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VALUTĂ

Executivul primăriei a propus Consilului Local un proiect
hotărâre privind aprobarea tarifelor de acces la transportul
pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2014 –
2015, tarife care vor rămâne la fel ca în sezonul trecut.

Preţul unei urcări simple cu telecabina anul trecut era
de 20 de lei pentru adulţi şi 10 pentru copii, iar o urcare
şi o coborâre costau 35 de lei pentru adulţi şi 17 lei
pentru copii. 

Tarife neschimbate
la transportul pe cablu

Ministrul delegat pentru Energie, Răz-
van Nicolescu, a anunţat, ieri, că a ob-
ţinut acordul Comisiei Europene în
vederea amânarii liberalizării preţu-
rilor la gaze utilizate pentru produ -
cerea energiei termice furnizate
populaţiei. Anunţul vine în contextul
în care preţul gazelor pentru consu-
matorii industriali ar fi trebuit libe -

ralizat complet de la 1 ianuarie 2015,
ceea ce, dintr-o scăpare a unui act nor-
mativ, ar fi dus la scumpirea căldurii
cu până la aproape 40% la consuma-
torii casnici din sistemul centralizat
de încălzire, în timp ce consumatorii
cu centrale de apartament ar fi bene-
ficiat de un preţ subvenţionat. 

Gazul nu se scumpeşte pentru populaţie
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Baschetbalistele de la Olimpia CSU
Braşov vor susţine în weekend două
partide, ambele în deplasare. Vineri,
de la ora 12.00, fetele antrenate de Dan
Calancea vor juca la Oradea, pentru ca
sâmbătă formaţia de sub Tâmpa să în-
tâlnească BC ICIM Arad. Înaintea celor
două partide, Olimpia CSU Braşov
ocupă locul 8 în clasament, cu un total

de 19 puncte. Pentru că distanţa dintre
Oradea şi Arad este foarte mică, din
raţiuni financiare, conducerea clubului
a luat decizia ca cele două jocuri să fie
„legate”. „Este diferenţă mare între
Oradea şi Arad, dar noi vom aborda
meciurile cu gândul la victorie” a
 declarat tehnicianul Dan Calancea.

Examene în Vest pentru Olimpia 
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Salariul de bază minim brut
ar putea creşte iar în 2015
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Salariul de bază minim brut pe ţară va creşte în două etape
în 2015, de la 900 la 975 de lei din ianuarie şi la 1.050 de
lei din iulie, potrivit unui proiect de Hotărâre pus în dezbatere
publică de Ministerul Muncii, care precizează că aproape
1,5 milioane de angajaţi vor beneficia de majorare.
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice (MMFPSPV) a pus în dezbatere publică proiectul
de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut
pe ţară garantat în plată, care prevede că, începând din 1 ia-
nuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în
plată se stabileşte la 975 de lei lunar, pentru un program com-
plet de lucru de 168,667 de ore în medie pe lună, reprezentând
5,781 lei pe oră.
Documentul mai stabileşte că, din 1 iulie 2015, salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de 1.050 de
lei lunar, adică 6,225 lei pe oră. În prezent, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată este de 900 de lei, pentru
un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună,
reprezentând 5,357 lei pe oră.
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de
bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
„De majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată va beneficia un număr de circa 1.471.356 salariaţi,
dintre care 488.630 salariaţi în sectorul bugetar şi 982.726
salariaţi în sectorul concurenţial, corespunzător cuantumului
de 1.050 lei lunar”, se arată în nota de fundamentare care în-
soţeşte proiectul. Iniţiatorii proiectului de act normativ pre-
cizează că încheierea unui contract individual de muncă cu
stabilirea unui salariu de bază mai mic decât cel prevăzut con-
stituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contraven-
ţională de la 1.000 lei la 2.000 lei, fiind distinctă de cea
prevăzută de Codul muncii. Constatarea contravenţiilor şi apli-
carea amenzilor se realizează de către inspectorii de muncă.
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Laura Codru�a Kovesi, pro-
curorul șef al DNA, a declarat
ieri că doar 17% din dosarele
înregistrate la DNA în 2014 au
fost pe baza unor informa�ii de
la serviciile secrete, restul fiind
din anchetele jurnaliștilor sau
din sesizări primite de la cetă�eni
și institu�ii publice.

Ea a subliniat că, fa�ă de anii
anteriori, a crescut cu aproxi-
mativ 63% numărul de sesi-
zări/denun�uri pe care
procurorii le primesc de la
cetă�eni, ceea ce arată gradul de
încredere al popula�iei în DNA.
„Deși există o percepție referi-
toare la creșterea implicării SRI
în activitatea DNA, am constatat
că în acest an doar 17% din do-
sarele înregistrate au avut la

bază o sesizare din oficiu pe
baza informațiilor din mass me-
dia, a anchetelor jurnalistice sau
primite de la serviciile de
informații, spre deosebire de
anul 2010, când 19% din do-
sare au avut la bază această mo-
dalitate de sesizare”, a spus
Kovesi.

Kovesi a precizat că, spre de-
osebire de anii anteriori, DNA
se bazează acum mai mult pe
denun�uri și sesizări de la
cetă�eni pentru a porni
investiga�ii și mai pu�in pe se-
sizările de la alte institu�ii sau
pe sesizările din oficiu. „Până
în acest moment al anului 2014
am primit 1.684 sesizări de la
persoane fizice și juridice private,
față de 1.032 primite în anul

2010. Te adresezi unei instituții
numai dacă ai încredere în ea
și știi că există o șansă rezona-
bilă să primești soluția cores-
punzătoare. În primele 10 luni
din acest an am înregistrat peste
4.500 de dosare. Aproximativ
42% din dosare au fost consti-
tuite ca urmare a denunțurilor
de la persoane fizice sau juridice
private, iar peste 41% din cazuri
au fost constituite ca urmare a
sesizărilor unor instituții publice
(altele decât serviciile de
informații)” a men�ionat pro-
curorul șef al DNA.  Declara�ia
a fost făcută în cadrul conferin�ei
„Anti-corruption Sustainability
in Romania”, la care a  participat
și președintele ales al României,
Klaus Iohannis. 

