de la
clişeele evreului (ca perso-
naj) în literatura română, la

controversele iscate de da-
daişti şi avangardişti de sea-
mă precum Tristan Tzara sau
Urmuz, volumul încearcă să
recreeze o lume, o atmosferă
a unei perioade esenţiale
pentru cultura română.

Cele opt eseuri şi studii
sunt distribuite pe criterii te-
matice şi cronologice în 3
mari capitole sau părţi: Eseuri
despre Caragiale şi Bacovia,
eseostudii despre avangardă
(dadaism şi futurism) şi avan-
gardiştii bizari Urmuz şi
Harms şi eseuri despre ste-
reotipul evreului în literatura
română, secolele XIX-XX.

Cartea este şi o combina-
ţie de eseu filosofico-literar
şi studiu sau analiză critico-
literară, într-o abordare de
tip inter şi multidisciplinar,

unde literaturii propriu-zise
şi elementelor de critică şi
istorie literară li se adaugă
elemente de filosofie, istorie,
psihologie, estetică, teologie,
antropologie, geopolitică ş.a.

Temele propuse sunt im-
portante, chiar decisive pen-
tru evoluţia culturii române,
în centrul acestora situându-
se numele mai tuturor scrii-
torilor importanţi ai literaturii
române, dimpreună cu nu-
meroase controverse legate
de viaţa şi opera acestora.

Deşi la prima vedere cele 8
eseostudii par eterogene, lip-
site de unitate, ele sunt omo-
genizate, unificate cel puţin
prin ideea de controversă (po-
lemică, dispută, discordie) şi
de stilul în care au fost scrise.

Sebastian Dan 

Asociaţia Carpatină
a Turiştilor (SKV) –
Secţiunea Braşov or-
ganizează sâmbătă şi
duminică, 7 şi 8 mar-
tie, Cupa SKV 2015 –
Postăvarul la schi, de-
dicată exclusiv schio-
rilor amatori. 

Competiţia nu are li-
mită de vârstă şi se va
desfăşura pe două sec-
ţiuni – adulţi (sâmbătă)
şi copii (duminică). Lo-

cul desfăşurării concur-
sului este pârtia Drumul
Roşu, pe porţiunea din-
tre cabana Postăvarul şi
schiliftul Ruia. În fieca-
re zi, startul se va da la
ora 10.00. Înscrierile se
pot face la numărul de
telefon 0368/101.036
sau înainte de compe-
tiţie, la cabana Postăva-
rul. Evenimentul se află
la cea de-a opta ediţie. 

A.P.

Principele Nicolae al României împreună cu cei doi viceprimari ai Braşovului, Adina Durbacă şi Ciprian Bucur

Cupa SKV la schi 2015 în acest weekend
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Lansare de carte la Anticariatul „Aldus”
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Templul Dorinţelor, locul magic din Brașov
La câţiva kilometri de loca-

litatea Perşani, judeţul Braşov,
se află o grotă unde se pare că
există un loc magic. Se spune
că aici este locul unde pătrund
energiile pozitive, unde oame-
nilor cu suflet curat li se înde-
plinesc dorinţele şi, mai ales,
sunt tămăduiţi de cele mai gre-
le boli. 

Templul Dorinţelor sau Gro-
ta de la Şinca Veche are origini
dacice, având peste 7.000 de
ani vechime. Este format din
cinci încăperi, are două altare
şi un turn prin a cărui deschi-
dere se poate vedea cerul. Se
pare că acesta ar fi al treilea
punct energetic din România,
celelalte două fiind Sfinxul şi

Sarmizegetusa, şi cine vine aici
o dată va reveni datorită lucru-

rilor uimitoare care i se întâm-
plă, scrie ziarulring.ro.

Casa copilăriei lui Iisus, identificată
O echipă de arheologi care

își desfășoară activitatea pe
un sit din Nazaret a identificat
o casă datând din secolul I ca
fiind, posibil, locul în care Ii-
sus și-a petrecut copilăria,
conform unui material publi-
cat de Live Science.

PereCii casei sunt din pietre
îmbinate cu ajutorul morta-
rului și se află într-o cavitate
săpată la baza unui deal. Rui-
nele acestei case au fost des-
coperite la sfârșitul secolului
XIX de călugăriCele din ordi-
nul Surorile din Nazaret (Sis-
ters of Nazareth), însă abia în

2006 o echipă de arheologi
coordonată de profesorul Ken
Dark, de la Universitatea din
Reading, Marea Britanie, a
datat casa ajungând la conclu-
zia că provine din secolul I.

Această datare susCine
credinCa transmisă din
generaCie în generaCie de-a
lungul secolelor că acolo ar fi
crescut Iisus. Totuși, nu se
poate ști cu siguranCă dacă Ii-
sus a trăit în această casă, dar
arheologii susCin că este o po-
sibilitate.  „Este aceasta casa
în care a crescut Iisus? Este
imposibil de stabilit din punct

de vedere arheologic. Pe de
altă parte însă, nu există ni-
ciun temei arheologic pentru
a respinge această posibilita-
te”, scrie Ken Dark într-un
articol publicat în revista Bi-
blical Archaeology Review.

Izvoarele istorice susCin ipo-
teza că Iisus a copilărit la Na-
zaret. Conform arheologilor,
până în secolul VII, perioadă
în care Imperiul Bizantin a
deCinut controlul asupra re-
giunii Nazaretului, casa res-
pectivă a fost decorată cu
mozaicuri și peste ea a fost
construită o bazilică.

Cel mai lung pod pieto-
nal suspendat din
lume, de 439 de metri,
se găsește la Soci, în
Parcul Național al aces-
tei stațiuni din Rusia,
care a găzduit Jocurile
Olimpice de Iarnă din
acest an.