Un deputat iniţiază o nouă lege a graţierii
Deputatul din partea

minorită�ilor na�ionale Nico-
lae Păun a anun�at că
pregătește un nou proiect de
gra�iere colectivă, pentru pe-
depse cuprinse între 1-5 ani

Întrebat care este motivul
pentru care vrea să depună un
nou proiect pentru gra�iere,
Nicolae Păun a răspuns: „Așa
bine, pentru că în momentul
în care s-a conceput, proiectul
de lege a plecat de la niște
adevăruri: sistemul de peni-

tenciar este aglomerat, eu cred
ca dacă am trecut de alegeri,
avem un nou proiect care vi-
zează grațiere colectivă pentru
pedepse de la 1 la 5 ani, nu
pentru amnistie. Ar putea să
vină colegii cu o serie de ame-
damente, ar putea să vină și
cei de la Ministerul Justiției.
Dacă alți colegi vor să mă
sprijine, primesc cu bucurie
acest sprijin. Dar eu aș merge
pe cont propriu. Eu fac parte
dintr-o minoritate, la ei mă

gândesc, nu la alte cazuri din
Palament. Sunt în spatele gra-
tiilor 30.000 de persoane care
sunt în închisoare. Nu putem
caza mai mult de 25.000 de
persoane în penitenciare”.

Proiectul ar urma să fie de-
pus în următoarea sesiune
parlamentară.

Declara�ia lui Păun vine
după ce pe 18 noiembrie Ca-
mera Deputaţilor a respins
proiectul legii amnistiei şi gra-
ţierii. 

Reprezentanţii an-
treprenorilor con-
sideră că pentru
2015 sunt foarte
importante menţi-
nerea cotei unice şi
a CAS redus, renun-
ţarea la „unele po-
meni electorale”,
precum creşterea
salariilor bu ge tare,
care ar fi nesuste-
nabilă.

„Pentru anul 2015 ne-
am propus o creştere cu
7,5% a afacerilor. Noi credem
şi ne-am dori pentru anul vii-
tor să se menţină cota unică
de impozitare şi reducerea
CAS, care a fost benefică pen-
tru crearea de locuri de muncă
corecte. Creşterea cotei unice
ar arunca în aer orice inves-
tiţie. În plus, mi-aş dori să se
mai renunţe la pomenile elec-
torale şi mă refer la diferitele
creşteri salariale, care sunt ne-
sustenabile”, a declarat  Dra-
goş Petrescu, membru în

grupul de lucru pentru IMM-
uri, mediul de afaceri şi tu-
rism din cadrul Coaliţiei
pentru Dezvoltarea României. 

Antreprenorii reuniţi în
grupul de lucru al Coaliţiei
propun Guvernului un pro-
gram naţional de încurajare a
antreprenoriatului din Româ-
nia, care cuprinde o serie de
măsuri pentru dezvoltarea
IMM-urilor, precum creşterea
gradului de implicare a antre-
prenorilor în găsirea soluţiilor

generale de dezvoltare şi în
iniţiativele autorităţilor, con-
centrarea programelor pentru
antreprenoriat pe câteva do-
menii şi teritorii importante
pentru economie, scheme de
ajutor de stat din bani publici
în antreprenoriat numai în le-
gătură obligatorie cu educaţia
antreprenorială, multiplicarea
investiţiilor statului în antre-
prenoriat prin implicarea fon-
durilor private şi acordarea
banilor nu ca grant, ci ca îm-

prumut şi simplificarea
şi debirocratizarea ad-
ministraţiei publice. Dra-
goş Anastasiu, liderul
grupului de lucru pentru
IMM-uri, mediul de afa-
ceri şi turism din cadrul
Coaliţiei pentru Dezvol-
tarea României, a preci-
zat că principala do leanţă
a antreprenorilor  este
simplificarea administra-
ţiei publice şi implicit de-
birocratizarea, aspect
mai important chiar de-
cât sursele de finanţare.

Pe de altă parte, Marius Ghe-
nea susţine sprijinirea start-
up-urilor, menţionând că în
Uniunea Europeană 80% din-
tre locurile de muncă sunt
create de firme care au cel
mult 3 ani vechime.

El a salutat în acest sens
proiectul de act normativ pri-
vind înfiinţarea şi susţinerea
investitorilor de tip business
angel, care va avea ca princi-
pal efect crearea de locuri de
muncă.

Antreprenorii îi oferă Guvernului soluții pentru creșterea economiei 

România din 2015, 
prin ochii antreprenorilor 

Patru persoane reținute în dosarul ”taximetria ilegală”
Trei administratori ai unei firme de taximetrie  şi un angajat
au fost reţinuţi, marţi, de poliţişti, în dosarul de evaziune
fiscală de aproximativ 5 milioane de lei din taximetrie ile-
gală la Braşov, aceştia urmând să fie propuşi pentru ares-
tare preventivă. Vă reamintim că peste 200 poliţişti  și
75 jandarmi, sub coordonarea unui procuror al Parchetului
de pe lângă Curtea de Apel Brașov, au desfășurat marți
în municipiul Brașov o acțiune în care au  fost depistate
în traficul rutier și verificate 159 de taxiuri. „Verificările
au vizat documentele autoturismelor și ale conducătorilor
auto, iar verificarea criminalistică a vizat aparatele de
taxare, la care au fost depistate sisteme de fraudare. De
asemenea, polițiștii au efectuat  șapte percheziții și au
pus în executare șase mandate de aducere. În urma cer-
cetărilor s-a stabilit că  două firme care dețin autoturismele
tip taxi menționate obțineau venituri  ilegale prin fraudarea
procedurii de evidenţiere contabilă”, a precizat cms. șef
Liviu Naghi, purtător de cuvânt al IJP Brașov.

Mircea Băsescu, plasat în arest la domiciliu
Mircea Băsescu, fratele preşedintelui Traian Băsescu,
judecat în dosarul privind mita pe care ar fi primit-o de
la familia lui Bercea Mondial şi aflat în arest preventiv
din 20 iunie, va fi judecat în arest la domiciliu, a decis,
ieri, Curtea de Apel Constanţa.  Magistraţii Curţii de
Apel Constanţa au decis ridicarea măsurii arestului
preventiv atât în cazul lui Mircea Băsescu, cât şi al lui
Marian Căpăţînă, judecat în acelaşi dosar, iar decizia
este definitivă. Mircea Băsescu, fratele preşedintelui
Traian Băsescu, este judecat, alături de Marian Căpă-
ţână, în dosarul privind mita pe care ar fi primit-o de
la familia lui Bercea Mondial. Cei doi au fost arestaţi
preventiv în 20 iunie, după ce familia lui Bercea Mondial
a făcut publice înregistrări făcute pe ascuns de fiul
acestuia, ce ar proba traficul de influenţă de care este
acuzat fratele preşedintelui.

Laura Codruța Kovesi: Gradul de 
încredere al populației în DNA a crescut



Ministrul delegat pentru
Energie, Răzvan Nicoles-
cu, a anunţat ieri, la înce-
putul sedinţei de Guvern,
că a obţinut acordul Co-
misiei Europene în vede-
rea amânarii liberalizării
preţurilor la gaze utilizate
pentru producerea ener-
giei termice furnizate po-
pulaţiei. 