La prima vedere, podul —
care se află la o înălCime de pes-
te 200 de metri și are un design
futurist — parcă plutește în aer.
ConstrucCia este susCinută de opt
cabluri metalice puternice, cu
diametru de 52 de milimetri,

care suportă câte 300 de tone
fiecare. S-au utilizat în total 740
de tone de metal și 2.000 de
metri cubi de beton.

Realizarea podului a durat
cinci ani, dintre care doi pentru
construcCie. Structura este pro-

iectată să reziste la un cutremur
de 9 grade și suportă prezenCa
simultană a 30.000 de oameni,
informează ITAR-TASS.

Podul permite nu doar o
spectaculoasă plimbare deasu-
pra unui defileu de munte - cu
vedere spre masivul Caucaz,
într-o parte și spre litoralul Mării
Negre în cealaltă - ci și posibi-
litatea de a practica un sport ex-
trem, bungee jumping.

Deocamdată, saltul este de 69
de metri. O nouă platformă pen-
tru sărituri de 207 metri urmea-
ză să fie inaugurată oficial în
luna octombrie.

Proiectul a fost realizat de o
echipă ruso-neo-zeelandeză, în
care un rol deosebit a fost jucat
de neo-zeelandezul Alan John
Hackett și firma care îi poartă
numele, specializată în instalaCii
pentru bungee jumping.

Podul a fost inaugurat în stațiunea rusească din Soci

Cel mai lung pod
pietonal suspendat 

Aplicația care te scapă de dependența de smartphone
Mulți utilizatori de smartphone își dezlipesc cu greu
ochii de ecrane, ratând astfel momente importante sau
clipe frumoase alături de cei dragi. Aplicația Moment
încearcă să îi facă să conștientizeze că au o problemă
și se adresează numai utilizatorilor de iPhone. În cu-
rând, însă, se va lansa și o versiune de Android, anunță
playtech.ro. Potrivit unui studiu efectuat de curând,
deținătorul tipic de iPhone își petrece aproximativ o
oră și 15 minute pe telefon zilnic. Aplicația monitori-
zează activitatea smartphone-ului și trimite notificări
atunci când posesorul exagerează cu folosirea lui. Mo-
ment rulează în fundal și nu trebuie configurată și des-
chisă decât o singură dată. Atunci, utilizatorul trebuie
să spună după cât timp de folosire vrea să primească
o avertizare.

Coolest, pentru vacanțe fără griji: frigider, 
încărcător, boxă, blender
Ryan Grepper a conceput un dispozitiv care i-a cucerit
imediat pe investitorii în tehnologie. The Coolest a reușit
să adune, prin Kickstarter, în doar 45 de zile, peste 5
milioane de dolari pentru a intra în producție de masă.
Acest dispozitiv este de fapt o cutie multifuncțională
pentru picnic. Printre altele, The Coolest, pe lângă
faptul că-ți răcește băuturile răcoritoare, are și o boxă
audio la care se poate conecta un smartphone. De ase-
menea, are și o baterie care-ți poate încărca gadgetu-
rile, este foarte inteligent compartimentată și are locuri,
de exemplu, pentru a ține farfurii și tacâmuri de unică
folosință, se poate tranforma într-un fund pentru a tăia
o lămâie. În plus, are și un blender care te ajută să faci
cocktail-uri și diverse ale băuturi. Bateria, potrivit celui
care a conceput dispozitivul, ține în jur de 8 ore după
o încărcare integrală.
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Pe scurt



Rapid București
și FC Viitorul au
terminat la egalitate,
0-0, luni seara, pe
„Giulești”', în ultima
partidă a etapei a
19-a a Ligii I de fot-
bal. Rapid a obDinut
un punct deși a jucat
a doua repriză cu
doi oameni mai
puDin. Căpitanul Da-
niel Niculae a fost
eliminat pentru o in-
trare brutală la Bă-
nel NicoliDă (41), iar
cehul Tomas Josl a
văzut cartonașul
roșu pentru o intrare
violentă la Cătălin
Munteanu (44). În
minutul 35 al parti-
de nocturna stadio-
nului din Giulești
s-a stins pentru câ-
teva secunde, dar
apoi s-a activat ge-
neratorul de urgenDă
și jocul a putut continua, chiar
dacă nocturna nu a fost la ca-
pacitate maximă. Rapid a avut
ocazii mari în prima repriză,
dar a fost mai periculoasă și în
repriza secundă, echipa antre-
nată de Gheorghe Hagi evo-
luând sub așteptări în condiDiile
date. După 19 etape consuma-
te, lider se menţine Steaua cu
44 de puncte, urmată de Pe-
trolul Ploieşti cu 39 de puncte
şi ASA Târgu Mureş cu 36 de
puncte. FC Braşov ocupă po-
ziţia a 11-a cu 20 de puncte
acumulate.

Şi Protasov e out! Vicecam-
pioana României la fotbal, As-
tra Giurgiu, l-a demis, luni, pe

antrenorul ucrainean Oleg Pro-
tasov, din cauza rezultatelor
„nesatisfăcătoare”, a anunDat
clubul pe pagina sa de Face-
book. „Clubul Astra Giurgiu a
luat decizia rezilierii contrac-
tului antrenorului Oleg Prota-
sov, ca urmare a rezultatelor
nesatisfăcătoare din ultima pe-
rioadă și îndepărtarea echipei
de obiectivele de performanță
stabilite”, precizează clubul
giurgiuvean. Protasov a preluat
Astra în octombrie 2014,
bilanDul său oficial pe banca
echipei fiind de 2 victorii și 7
egaluri în Liga I, un eșec și o
victorie în Cupa Ligii, o victo-
rie, un egal și două înfrângeri

în grupele Europa League.Pro-
tasov (51 ani), care a antrenat-
o pe Steaua în 2005, îl
înlocuise pe Daniel Isăilă, care
a pregătit echipa de la Dunăre
în primele zece etape ale se-
zonului. În 2015, Astra nu a
reușit nicio victorie în trei me-
ciuri, fiind învinsă de Steaua
cu 3-0 în prima manșă a semi-
finalelor Cupei Ligii și remi-
zând în ambele partide din
campionat, 2-2 cu Concordia
Chiajna la Giurgiu și 1-1 cu
FC Brașov sub Tâmpa.