„Avem acordul Comisiei Eu-
ropene şi săptămâna viitoare
vom transpune acest acord într-
un proiect de Ordonanţă de Ur-
genţă”, a spus Nicolescu, citat
de HotNews.

Anunţul vine în contextul în
care preţul gazelor pentru con-
sumatorii industriali ar fi trebuit
liberalizat complet de la 1 ia-
nuarie 2015, ceea ce, dintr-o
scăpare a unui act normativ, ar
fi dus la scumpirea căldurii cu

până la aproape 40%
la consumatorii casnici
din sistemul centralizat
de încălzire, în timp ce
consumatorii cu cen-
trale de apartament ar
fi beneficiat de un preţ
subvenţionat, mai mic
decât cel dictat de pia-
ţă, până în 2021. Prin
Legea 123/2012 a
energiei electrice şi ga-
zelor naturale, se pre-
vedea liberalizarea
preţurilor la energia
electrică şi gaze natu-
rale, începând din
2014. Prin OUG
35/2014 şi apoi Legea
127/2014, acest ter-
men a fost prelungit
până în iulie 2021 pentru pre-
ţurile la gaz suportate de con-
sumatorii casnici, însă
modificările nu au luat în con-

siderare faptul că pentru con-
sumatorii casnici din sistemul
centralizat, furnizorul de căldură
este un consumator industrial.  

Primăria Braşov a încercat şi
ea să convingă Guvernul, prin
Autoritatea Naţională de Regle-
mentare a Energiei, să corecteze

omisiunea legislativă
care ar putea duce la
defavorizarea consu-
matorilor care îşi în-
călzesc casele în
sistem centralizat, în
faţa celor care îşi în-
călzesc locuinţele cu
ajutorul centralelor
proprii pe gaz. „Încă
de câteva săptămâni,
Primăria Braşov a fă-
cut o serie de adrese
către ANRE pentru re-
glementarea acestei si-
tuaţii. Este evident că
prin prelungirea terme-
nului de liberalizare a
preţurilor la gaz pentru
consumatorii persoană
fizică, legiuitorul a dorit

să protejeze toţi consumatorii cas-
nici, indiferent dacă au sisteme
proprii de încălzire sau se încăl-
zesc în sistem centralizat. Se pare

că demersurile noastre şi ale altor
municipalităţi au şanse de succes,
având în vedere ultimele decla-
raţii ale ministrului pentru ener-
gie. Sperăm ca această rezolvare
să vină până la începutul anului
viitor”, a declarat viceprimarul
Adina Durbacă.

La Braşov, furnizorii de căl-
dură sunt Bepco, care produce
prin trei centrale de mare efi-
cienţă, şi TetKron, care produce
prin intermediul centralelor de
cvartal. În ambele cazuri, pro-
ducţia de căldură se realizează
pe gaz. 

Preţul actual al gigacaloriei
furnizate la Braşov populaţiei
în sistem centralizat este stabilit
prin HCL 53/28.02.2014 la
suma de 200 de lei/gigacalorie,
însă se aplică o reducere de
14,36% pentru plata la timp a
facturii, astfel că preţul final poa-
te fi de 171,28 lei. A.P.

Preţuri egale la gaz pentru
toţi consumatorii casnici
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ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

B-dul Eroilor nr. 8 Braşov 500007�Tel: +40-268-416550
secretar@brasovcity.ro

A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a
Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 27 noiembrie 2014, orele 14.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul,

PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al

domnului Mihai Costel.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli

al Municipiului Braşov pe anul 2014.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului

Municipiului Braşov la data de 30.09.2014.
4. Proiect de hotărâre privind continuarea plăţii din bugetul local al Mu-

nicipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă
spaniolă în cadrul Colegiului Naţional „Unirea” Braşov pentru anul
şcolar 2014 – 2015.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de colaborare dintre
Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A. având ca obiect exploa-
tarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de acces la transportul
pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2014 – 2015.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de utilizare a dome-
niului schiabil din Poiana Braşov pentru sezonul de iarnă 2014 – 2015.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii în-
dreptăţiţi să primească în anul 2015 o locuinţă socială.

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor sociale situate în
Braşov, str. Zizinului nr. 144, construite prin proiectul „Reabilitare
clădire cu destinaţie de locuinţe sociale”.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană po-
liţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov.

11.Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 328/2014.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri

şi cheltuieli şi a indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale
a Pădurilor Kronstadt pe anul 2014.

13.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor la nivelul Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor pe anul 2015.

14.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.
245/2014, privind desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea
contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, de-
zinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov.

15.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor achizi-
ţionate în cadrul proiectului „Imbunătăţirea valorii economice a pădurii
prin achiziţionarea de echipamente şi maşini şi producerea de puieţi
forestieri de calitate pentru fondul forestier proprietate publică a Mu-
nicipiului Braşov”, finanţat prin F.E.A.D.R. către Regia Publică Locală
a Pădurilor Kronstadt R.A.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentelor care
vor marca Ziua Naţională a României – 1 Decembrie.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Primăria Mu-
nicipiului Braşov şi Primăria Musashino pe perioada 01.12.2014 –
01.12.2015.

18.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de delegare a ge-
stiunii serviciului de iluminat public prin concesiune în Municipiul
Braşov.

19.Proiect de hotărâre privind asistenţa tehnică pentru pregătirea aplicaţiei
de finanţare şi a documentaţiei de atribuire pentru proiectul regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Braşov /
Regiunea Centru, în perioada 2014 – 2020.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de servicii pentru
anul 2015 privind transportul public local de călători în Municipiul
Braşov.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor
tehnico – economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Mo-
dernizare Piaţa de Miercuri din Municipiul Braşov”.

22.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 347 din 11.07.2014
privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico – economici
aferenţi realizării obiectivului de investiţii „RK – Pasaj – B-dul Griviţei
(Fartec)”.

23.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 638/2013 prin care
s-a aprobat documentaţia „P.U.Z. str. Zizinului – calea ferată – limită
intravilan municipiul Braşov – zona sudică a str. Zizinului”.

24.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unui drum de acces
cuprins în „P.U.Z. str. Nicovalei – limită intravilan vest, nord şi est,
Municipiul Braşov”.

25.Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii staţiei RAT „Războieni”
şi atribuirea denumirii staţiei RAT „Academia Henri Coandă”.

26.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1107/2008 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având
categoria de folosinţă drum, donat de Urdea Marius – Nicolae şi Mihai
Alis Elena.

27.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 82/2014 şi trecerea
în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria
de folosinţă drum, donat de Achim Radu Marian.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind
concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str.
13 Decembrie nr. 96.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al
Municipiului Braşov, a cotei de 2/8 din imobilul situat în Braşov, str.
Al. Sahia nr. 42.