Propunere inedită: „Cum să an-
trenezi trei echipe?” În acest se-
zon de Liga 1, doar trei echipe
nu au schimbat antrenorul, iar

fostul internaţional Basarb Pan-
duru vine cu o propunere ine-
dită, cauzată de situaţia din Liga
1. „Cred că noi o să scriem pri-
mul manual din lume intitulat
«Cum să antrenezi trei etape».
Nu există nicăieri în lumea asta
o situaţie ca în Liga 1. Toată
lumea cumpără cărţi în care ţi
se explică cum să antrenezi
echipa un an de zile, cum să o
pregăteşti, ce strategie să faci,
dar în România rezişti cu greu
un an. O să facem o carte foar-
te mare, pe care să o tragi după
tine, pentru că nimeni nu ştie
cum să antrenezi doar trei eta-
pe”, a spus Panduru la DolceS-
port.

Rapidul nu a deraiat luni seară, chiar şi cu doi oameni mai puţin în teren! 

Rapidul a
rezistat eroic
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Amicale pentru „Olimpice”
Echipa de baschet feminin, Olimpia

CSU Brașov, a încheiat sezonul regulat
pe poziDia a opta a clasamentului și va
juca în prima fază a play-off-ului împo-
triva echipei care a terminat pe prima
poziDie sezonul regulat, Sepsi SIC Sfântu
Gheorghe. „Olimpicele” vor juca primul
meci din sferturile competiDiei la Sfântu
Gheorghe în data de 19 martie. Meciul
al doilea al seriei va avea loc la Brașov
în data de 22 martie. Dacă va fi nevoie
de încă un meci pentru departajare, atunci
acesta se va disputa în data de 25 martie

la Sfântu Gheorghe. Înainte de meciurile
din sferturi, fetele antrenate de Dan Ca-
lancea și Nenad Marinkovic vor disputa
o serie de jocuri de verificare. Jones și
compania vor juca vineri și sâmbătă două
partide amicale, în deplasare, în compania
formaDiei Nova Vita Târgu Mureș. Săp-
tămâna viitoare „Olimpicele” ar putea
disputa alte două meciuri împotriva
formaDiei din Târgoviște. În altă ordine
de idei, fetele de la Olimpia CSU Brașov
vor juca un meci spectacol în compania
selecDionatei piloDilor din Campionatul

naDional de Raliuri. Confruntarea dintre
„Olimpice” și echipa piloDilor va avea loc
înainte de Raliul Brașovului, la Sala Spor-
turilor „Dumitru Popescu Colibași”. Se
anunDă un spectacol de zile mari având
în vedere că pentru  Marișca și compania
este ultimul test înainte de debutul în
Campionatul NaDional de Raliuri, care
va avea loc vineri la Brașov. După ce se
vor duela pe terenul de baschet, piloDii
din CNR le vor urca pe Jones și compania
la bordul bolizilor de concurs la shake-
down-ul ce va avea loc la Predeal. 

Pagină realizată de 
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea 

Joacă sau nu „insolventele’în Europa?
Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, a declarat că forul pe
care îl conduce a trimis o adresă la UEFA, pentru a afla
dacă grupări aflate în insolvenţă pot participa în sezonul
viitor al cupelor europene, în condiţiile în care şase cluburi
din Liga I sunt în reorganizare. „Numai UEFA poate decide
dacă o echipă în insolvenţă poate juca în Liga Campionilor.
Noi am făcut o adresă la UEFA şi aşteptăm un răspuns,
pentru că au fost situaţii, cu ani în urmă, au fost echipe care
au jucat în Cupele europene, dar nu mai sunt aceleaşi con-
diţii, au schimbat puţin regulamentul. În acest sens am făcut
adresa şi să ne răspundă”, a spus Iorgulescu. Gino Iorgulescu
a afirmat că se va analiza în cadrul Comitetului Executiv al
FRF situaţia cluburilor aflate în insolvenţă, dar care ar avea
dreptul din punct de vedere sportiv să participe în cupele
europene. „Trebuie să luăm lucrurile bune din această in-
solvenţă, pentru că toate cluburile ar trebui să se limiteze
la banii pe care îi pot da jucătorilor şi să susţină activitatea
respectivă. Sperăm să nu ajungem în situaţia ca finala să
fie între două echipe aflate în insolvenţă, dar se va lua o
hotărâre în Comitetul Executiv sau în Adunarea Generală
cine va merge în Liga Europa din Cupa României”, a com-
pletat Iorgulescu.

Pierderi de milioane la FRF!
Federaţia Română de Fotbal a înregistrat pierderi financiare
de 19.394.647 de lei, reprezentând 4.324.625 de euro, în
2014, conform bilanţului contabil ce va fi supus la vot în
cadrul Adunării Generale a FRF, din 30 martie. Sumele ex-
primate în euro au fost calculate la cursul din data de 31
decembrie 2014, de 4,4847 lei, conform legislaţiei în vigoare.
Totalul veniturilor înregistrate de FRF în anul 2014 au fost
de 57.790.836 de lei, adică 12.886.221 euro, în timp ce
totalul cheltuielilor a fost de 77.185.484 de lei (17.210.846
euro).FRF a înregistrat în 2014 o pierdere netă din activitatea
economică în sumă de 6.363.842 de lei şi o pierdere aferentă
activităţii nonprofit în sumă de 13.030.805 lei.Totalul datoriilor
Federaţiei Române de Fotbal la data de 31 decembrie 2014
se ridicau la suma de 35.452.745 de lei (7.905.265 de euro),
din care datorii către bugetul asigurărilor sociale de 337.531
de lei (75.262 de euro) şi 132.056 de lei (29.445 de euro)
către bugetul de stat.Conform bilanţului contabil totalul crean-
ţelor înregistrate la finalul anului trecut se ridica la 18.189.423
de lei (4.055.884 de euro), FRF previzionând că va recupera
în anul 2015 suma de 16.972.843 de lei (3.784.610 euro).

Amendă usturătoare la Olympiakos!
Preşedintele clubului Olympiakos Pireu, Evangelos Marinakis,
a decis să-şi amendeze jucătorii cu suma totală de 500.000
de euro, din cauza rezultatelor slabe din ultima vreme, in-
formează presa internaţională. „Olympiakos este cel mai
mare club din Grecia şi pentru fiecare dintre voi trebuie să
fie o onoare că jucaţi aici. Atât timp cât jucaţi pentru Olym-
piakos, trebuie să daţi totul, să faceţi sacrificii. Trebuie să
câştigaţi campionatul şi Cupa Greciei. Să vă intre bine în
cap acest lucru”, le-a spus Marinakis jucătorilor săi.Olym-
piakos Pireu a fost învinsă, scor 0-2, de Dnepr Dneprope-
trovsk, în 16-imile Ligii Europa şi a fost eliminată din
competiţie, iar în Cupa Greciei a remizat cu AEK Atena, scor
1-1.În campionat, Olympiakos Pireu ocupă primul loc, cu
trei puncte avans faţă de Panathinaikos.

Se apropie „Meciul secolului’
Cel mai așteptat meci de box din ultimii ani, cel dintre ame-
ricanul Floyd Mayweather și filipinezul Manny Pacquiao, va
fi prefațat de o conferință de presă comună a celor doi
pugiliști, programată pe 11 martie la Las Vegas. În singura
ocazie în care se vor afla față în față înaintea luptei progra-
mate în data de 2 mai, Mayweather și Pacquiao vor vorbi
despre această confruntare, dotată cu o bursă de 250 mi-
lioane dolari și care va fi găzduită de cazinoul MGM Grand
din Las Vegas.Între timp, cei doi renumiți boxeri se pregătesc
intens în vederea meciului din luna mai, Mayweather postând
deja pe internet imagini foto și video de la antrenamentele
sale. La „Meciul secolului”, așa cum a fost deja denumit,
sunt așteptați 16.900 de spectatori, organizatorii sperând
să obțină 40 milioane dolari numai din vânzarea biletelor.
Floyd Mayweather, în vârstă de 37 ani, este neînvins în 47
de meciuri disputate ca profesionist, în timp ce Manny Pac-
quiao (36 ani) are în palmares 57 de victorii, 5 înfrângeri și
2 egaluri.

Cu doi oameni în plus, Viitorul nu s-a impus în Giuleşti!



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

EFECTUL LAZARUS -PREMIERĂ-
(THE LAZARUS EFFECT)
Regie: David Gelb
(N-15) Thriller, 135 min.
ora: 16:15

BĂIATUL DIN VECINI -PREMIERĂ-
(THE BOY NEXT DOOR)
Regie: Rob Cohen
(N-15) Thriller, 91 min.
ora: 18:45

FOCUS -PREMIERĂ-
Regie: Glenn Ficarra, John Requa
(AP-12) Comedie, Crimă, 105 min.
ora: 20:30

FEMEIA ÎN NEGRU 2: ÎNGERUL MORŢII 
(THE WOMAN IN BLACK 2: ANGEL OF DEATH)
Regie: Tom Harper
(N-15) Dramă, Thriller, Horror, 98 min.
ora: 21:45

DE CE EU? -PREMIERĂ-
Regie: Tudor Giurgiu
(AP-12) Crimă, Dramă, Thriller, 130 min.
orele: 15:00, 17:30, 20:00, 22:30

ORAŞUL CÂINILOR 
(WHITE GOD)
Regie: Kornél Mundruczó
(N-15) Dramă, 119 min.
ora: 22:35

KINGSMAN: SERVICIUL SECRET 
(KINGSMAN: THE SECRET SERVICE)
Regie: Matthew Vaughn
(AP-12) Acţiune, Aventuri, 129 min.
ora: 13:45

CINCIZECI DE UMBRE ALE LUI GREY 
(FIFTY SHADES OF GREY)
Regie: Sam Taylor-Johnson
(N-15) Dramă, Romantic, 124 min.
16:30, 19:15

SPONGEBOB: AVENTURI PE USCAT 
-3D- DUBLAT
(THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER)
Regie: Paul Tibbitt