30.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome
de Transport Braşov, a staţiilor capăt de linie pentru mijloacele de
transport în comun – amenajate – str. Brazilor, str. Poienelor, str. 13
Decembrie, B-dul Saturn, str. Hărmanului.

31.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Direcţia
de Servicii Sociale a unui spaţiu din cadrul Colegiului Tehnic Tran-
silvania situat în Municipiul Braşov, str. Panselelor nr. 23.

32.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită de către Direcţia
de Tineret şi Sport Braşov, a sălii de sport situată în Braşov, str. Zizinului
nr. 144.

33.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pri-
vind imobilul situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 9, ap. 3, deţinut de
d-na Drăgoi Maria – Diana.

34.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în
H.C.L. nr. 512/2014 privind prelungirea termenului de dare în folosinţă
gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a terenurilor situate în Braşov, str.
Romaniţei nr. 22 şi str. Prunului, către Fundaţia „ Dumbrava Minu-
nată”.

35.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 450/2014 prin care
au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Ad-
ministraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Mu-
nicipiul Braşov, pentru anul şcolar 2014 – 2015.

36.Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 56/2005 privind darea
în administrare către Direcţia de Servicii Sociale şi Serviciul pentru
Gestionarea Câinilor fără Stăpân, a unor spaţii din sediul situat în Bra-
şov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7.

37.Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 446/2013, H.C.L.
nr. 564/2013, H.C.L. nr. 447/2013, H.C.L. nr. 565/2013, H.C.L. nr.
640/2013, H.C.L. nr. 196/2014.

38.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru autorizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice de autogară pentru transportul public
de călători la capetele de linie Hărmanului.

39.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru autorizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice de autogară pentru transportul public
de călători la capetele de linie Poienelor.

40.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru autorizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice de autogară pentru transportul public
de călători la capetele de linie 13 Decembrie.

41.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru autorizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice de autogară pentru transportul public
de călători la capetele de linie Stadionul Municipal.

42.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situată în Braşov, str.
Măcieşului, către Petcu Liliana.

43.Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construcţiei situat
în Braşov, str. Nicopole nr. 2, către Stoicescu Mircea Corneliu şi Silvia.

44.Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construcţiei
situat în Braşov, Aleea Magnoliei nr. 4 B, către Mihai Adrian.

45.Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construcţiei
situat în Braşov, str. Saturn nr. 38, către S.C. V.P. Magassin S.A.

46.Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construcţiei
situat în Braşov, str. Constantin Lacea nr. 7, către Marica Florian şi
Paraschiva.

47.Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului (cale de acces) situat
în Braşov, Calea Făgăraşului fn, către Tordai Alexandru şi Eva.

48.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului
Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Mihai Eminescu.

49.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului
Braşov, a imobilului situat în Braşov, str.Gheorghe Dragoş.

50.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului
Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Codrii Cosminului.

51.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului
Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Colonel Ion Buzoianu.

52.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului
Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Avram Iancu.

53.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului
Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Zizinului tronson VI.

54.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului
Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Zizinului tronson VII şi VIII..

55.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului
Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Furcii.

56.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului
Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Dealul Cetăţii.

57.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov,
str. Lungă nr.172.

58.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov,
str. Fagurelui nr. 61 B.

59.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov,
str. Scolii nr. 11.

60.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilul situat în Braşov
str. Şoseaua Cristianului f.n.

61.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilul situat în Braşov
str. Laminoarelor f.n. 

62.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor situate în Bra-
şov, str. Gheorghe Doja nr. 3A.

63.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.510/2009, repu-
blicată, privind aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziţia Comisiei
pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri re-
paratorii în echivalent.

64.Proiect de hotărâre privind ducerea la îndeplinire a Deciziei Civile
nr. 337/Ap/2014 a Curţii de Apel Braşov, pentru soluţionarea litigiului
dintre Municipiul Braşov şi Constantin Şerban Gheorghe.

65.Proiect de hotărâre privind tranzacţia încheiată între Municipiul Braşov
şi Marinescu Liviu Dumitru pentru soluţionarea pe cale amiabilă a li-
tigiului ce face obiectul dosarului nr. 1578/62/2014.

P R I M A R,
George Scripcaru

CABINET SECRETAR Ind.: IV

Nu crește prețul la gaz nici pentru consumatorii casnici care primesc căldură prin sistem centralizat
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Directorul Organismului In-
termediar pentru implemen-
tarea Programului Opera-
�ional Regional (POR) din ca-
drul ADR Centru, Maria Ivan,
a declarat miercuri, la Târgu
Mureș, că Regiunea Centru se
situează printre primele trei
regiuni din �ară, având un grad
de absorb�ie de peste 55,98%.

„Gradul de absorbție la ni-
velul Regiunii Centru este de
55,98% dacă luăm în calcul
totalul prefinanțărilor acordate
beneficierilor ne situăm la pes-
te 58%. Asta înseamnă că Re-
giunea Centru este printre
primele trei regiuni din țară la
sumele plătite către beneficiari
în situația în care față de re-
giunile de pe locul doi și trei
suntem la o diferență foarte
mică de 0,02% probabil”, a

arătat Maria Ivan în cadrul
reuniunii Consiliului pentru
Dezvoltare Regională ai Re-
giunii Centru de la Târgu
Mureș.

Potrivit acesteia, în cadrul
POR au fost axe și Domenii
Majore de Interven�ie (DMI)
care au func�ionat foarte bine,
adică proiecte care nu au avut
niciun fel de probleme, însă și
axe care ridică o serie de
dificultă�i beneficiarilor.

Un exemplu pozitiv este DMI
3.3 Îmbunătă�irea dotării cu
echipamente a bazelor opera -
�ionale pentru interven�ii în
situa�ii de urgen�ă, unde au fost
contractate trei proiecte, două
sunt deja finalizate și din punct
de vedere tehnic și financiar, iar
la al treilea sunt achizi�ionate
echipamentele și urmează ca

cererea de plată finală să fie de-
pusă pentru a fi încasată. La
partea opusă situează DMI 4.2
referitoare la reabilitarea siturilor
industriale poluate, unde sunt
încheiate patru proiecte, dar care
se derulează greu.

„Derularea aceasta mai
greoaie se face și din cauza
faptului că sunt lucrări speci-
fice de decontaminare a solului
și de creare a in f rastruc turii
de afaceri, dar și din punct de
vedere financiar pentru că
prim parte, cea de ecologizare
a solului și depoluare are o
cofinanțare din partea bene-
ficiarului de 2%, iar în urmă-
toarea fază în care se creează
noile structuri de afaceri,
cofinanțarea auto-rității pu-
blice este de 50%”, a precizat
Ivan.