(AG) Animaţie, Aventuri, Comedie, 93 min.
ora: 13:15

ASCENSIUNEA LUI JUPITER -3D-
(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
(AP-12) Acţiune, Aventuri, SF, 128 min.
ora: 14:00
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Horoscopul zilei
Berbec. Faceţi totul ca să ajungeţi în preajma persoanei ce
vă „inspiră” erotic.Vă demobilizaţi după-amiază, pentru că
vă simţiţi bulversat. Respingeţi o invitaţie „pretenţioasă”,
ce vă ameninţă economiile.
Taur. Vă îndrăgostiţi şi descoperiţi sexualitatea ca pe ceva
nou şi incitant! Sunteţi suprasolicitat şi simţiţi că stresul
face parte din viaţa dv. Vi se rezervă o confruntare cu da-
tornicii.
Gemeni. Credeţi că sunteţi exploatat de persoana iubită.
Pentru nativii bolnavi de reumatism, există pericolul croni-
cizării. Nu vă opreşte nimeni să faceţi cât de multe cheltuieli
doriţi.
Rac. Simţiţi că nu mai puteţi să faceţi faţă pretenţiilor par-
tenerului. Vă simţiţi liber ca păsările cerului, ca şi cum vi
s-a luat o piatră din spinare.La sfârşitul zilei, pot apărea
multe „presiuni” financiare.
Leu. Interesele personale vă îndepărtează de persoana iubită.
Discuţii şi gelozie. Programul liber va fi axat numai pe odih-
nă. Relaxare absolut necesară. Este posibilă ruperea pe ne-
aşteptate a unui contract de asociere lucrativ.
Fecioară. Aveţi probleme de autoritate faţă de cei pe care îi
iubiţi. Sunt posibile diverse probleme abdominale (mai ales
intestinale). Veţi da dovadă din nou de capacitatea de a
scoate bani şi din „piatră seacă”.
Balanţă. Relaţiile sentimentale devin şi mai importante pentru
toţi nativii. La mijlocul zilei, sunt posibile tensiune arterială
şi emoţii violente. Seara, „încasările” devin un factor ce
creează tensiuni familiale.
Scorpion. La sfârşitul zilei, nu sunteţi mulţumit de lipsa de
pasiune a persoanei iubite. Stresul atinge apogeul şi deveniţi
conştient că începeţi o nouă etapă. Scăpaţi de datorii ori vi
se „retrocedează” banii cuveniţi.
Săgetător. Surprizele dv. amoroase nu sunt apreciate de per-
soana iubită. După-amiază, puteţi găsi soluţii originale pentru
a scăpa de o eczemă. Nu e exclus să fiţi penalizaţi din cauza
nerespectării unor legi.
Capricorn. Mai sentimental, renunţaţi să vă comunicaţi trăirile
anturajului.Vă deranjează faptul că aveţi un nivel de energie
vitală scăzut. Ar fi de preferat să nu vă dezamăgiţi iar familia
prin stipendii minime.
Vărsător. Relaţiile cu partenerul de viaţă par tensionate.
Nu sunteţi departe de depresii nervoase din cauza afirmaţiilor
făcute de prieteni. La sfârşitul zilei, recuperaţi restanţele fi-
nanciare.
Peşti. Convingeţi o persoană pe care o „simpatizaţi” să nu
vă părăsească. Tulburările de sănătate nu vă împiedică să
realizaţi activităţi multiple. Veţi evita să vă întâlniţi cu per-
soanele la care mai aveţi datorii.

Astăzi în Braşov

În această săptămână la
Teatrul Sică Alexandres-
cu sunt programate ur-
mătoarele spectacole:

Astăzi, 04.03.2015
AUTO – sala Studio, ora
19.00 de Ernesto Caballe-
ro
Regia: Sorin Militaru
Cu: Bianca Zurovski, Ligia
Stan, Marius Cisar, Doina
Teodoru
Preţul biletelor: 10 lei Preţ
redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei

Mâine, 05.03.2015
CEL DE LÂNGĂ TINE –
sala Studio, ora 19.00 de
David Lindsay Abaire
Regia: Vlad Zamfirescu
Cu: Bianca Zurovski, Iulia
Popescu, Maria Gârbovan,
Carmen Moruz, Mirela
Borş, Mihaela Alexandru,
Gabriel Costea, Demis Mu-

raru, Relu Siriţeanu, Ciprian
Mistreanu
Preţul biletelor: 10 lei Preţ
redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei

Vineri, 06.03.2015
NIŞTE FETE – sala mare,
ora 19.00 de Neil LaBute
Regia: Gelu Colceag
Cu: Gabriel Costea, Bianca

Zurovski, Ligia Stan, Vio-
rica Geantă Chelbea, Iulia
Popescu, Maria Gârbovan,
Preţul biletelor: 15 lei Preţ
redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 10 lei

Sâmbătă, 07.03.2015
SLUGĂ LA DOI STĂ-
PÂNI – sala mare, ora 19.00
de Carlo Goldoni

Regia:Cristian Hadji-Culea
Cu: Demis Muraru, Maria
Gârbovan, Iulia Popescu,
Bianca Zurovski, Mihai
Bica, Gabriel Costea, Liviu
Romanescu, Marius Cor-
doş, Marius Cisar, George
Bîrsan, Claudiu Mihail,
Relu Siriţeanu
Preţul biletelor: categoria I
– 11 lei; categoria II – 9 lei;
Preţ redus pentru elevi, stu-
denţi, pensionari: 5 lei

Duminică, 08.03.2015
JOCUL DRAGOSTEI ŞI
AL ÎNTÂMPLĂRII – sala
mare, ora 19.00
de Marivaux
Regia: Liviu Lucaci
Cu: Viorica Geantă-Chel-
bea, Ada Galeş, Simona
Pop, Vlad Pavel, Claudiu
Mihail, Bogdan Nechifor
Preţul biletelor: 15 lei Preţ
redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 10 lei

Spectacole la
Teatrul Dramatic

Opera Braşov şi Muzeul
„Casa Mureşenilor” Braşov
vă invită astăzi, 4 martie
2015, ora 17.00, la „Recitalul
de la ora cinci” – Mărţişoare
muzicale.

Interpretează:
◾ Corina Klein – soprană

◾ Ioana Mărgărit – soprană
◾ Cristina Roşu – mezzo -

soprană
◾ Nora Vlad – actriţă
◾ La pian: Sena Ducariu

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

„Recitalul de la ora cinci”:
Mărţişoare muzicale ☺Un câine fugea disperat prin de-

şert, în cercuri din ce în ce mai mari. 
O cămilă îl vede şi îl întreabă: 
– Ce-ai păţit, căţelule? 
– Dacă nu găsesc repede un copac,
fac pe mine!
☺Ginerele se uita la soacră-sa, care
era în comă, şi îi zice doctorului:
– Gata, opriţi aparatele! Mi-am pier-

dut orice speranţă ... 
– Domnule, îi răspunde medicul,
dar soacra dumnevoastră este în
comă doar de 3 minute ...
☺Într-o cafenea doi tipi urmăresc
două domnişoare.
– Poate mergem să facem cunoş-
tinţă? 
– Da, dar un pic mai tîrziu. Mai întâi
să-şi achite nota.

Bancuri



În perioada 23-24 mai
1978, la Braşov a avut loc Fes-
tivalul internaţional de poezie,
în organizarea Uniunii scriito-
rilor din R.S.R., în colaborare
cu Comitetul de cultură şi edu-
caţie socialistă al judeţului Bra-

şov şi Asociaţia scriitorilor din
Braşov. 

Au participat poeţi din R.P.
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă,
R.D. Germană, R.S.F. Iugosla-
via, R.P. Polonă, R.P. Ungară,
U.R.S.S. şi R.S.R. Oaspeţii au

fost salutaţi de tovarăşa Elena
Georgescu, secretar al Comi-
tetului judeţean de partid, vi-
cepreşedinte al Consiliului
popular Braşov, care a subliniat
în cuvântul său „semnificaţia
festivalului ca manifestare a

prieteniei între oameni, ca şi
bucuria de a fi găzduit de Bra-
şov, unul din centrele cu vechi
tradiţii culturale ale României”. 

Cu prilejul inaugurării Fes-
tivalului internaţional de poe-
zie, la Galeriile „Victoria”, a
avut loc vernisajul unei expo-
ziţii a Filialei din Braşov a Uni-

unii artiştilor plastici şi o
şezătoare literară susţi-
nută de poeţi braşoveni,
sub genericul „Poezie şi
culoare”. 

Manifestările culturale
au continuat, apoi, în sala
coloanelor a Casei arma-
tei din Braşov, cu gala re-
citalurilor poetice, la care
şi-au dat concursul invi-
taţii festivalului. Actori
ai Teatrului dramatic din
Braşov au recitat din ver-
surile oaspeţilor de peste
hotare. 

Prima zi a festivalului
s-a încheiat cu o seară de
balade româneşti, inter-
pretate de cunoscutul
menestrel Tudor Gheor-
ghe. 

În cea de-a doua zi a
festivalului menţionat,

oaspeţii şi poeţii de peste ho-
tare au vizitat „monumente is-
torice şi obiective turistice din
judeţul nostru”. Astfel, un prim
popas a dost făcut la Muzeul-
castel Bran, „cu care prilej au
fost apreciate în mod deosebit
 valoroasele tradiţii ale culturii
româneşti, care atestă continui-
tatea poporului nostru, din vre-
muri străvechi, pe aceste
meleaguri”. 

În continuare, oaspeţii au vi-
zitat staţiunea internaţională

Poiana Braşov. Aici a avut loc
„o reuşită şezătoare literară,
susţinută de poeţi braşoveni”.
Invitaţii festivalului internaţio-
nal de poezie „au adus elogii
poeziei româneşti contempo-
rane, la a cărei afirmare con-
tribuie, prin creaţiile lor, şi
poeţii de limbă română, ma-
ghiară şi germană din judeţul
Braşov”.

„Drum Nou” – 26 mai 1978
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Din presa maghiară
Brutăria Schmidts Wilhelm
Una din cerinţele epocii moderne este ca produsele ali-
mentare să ajungă pe masa cetăţenilor într-o prezentare
cât mai atrăgătoare, respectând condiţiile de igienă. Se
fac multe controale în acest sens, dar totuşi alimentele se
cumpără mai bine de la firmele care pun accent pe igienă
şi pe prospeţimea şi calitatea ingredientelor folosite în
prepararea produselor. Igiena şi calitatea ingredientelor
joacă un rol important în cazul brutăriilor, pâinea şi pro-
dusele de panificaţie fiind cumpărate zilnic.
În Braşov există mai multe brutării renumite, dar dintre pri-
mele amintim brutăria lui Schmidts Wilhelm din strada
Sforii, cu produse de panificaţie din făină albă, foarte cău-
tată de braşoveni.

Afacerea a fost deschisă acum 23 de ani, în 1892, şi azi
produsele Schmidts se bucură de un binemeritat renume,
produsele fiind atent preparate, de calitate superioară şi
foarte gustoase. Pe lângă pâinea proaspătă şi produse
de patiserie, brutăria este renumită pentru gustosul guguluf
şi pesmeţii braşoveni, fiind solicitări pentru aceste produse
din toată ţara. Firma are 20 de angajaţi şi două magazine
pentru vânzare (în str. Sforii nr. 3 şi în str. Hirscher nr. 7),
iar la brutărie funcţionează două cuptoare cu aburi pentru
produsele de panificaţie şi prăjituri şi un cuptor mare pentru
coacerea pâinii de casă.
Firma a participat la mai multe expoziţii în ţară şi străinătate,
obţinând nenumărate diplome de onoare, distincţii şi me-
dalii: 1902 – Medalia de aur la Expoziţia de specialitate
din Londra; 1903 – Medalie de aur şi Crucea de Onoare
la Gent (Belgia), Baden (Austria), Paris şi Atena; 1905 –
Medalie de aur la München şi medalie de argint la Leipzig;
1906 – Medalie de aur la Bucureşti.

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

„Cer de Mai, albastru. Vre-
me domoală, căldicică şi-un
aier!... amintirea cea mai dra-
gă nu poate fi mai dulce...

Privesc oraşul dintr’o cul-
me: mult e frumos Braşovul,
primăvara!

Invesmântată’n catifea ver-
de, Tâmpa cochetează cu
Azurul, scăldându-şi spetele
rotunde’n lumina blajină a
soarelui. Poalele hainei sale
verzi i-le’ncercueşte pometul
încărcat de promoroacă par-
fumată, părând în bătaia soa-
relui, o beteală de argint.