PIB-ul României va creşte în următorii 2 ani
Economia României va creş-

te într-un ritm susţinut în ur-
mătorii doi ani, de peste 3%,
depăşind cele mai multe ţări
din Europa emergentă, recu-
perarea fiind sprijinită de tre-
cerea de la o creştere bazată pe
exporturi la un avans generat
de cererea internă, relatează
Emerging Europe Monitor. Re-
cuperarea economică în Ro-
mânia va avansa la un model

mai sustenabil în următorii ani,
pe măsură ce ţara va depinde
mai puţin pe exporturi pentru
a sprijini creşterea“, se arată
într-o analiză a al firmei de cer-
cetare de piaţă Business Mo-
nitor International (BMI),
citată Emerging Europe Mo-
nitor.

Produl intern brut al Româ-
niei a avansat în trimestrul al
treilea cu 3,2% în termeni reali

faţă de aceeaşi perioadă anul
trecut, potrivit datelor Institu-
tului Naţional de Statistică.

„Cifrele au fost cu mult peste
estimările din piaţă şi vin în
sprijinul deciziei noastre de a
rămâne relativ optimişti în pri-
vinţa evoluţiei economice, în
ciuda unei creşteri excepţional
de slabe pentru cel de-al doilea
trimestru, de 1%”, notează ana-
liştii BMI.

Parcul industrial Metrom,
patronat de Consiliul
Județean Brașov, este pri-
mul din țară care va în-
cheia un protocol de
colaborare cu o entitate
similară din afara țării:
Teknopark Istanbul.

Săptămâna viitoare, o
delega�ie de la Brașov, din
care fac parte Silviu Hârșo -
vescu – directorul general al
parcului industrial Metrom,
Traian Bărbat – secretarul ge-
neral al Asocia�iei Parcurilor
Industriale din România
(APIR) și Liviu Pandele –
președintele fondator al Casei
de Comer� Balcanice, cu se-
diul central la Brașov (orga-
nism care a intermediat
cola borarea dinte cele două
parcuri industriale din Brașov
și Instanbul), se va deplasa în
Turcia pentru a perfecta de-
taliile privind asocierea celor
două companii.

Teknopark Istanbul este
membru IASP (International
Association of Science Parks

and Areas of Innovation),
ASPA (Asian Science Park
Association), TGBD (Asso-
ciation of Turkish Technology
Parks) și  USIMP (Platform
of University-Industry Colla-
boration Centers).

De asemenea, turcii au cola-
borări interna�ionale cu Berlin
Adlershof Science and Techno-
logy Park, Germany și Cyber-
jaya Technology Park, Malaysia,
iar în plan intern cu Istanbul
Health Industry Cluster (ISEK),
National Nanotechnology Ini-
tiative (UNG), Wind Energy
Technology Platform (RETEP),
Academic Platform și Istanbul
Innovative Collaboration for
Aviation Platform.

„După cum am spus încă de
la inaugurarea Casei de Comerț
Balcanice, ca parte integrantă
a comunității economiei euro-
pene, obiectivul nostru este de a
fi promotor al dezvoltării eco-
nomice locale, regionale,
naționale și europene,  urmărind
să devenim un pol partenerial
– consultativ prin furnizarea de
servicii specializate și profesio-

nale  actualilor și viitorilor agenți
economici, într-o manieră com-
petentă, echitabilă și eficientă.
Scopul nostru este acela de a
contribui la dezvoltarea unui
mediu de afaceri favorabil, de
a sprijini membrii Casei de
Comerț Balcanice în raporturile
cu autoritățile publice locale,
centrale și europene și cu orga-
nismele specializate. În acest con-
text, am promova și susținem
acest parteneriat între cele două
parcuri industriale. Ne bucurăm
să anunțăm faptul că este prima
colaborare externă de acest fel

încheiat în țară, cu un partener
de renume, deși APIR funcțio -
nea ză de zece ani“, a declarat
Liviu Pandele.

Centru de Transfer Tehnologic,
la Brașov. O altă veste bună este
aceea că s-a ob�inut sentin�a ju-
decătorească pentru înfiin�area
celui mai mare Centru de Trans-
fer Tehnologic din România, cu
sediul la Brașov. Pandele ne-a
precizat că există și girul
Asocia�iei Mondiale a Parcuri-
lor Știin�ifice și Tehnologice
(IASP) pentru înfiin�area acestui
centru, care va deveni membru

cu drepturi de pline a IASP în-
cepând cu 1 ianuarie 2015.

De asemenea, deja acest
Centru a fost acceptat ca mem-
bru cu drepturi depline în ca-
drul EARMA (componenta
știin �ifică și tehnologică a
NATO), care i-a acordat lui
Pandele un grant de cercetare
în domeniul transferului tehno-
logic la Universitatea Algarve
– Portugalia, Universitatea e
Știin�e Tehnice din Budapesta
și la Univeristatea de Nanoteh-
nologie din Instambul.

Trebuie modificată legislația
parcurilor industriale. Preșe -
dintele Casei de Comer� Bal-
canice mai spune că trebuie
modificat în regim de urgen�ă
cadrul legislativ referitor la
func�ionarea parcurilor indus-
triale. Pandele sus�ine că, pen-
tru „însănătoșirea economiei
românești“, este necesară du-
blarea sau chiar triplarea nu-
mărului de parcuri industriale
și a incubatoarelor de afaceri,
prin modificarea legisla�iei și
oferirea de facilită�i.

„Motto-ul Casei de Comerț

Balcanice este «Reindustria-
lizăm România». Vrem creș -
terea locurilor de muncă din
parcurile industrial de la
35.000, câte sunt în prezent,
la 200.000, în termen de zece
ani. La noi în țară parcurile
industriale au un aport de sub
5% din PIB, în contextul în
care în Ungaria reprezintă
30% din PIB. Guvernul Ro-
mâniei, indiferent de structura
politică, trebuie să acorde o
mult mai mare importanță
înființării și dezvoltării par-
curilor industriale. Primul mi-
nistru maghiar a anunțat deja
că dorește creșterea aportului
parcurilor industriale până la
45%. Apoi, în țările UE sau
în Turcia, activitatea parcuri-
lor industriale este coordonată
direct de primul ministru,
printr-un secretar de stat, care
are și rang militar, pentru că
multe companii care au
producție din zona de interes
a ministerelor apărării
funcționează în astfel de par-
curi industriale“,  a mai pre-
cizat Pandele. S.D.

Colaborare Brașov - Istanbul

Regiunea Centru este între primele trei 
din țară la absorbția fondurilor UE



Jandarmii braşoveni au donat
ieri  sânge pentru spitalele bra-
şovene, care s-au confruntat în
această perioadă cu lipsa de
sânge pentru intervenţii chirur-
gicale. 

Jandarmii s-au aliniat, foarte
hotărâţi la Centrul de Transfuzii
sanguine pentru a dona sânge.
Gestul lor face parte din seria
de campanii umanitare prin
care aceşti militari demonstrea-
ză că sunt alături de comunitate.
De această dată, nu au contat
funcţia şi nici gradul.  ”Avem
un partenerai încheiat între Jan-
darmeria Română și SMURD.
Iar noi astăzi răspundem din
nou prezent la această acțiune
civică” a declarat locotenent  co-
lonel Mihaela Boroş la Jandar-
meria Braşov. Jandarmii pregă-

tiţi să doneze sânge s-au alăturat
braşovenilor care pentru prima
dată au ajuns la centrul de trans-
fuzii, dar şi celor care în mod
obişnuit fac acest gest.  ”Jan-
darmii au ascultat rugămințele
noastre de a veni la donare. Este
o perioadă când numărul do-
natorilor a scăzut. Avem nevoie
de donatori de la orice grupă

de sânge” a precizat dr.
Lauren�ia Florea, director la
Centrul de Transfuzii sanguine
Braşov.  Cu această ocazie, jan-
darmii îi invită pe braşoveni să
se alăture campaniei de donare
sanguine pentru salvarea de
vieţi omeneşti şi pentru tratarea
bolvanilor care au nevoie de
produse derivate din sânge. 

Elevii și studen�ii din Repu-
blica Moldova care înva�ă în
România vor putea călători gra-
tuit, duminică, pe teritoriul �ării,
ca să voteze la alegerile parla-
mentare din Moldova, relatează
Mediafax. Facilitatea de trans-
port va fi acordată prin hotărâre
de guvern.

Premierul Victor Ponta a
anunţat, la începutul şedinţei de
guvern, că Ministerul român al
Transporturilor va asigura gra-

tuitate pe transportul public ele-
vilor şi studenţilor din Republica
Moldova, cu ocazia alegerilor
din ţara vecină.

Secţiile de votare sunt orga-
nizate în Bucureşti, Iaşi, Galaţi,
Timişoara, Braşov, Cluj-Napo-
ca, Constanţa, Bacău şi
Suceava, iar costurile vor fi su-
portate din bugetul Ministerului
Transporturilor.

Ponta a apreciat că, astfel, va
fi facilitat accesul la secţiile de

vot pentru studenţii moldoveni
şi a reiterat că alegerile parla-
mentare din Republica Mol do -
va sunt foarte importante pen -
tru parcursul european al acestei
ţări.Premierul a adăugat că
speră ca la Chişinău ”să rămână
un guvern pro-european, cu
care să continuăm colaborarea
excelentă” avută în ultima pe-
rioadă. La Brașov, sec�ia de vot
va fi amenajată la Complexul
Memorandului. 

Ministrul pentru Societa-
tea Informațională, Ale-
xandru Răzvan Cotove-
lea, a participat ieri la
Brașov, la o video con fe -
rin ță cu primarii din ju -
deț, cu privire la finan ța -
rea în perioada 2014-
2020 la nivel local a tot
ceea ce înseamnă infor-
matizarea administrației
locale.

Ministrul a sus�inut  că în ur-
mătorii patru ani România va
fi informatizată în propor�ie de
peste 90%.

„Dacă până acum sunt o se-
rie de deficiențe și anumite pro-
bleme în utilizarea mijloacelor
informatice, noi trebuie să ne
asigurăm că primarii vor avea
la dispoziție fondurile europene,
Strategia care a fost discutată
cu Comisia Europeană Româ-
nia Digitală 2020, astfel încât

să opteze dânșii pentru varianta
optimă care doresc a fi imple-
mentată la nivelul autorității lo-
cale, primării de municipii,
orașe, comune”, a declarat mi-
nistrul.

Potrivit acestuia, până în pre-
zent au fost finan�ate mai multe
proiecte legate de informatiza-
rea registrului agricol sau unele
proiecte la nivelul primăriilor,
care reduc costurile și cheltuie-
lile administrative.

„Un important element ține
de continuitatea acestor sisteme
informatice și de pregătirea oa-
menilor. Funcționarii publici tre-
buie să primească în mod con-
stant, coerent, formarea profe-
sională de care au nevoie. Dacă
acest lucru este bine organizat
și bine structurat, și fondurile
sunt la dispoziția primarilor,
atunci cetățenii vor vedea cu
adevărat ce înseamnă să ai o
primărie informatizată, sisteme

noi și moderne prin care se pot
plăti taxele și impozitele, sau ori-
ce altă activitate pe care
cetățeanul dorește să o aibă la
nivelul administrației publice lo-
cale”, a explicat ministrul pentru
Societatea Informa�ională.

În opinia sa, informatizarea
primăriilor depinde foarte mult
și de dorin�a primarilor și, până
la urmă, fiecare autoritate pu-
blică locală decide dacă se va
implementa sau nu un sistem
informatic performant în spri-
jinul cetă�eanului.

Ministrul a mai spus că un
element important se referă
la cofinan�area proiectelor
europene pentru că orice
proiect necesită o anumită
cofinan�are.

„Vrem să elimi-

năm presiunea acestor
cofinanțări și obliga-
tivitatea de co finan -
țare din partea ad -
ministrațiilor publice
locale. Dorim foar -
te mult să punem
accent pe co -
finanțările

pe care consiliile județene
trebuie să și le asume,

urmând ca de la
consiliile locale să
vină doar o mică
parte pentru acest
cofinanțări. Eu
spun că România,

în următorii pa-
tru ani din

acest punct de vedere va fi cu
totul diferită față de România
de acum. O vedem informa-
tizată în proporție de peste
90%, cu servicii moderne
pentru cetățeni, cu posibilita-
tea de plată a taxelor și im-
pozitelor, folosind chiar și te-
lefoanele inteligente pentru
asemenea servicii. De aseme-
nea, vedem o Românie bine
asigurată și bine securizată
din punct de vedere a atacu-
rilor cibernetice”, a mai afir-
mat Alexandru Răzvan Co-
tovelea.

Jandarmii brașoveni au donat sânge
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Studenții din Republica Moldova pot
călători gratuit duminică,  pentru a vota

În 4 ani taxele locale vor fi
plătite pe internet și la sat   
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„Vocea Braşovului” 
de la Europa Liberă

Joi

„Când se va scrie istoria nescrisă a
postului de radio Europa liberă o
mică parte îi va reveni şi doamnei Va-
leria Căliman” – spunea, în iunie
1992, Neculai Constantin Munteanu.
Valeria Căliman murise în ajun. Pen-
tru ascultătorii Europei libere de di-
nainte de 1990, numele acesta nu
exista. În unele seri însă, când româ-
nii se chinuiau să prindă emisiunile
bruiate ale radioului interzis, se putea
auzi numele  Mariei Walewska. Era
pseudonimul unei distinse profesoare
din Braşov, Valeria Căliman, ce spu-
nea occidentului despre ororile comi-
se de comunism.