Răzbit de căldură, pământul
a aţipit sub coviltirul ceresc
mai limpede decât lacrima…
Jurîmprejur tăcerea-i desăvâr-
şită. Doar boarea moleşită de
plăcere, mai flutură câte-odată
din aripi, s’alunge mirosul îm-
bătător al florilor.

Strâmtoriţi între dealuri-
le’mpădurite (enorme valuri
de smarald), înnecându-se’n
spuma trandafirie a grădinilor
înflorite ce se’ntind peste tru-
pu-i lungăreţ, din care numai
turnurile supţiri ale „Sfântului
Nicolae” răsar ca nişte catarge
– Scheii Braşovului par în cli-
pa asta frânturile unei corăbii
naufragiate, înghiţindu-le la-
comul ocean de verdeaţă.

Cobor acum, încet-încet...
Incântătoarea icoană de sus
se’ngustează mereu, dar ajuns
de vale, tot alte privelişti îmbie

ochiului meu podoabele lor
minunate.

Ca la o poruncă a ieşit în
dup’ameaza asta lumea din
case, să poată lua o gură de
aier proaspăt.

Pe cărările tuturor dealuri-
lor urcă oamenii’nşiraţi, cum
suie zoritele furnici muşuroa-
iele căptuşite cu muşchi.

Iar tocmai jos, în şes, pe li-
vezi şi pe locurile de plimba-
re... forfoteala-i necontenită,
vălmăşagul îmbrăcând toate
formele, schimbând toate fe-
ţele.

Din slavă, oamenii’mi pă-
reau jigănii minuscule; cobo-
rând înajosurea ei cresc

mereu, pas cu pas, arătându-
şi tot mai mult proporţile ade-
vărate.

Promenada bâjbâie de fe-
tişcane cu obrazuri rumene şi
sânii îmbobociţi. In bluzele
multicolore, cu mişcările lor
cochete, ele par un roiu de flu-
turi vorbitori.

Dându-le târcoale necur-
mate, în uniformele lor negre,
liceenii stângaci fac impresia
unor bondari îndrăgostiţi.

Din toate străzile’nguste apar
cete de slujnici. In cărucioarele
alb boite, ele cară copilaşi su-
gători acoperiţi cu plăpumioa-
re roşii ca macul, portocalii ori
albastre ca cicoarea.

Prin castanii voluptos
 înfrunziţi păsările’şi împărtă-
şesc, pe variate game de tri-
luri, pornirile nepotolite ale
trupurilor înfierbântate.

Săgetată de fiorii primăve-
rii, inima tineretului pătimeşte
şi ea’n dulce taină, însetoşând
după iubire...

O ceas minunat, când via-
ţa’mi pare un cântec sfânt...
Cînd pogorîtu-s’a raiul peste
Braşov, împodobindu-l cu
toate frumuseţile sale!”
A.P. Bănuţ – Br. 10 Mai 1914

Prometeu Anul I, nr. 11–12 
Martie–Aprilie 1935

Cristina Baciu

Iulian Cătălui

Dinu Eva

„Primăvară’ n Braşov”
Prometeu – Revistă de luptă pentru propăşire, frumos şi adevăr

Festivalul Internaţional de Poezie „Braşov 1978”
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Bill Gates, fondatorul
Microsoft, conduce şi în
2015 topul celor mai
bogaţi oameni din lume
publicat luni de revista
Forbes pe pagina sa de
internet, fiind urmat de
mexicanul Carlos Slim
şi de veteranul investi-
tor american Warren
Buffett.

Conform celui de-al 29-lea
clasament anual al celor mai
bogaţi oameni din lume alcă-
tuit de Forbes, în lume există
un număr record de miliar-
dari, 1.826, a căror averi cum-
ulate însumează 7,05 trilioane
de dolari, în creştere faţă de
6,4 trilioane de dolari în
2014. În total, lista cuprinde
290 de nume noi (faţă de cla-
samentele anterioare), dintre
care 71 sunt din China. În
creştere a fost şi numărul ti-

nerilor miliardari, 46 având
sub 40 de ani.

În vârstă de 59 de ani,
americanul Bill Gates are o
avere de 79,2 miliarde de do-
lari şi se situează pe primul
loc în clasamentul Forbes
pentru a 16-a oară în ultimii
21 de ani. Averea lui a cres-
cut de anul trecut cu 3,2 mi-
liarde de dolari.

Ca şi în 2014, el este urmat
de Carlos Slim (75 de ani),
care conduce grupul de tele-
comunicaţii America Movil
şi este posesorul a 77,1 mi-
liarde de dolari.

Pe locul al treilea în acest
clasament figurează Warren
Buffett (84 de ani), preşedin-
tele firmei Berkshire Hatha-
way, cu o avere aproximată la

72,7 miliarde de dolari. În
2014, el se afla pe poziţia a
patra a topului.

Primul european din aceas-
tă listă este omul de afaceri
spaniol Amancio Ortega (78
de ani), fondatorul firmei de
produse textile Inditex, cu
64,5 miliarde de dolari. El
ocupă locul al patrulea, în co-
borâre cu o poziţie faţă de cla-
samentul Forbes din 2014.

Restul topului 10 este format
numai din americani, singura
excepţie fiind franţuzoaica Li-
liane Bettencourt (92 de ani),
proprietara grupului de cos-
metice L’Oreal, care ocupă lo-
cul 10, cu cele 40,1 miliarde
de dolari ale sale.

Cel mai tânăr din top 20
este Mark Zuckerberg. La
 numai 30 de ani, creatorul
 Facebook ocupă locul al 16-
lea, având o avere estimată la
33,4 miliarde de euro.

Bill Gates, cel mai
bogat om din lume

Leonardo DiCaprio va interpreta rolul unui
bolnav psihic în „The Crowded Room”

Leonardo DiCaprio va in-
terpreta rolul lui Billy Milli-
gan, primul om pus sub
acuzare care a scăpat de con-
damnare invocând în apărarea
sa faptul că are mai multe per-
sonalităţi, în filmul „The
Crowded Room”, conform
The Hollywood Reporter.