Valeria (1901-1992), fiica ziaristului
şi patriotului ardelean Valeriu Bra-
nişte, avea să ajungă ea însăşi o mare
luptătoare pentru libertate. A termi-
nat liceul la Lugoj, a urmat Facultatea
de Filologie romanică la Universitatea
din Cluj-Napoca şi după căsătoria cu
reputatul medic Călin Căliman, va
veni la Braşov. Va preda româna la
câteva şcoli, printre care şi liceul de

fete „Principesa Ileana”. A fost mem-
bră a Partidului Naţional Ţărănesc,
iar atunci când a fost arestată de co-
munişti şi a fost întrebată de când
este ţărănistă, ea a răspuns că aşa s-
a născut. Când noul regim a început
epurarea politică, a fost dată afară
din învăţământ şi a lucrat ca labo-
rantă şi funcţionară la Plafar. A fost
închisă de două ori, în 1947 şi în 1952,
în temniţele braşovene. În cartea sa
de memorii „Exerciţiu de suferinţă”
povesteşte despre aceste experienţe,
dar mai ales despre calvarul prin care
a trecut soţul ei în lagăre precum
 Piteşti sau Poarta Albă.

Pe Valeria Căliman nu au speriat-o
comuniştii şi a continuat să fie ziaristă,
trimiţând la Europa liberă, sub pesu-
donimul contesa Walewska, mai multe
scrisori în care vorbea despre ce se
întâmplă în România. 

Publicistă, traducătoare, editoare a scrie-
rilor tatălui ei, Valeriu Branişte, Valeria
Căliman a format alături de soţul ei,

 medicul Nicolae Căliman, o familie de autentici
 intelectuali, ce au dovedit mult curaj şi demnitate
într-o epocă a umilinţelor de tot felul.

Sub îngrijirea profesoarei Steluţa Pestrea Suciu,
au fost publicate, în două volume, „Corespondenţa
cu familia şi diverse personalităţi”, precum şi
 articolele publicate de Valeria Căliman în  Gazeta
de Transilvania.

Elena CristianDr. Nicolae Căliman şi soţia Valeria

Valeria Caliman în costum
naţional la balul Astrei
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Executivul Primăriei a
propus Consilului Local
un proiect hotărâre pri-
vind aprobarea tarifelor
de acces la transportul
pe cablu din Poiana Bra-
şov în sezonul de iarnă
2014 – 2015, tarife care
vor rămâne la fel ca în
sezonul trecut.

„Am luat decizia de a pro-
pune Consiliului Local menţi-
nerea tarifelor de anul trecut
pentru transportul pe cablu,
pentru că din punctul meu de
vedere putem avea mai multe
beneficii cu un număr mai mare
de clienţi la un preţ mai mic,
decât cu tafie mari şi cu câţiva
oameni care să utilizeze trans-
portul pe cablu”, a declarat pri-
marul George Scripcaru.

Preţul unei urcări simple cu
telecabina anul trecut era de
20 de lei pentru adulţi şi 10
pentru copii, iar o urcare şi o
coborâre costau 35 de lei pen-
tru adulţi şi 17 lei pentru copii. 

Abonamentele cele mai
vândute, care oferă acces pe
toate mijloacele de transport
pe cablu din Poiană (teleca-
bine, telegondolă, telescaune
şi teleschiuri), sunt cele de o
zi, în valoare de 140 de lei
pentru adulţi sau 80 de lei
pentru copii.

În cazul cartelelor cu punc-
te, cele mai vândute în sezo-

nul trecut au fost cele de 240
de puncte, valabile întreg se-
zonul. Acestea costau 530 de
lei în cazul adulţilor şi 290 de
lei în cazul copiilor. Numărul
de puncte anulate la o urcare
sau o coborâre variază de la
1 sau două puncte la teleschi
şi până la 6 puncte, cu teleca-
bina Capra Neagră sau tele-
gondola Postăvarul. 

Cartelele cu puncte sau abo-
namentele au preţuri cuprinse
între 30 de lei (cartelă cu 6punc-
te) pentru adulţi sau 15 lei pentru
copii şi 1.000 lei pentru adulţi
sau 600 lei pentru copii, în cazul
abonamentului pentru 10 zile
din sezon, consecutive sau nu.
Acestea oferă acces pe toate mij-
loacele de transport pe cablu din
Poiană. A.P.

Tarife neschimbate
la transportul pe cablu

Comisia de licitaţie din ca-
drul municipalităţii evaluează
ofertele din punct de vedere al
eligibilităţii, urmând ca apoi să
stabilească un câştigător în baza
ofertelor tehnice. Investiţia a
fost estimată la valoarea de de
11.293.742,76 de lei (14 mi-
lioane de lei cu tot cu TVA).
Şi-au depus ofertele şase firme
din Braşov, Bucureşti şi Slatina. 

„Este un proiect foarte im-
portant pentru învăţământul
braşovean, pentru că vorbim
de unul dintre liceele cu tradiţie
ale Braşovului, iar această in-
vestiţie va asigura condiţii op-
time pentru un învăţământ de
performanţă. Această investiţie
se încadrează în strategia mu-
nicipalităţii de a asigura tuturor
elevilor braşoveni acces la o in-

frastructură de învăţământ mo-
dernpă şi de calitate”, a declarat
primarul George Scripcaru.

Edilii îşi propun să constru-
iască un corp nou de clădire,
cu parter şi patru etaje, şi o
suprafaţă utilă de 2.629 de
metri pătraţi. Liceul va câştiga
astfel 12 săli noi de clasă, o
sală de festivităţi, un cabinet
psihologic, un laborator nou
de informatică şi spaţii admi-
nistrative. Tot în acest corp
de clădire vor fi amenajate o
cancelarie şi o bibliotecă, iar
la parter, un foaier. Clădirea
va avea şi lift. 

Noua construcţie va fi rea-
lizată între actuala clădire a
liceului şi sala de sport, ur-
mând să fie demolate vechile
ateliere de lângă sala de sport.
Durata investiţiei este de doi
ani, iar lucrările vor începe
anul viitor. A.P.

Regia Autonomă de
Transport (R.A.T.) Bra-
şov aduce la cunoştinţa
călătorilor faptul că în
ziua de luni, 1 Decem-
brie 2014, circulaţia
mijloacelor de transport
în comun se va desfă-
şura conform graficelor
orare corespunzătoare

unei zile de sâmbătă,
între orele 6.30 şi
22.30.