Acest rol, care se anunţă
foarte dificil de interpretat, ar
putea să-i aducă lui DiCaprio,
în sfârşit, un Oscar, după ce
actorul a ratat întâlnirea cu

premiul Academiei americane
de Film în cele patru ocazii
în care a fost nominalizat

Billy Milligan a fost judecat
sub acuzaţia că a violat trei
femei şi a comis mai multe
jafuri în anii ’70, dar el a in-
vocat faptul că două dintre
cele 24 de personalităţi ale
sale sunt de vină. Până la
urmă instanţa l-a declarat ires-
ponsabil de faptele sale şi l-a
internat într-o clinică de psi-
hiatrie. Scenariul filmului va

fi bazat pe cartea „The Minds
of Billy Milligan” de Daniel
Keyes, publicată în 1981.

Deşi este încă prea devreme
pentru a formula predicţii
pentru viitoarele premii Os-
car, dacă DiCaprio va putea
interpreta convingător un per-
sonaj care suferă de tulburarea
disociativă de identitate şi are
24 de personalităţi diferite,
membrii Academiei de Film
ar trebui să fie „nebuni” să
nu-i acorde premiul Oscar.

Personajul Catwoman este bisexual
Alter ego-ul personajului

de benzi desenate Catwoman,
Selina Kyle, este bisexual, po-
trivit celui mai recent număr
al revistei de benzi desenate
dedicate personajului, infor-
mează bbc.com.

Personajul Catwoman este
implicat într-o relaţie amo-
roasă cu Batman de la prima
sa apariţie, în urmă cu 75 de
ani. În cel mai recent număr
al revistei de benzi desenate
dedicat personajului, Selina
Kyle sărută însă un personaj
feminin, numit Eiko.

Selina Kyle, care a pus în cui
costumul de pisică în numerele
recente ale revistei de benzi
desenate, a „flirtat cu personaje
feminine de mai mulţi ani”, a

scris pe blogul personal scrii-
toarea americană Genevieve
Valentine, care este responsa-
bilă, din 2014, cu poveştile de-
dicate personajului Catwoman
din benzile desenate DC Co-
mics. „Pentru mine, aceasta nu
a fost o revelaţie, ci o confir-
mare”, a scris Valentine.

Catwoman a apărut pentru
prima dată într-o revistă tipă-
rită în 1940, iar rolul său a re-
venit pe marile ecrane unor
actriţe precum Michelle Pfeif-
fer, Halle Berry şi Anne Hat-
haway. În timpul lungii sale
istorii complicate cu Batman,
cele două personaje au fost
atât aliaţi, cât şi duşmani
uneori şi au avut şi o relaţie
amoroasă cu probleme.

„Nu vreau să dezvălui ce nu
poate fi încă dezvăluit, dar fiţi
siguri că legătura de lungă du-
rată a Selinei cu Batman nu a
fost uitată; nu aşa funcţionează
bisexualitatea (sau umanita-
tea)”, a mai scris Genevieve
Valentine. Povestea din cel mai
recent număr al revistei de
benzi desenate apare la opt ani
după ce personajul Batwoman
şi-a făcut din nou apariţia în
universul benzilor desenate DC
Comics ca o eroină lesbiană.

În 2012, personajul Green
Lantern a fost reinventat ca fi-
ind homosexual, în timp ce per-
sonajul Northstar, din benzile
desenate Marvel, un membru
al echipei X-Men, s-a căsătorit
cu partenerul său în acelaşi an.

Diana Munteanu şi-a refăcut viaţa după divorţ
Diana Munteanu, fosta soţie a lui Claudiu Niculescu, a
postat pe internet o fotografie din care reiese că are o
nouă relaţie, scrie Libertatea.
În imaginea postată online, se observă cum Diana Mun-
teanu se sărută cu un bărbat, însă identitatea acestuia
nu poate fi stabilită, deoarece faţa îi este acoperită, iar
fotografia este modificată digital.
Surse apropiate Dianei Munteanu susţin că aceasta este
într-o nouă relaţie, însă nu vrea ca fostul ei soţ să afle prea
multe detalii, acesta fiind motivul pentru care deocamdată
se ascunde. Libertatea scrie că Diana Munteanu ar fi fost
deja într-o vacanţă exotică alături de noul iubit.

Cristina Spătar, din nou fericită. 
Soţul ei a fost eliberat
Alin Ionescu (34 de ani) a fost eliberat prin decizia jude-
cătorilor bucureşteni. Omul de afaceri a fost arestat pre-
ventiv la sfârşitul lunii septembrie, pentru evaziune fiscală
în valoare de 10 milioane de euro. Cântăreaţa în vârstă
de 42 de ani a confirmat pentru ziarul Click! faptul că
soţul ei a fost eliberat, el aflându-se acum în arest la do-
miciliu. În schimb, prietena vedetei, Cristina Rus, nu a
primit o veste bună. Soţul ei, Dragoş Bîlteanu (35 de
ani), rămâne în arest, după ce i-a fost respinsă o nouă
cerere de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu cea
a arestului la domiciliu, scrie Click! Alin Ionescu a fost
arestat în urmă cu cinci luni de zile deoarece firma sa a
rulat sume uriaşe care reprezentau servicii şi achiziţii fic-
tive înregistrate în contabilitatea unor societăţi controlate
de apropiaţii afaceristului.
În ultimii cinci ani, compania de pază vizată de anchetatori
a avut contracte cu statul prin care asigura paza şi men-
tenanţă unor obiective de securitate din instituţii publice.
La acea vreme, apropiaţii Cristinei Spătar afirmau că
 vedeta este în depresie, deoarece nu poate trăi departe
de soţul ei.