Mijloacele de trans-
port în comun care nu
circulă de obicei pe par-
cursul sfârşiturilor de
săptămână nu vor cir-
cula nici pe data de
1 Decembrie.
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Dumitru Prunariu 
a primit titlul de Doctor 
Honoris Causa al UBB Cluj 
Cosmonautul Dumitru Pru-
nariu, originar din Braşov, a
primit, ieri, titlul de Doctor
Honoris Causa al Universi-
tăţii „Babeş-Bolyai” Cluj
pentru implicarea în organi-
zaţii naţionale şi internaţio-
nale, în cele mai importante
manifestări internaţionale
care militează pentru „utili-
zarea paşnică a spaţiului ex-
traterestru”. Titlul i-a fost
oferit în urma propunerii for-
mulate de reprezentanţii Fa-
cultăţii de Ştiinţa şi Ingineria
Mediului.
„Dumitru Prunariu s-a re-
marcat prin activitatea şti-
inţifică şi managerială în
acest domeniu, iar graţie
domniei sale România a
devenit mai cunoscută în
lume şi parte a unor orga-
nisme de decizie în dome-
niu. Titlul îi este acordat şi
în semn de consideraţie a
meritelor sale pentru ştiinţa
românească. Prunariu în-
seamnă pentru tineri un
etalon de a-şi împlini visul”,
a afirmat Decanul Facultăţii
de Ştiinţa şi Ingineria Me-
diului, Alexandru Ozunu.

La rândul său, rectorul UBB,
Ioan Aurel Pop, a spus că
Prunariu se află printre cei
550 de oameni din lume
care au zburat în spaţiu,
având numărul 103.
Dumitru Prunariu a afirmat,
după primirea titlului, că
 pledează pentru călătorii în
spaţiu cu echipaj uman, sus-
ţinând că explorarea spaţiu-
lui cosmic ajută la extinderea
tehnologiilor, la progres. „Ur-
mătorul pas al omenirii în
spaţiu va fi pe planeta Marte,
care a fost întotdeauna o
sursă de inspiraţie pentru oa-
menii de ştiinţă, dar un zbor
spre Marte nu va putea fi
realizat înainte de anul
2030”, a spus Prunariu, care
a adăugat că primirea titlului
din partea UBB îl onorează.
În 1981, Dumitru Prunariu a
participat la primul zbor cos-
mic româno-sovietic, deve-
nind astfel primul cosmonaut
român, şi a decolat în spaţiu
la bordul navei „Soiuz 40”.
El a stat în spaţiu opt zile,
alături de cosmonautul rus
Leonid Popov. 

Liana Adam

Ieri s-au deschis ofertele pentru
extinderea clădirii Colegiului „Meşotă”

Program special la RAT Braşov de 1 Decembrie
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Cum a devenit Pământul locuibil?
Orbita Terrei pare să

fie ideală, planeta noastră
aflându-se permanent în
zona propice pentru apa-
riţia şi evoluţia vieţii. O
echipă de cercetători aus-
trieci a aflat însă că rea-
litatea ar fi fost alta dacă
planetele Saturn sau Jupiter ar
fi fost altfel decât sunt în pre-
zent.

Elke Pilat-Lohinger, de la
Universitatea din Viena, a folosit
un model computerizat pentru
a simula orbita planetelor, în di-
ferite condiţii.

Jupiter şi Saturn, planetele cu
o masă foarte mare din sistemul
nostru solar, pot influenţa orbita
planetelor vecine.

Astfel, dacă Saturn s-ar fi
aflat cu 10% mai aproape decât
este acum, atunci orbita Terrei
ar fi fost serios modificată.

Pământul ar fi avut o orbită
foarte alungită, asemeni unei
comete şi ar fi ieşit în fiecare
an din zona locuibilă a Soarelui
nostru, care permite existenţa
apei în stare lichidă. Astfel, viaţa
pe Terra ar fi evoluat foarte di-
ferit de ce ştim acum.

În plus, dacă Saturn ar avut

o înclinare de 20 de gra-
de, Pământul s-ar fi aflat
mai aproape de Soare
decât este acum Venus.

În schimb, planeta
Marte ar ieşi complet din
zona de atracţie gravita-

ţională a Soarelui, părăsind sis-
temul nostru solar, în timp ce
pentru ca Terra să aibă o soartă
similară, înclinarea planetei Sa-
turn ar trebui să fie de 30 de
grade.

Rory Barnes, de la Universi-
tatea Washington din Seattle,
spune că studiul lui Elke este
corect realizat, dar că este greu
de estimat ce ar însemna pentru
formele de viaţă alungirea or-
bitei unei planete.

Amendat cu 20.000 de dolari pentru 
că a mâzgălit un zid al Colloseumului

Un turist rus a primit o amen-
dă de 20.000 de euro după ce
a scrijelit litera „K”, parte a nu-
melui său, pe unul din zidurile
Colosseumului.

Bărbatul în vârstă de 42 de
ani a fost amendat după ce a
fost surprins de un paznic de
la Colosseum. El a fost acuzat
de de vandalism. „Monumentul
a fost vandalizat în mod evi-
dent”, a declarat una dintre res-
ponsabilele cu îngrijirea
amfiteatrului, Mariarosaria
Barbera. În total, cinci turişti

au fost surprinşi în 2014 în
timp ce vandalizau zidurile Co-
losseum-ului. Colosseumul este
un monument turistic din
Roma vizitat de foarte mul�i
turiști din toată lumea.  Cunos-
cut ini�ial sub numele de Am-
fiteatrul Flavian, Colosseumul
era cea mai mare construc�ie
a vremurilor sale și astăzi este
cel mai mare amfiteatru antic
care poate fi vizitat.

Împăratul Vespasian, fon-
datorul dinastiei Flaviane, a
început construc�ia Colosseu-

mului în anul 72 d.Hr..
Aceasta a fost încheiată în
anul 80 d.Hr., la un an după
moartea lui Vespasian.
Uriașul amfiteatru a fost con-
struit în locul unui lac artifi-
cial, parte din marele parc
construit de Nero în centrul
Romei, care includea de ase-
menea și Domus Aurea cât
și statuia Colossus. Această
gigantică statuie a lui Nero,
de 36 de metri înăl�ime, a dat
numele actual al construc�iei
- Colosseum. 

Pământul este lo-
vit de meteoriţi
mai degrabă în a
doua jumătate a
anului, iar zonele
cele mai afectate
sunt situate la 40
de grade latitudine
nordică şi sudică,
potrivit unui stu-
diu spaniol citat de
dailymail.co.uk.

Oamenii de ştiinţă
credeau, până de curând, că
meteoriţii lovesc Pământul în
mod cu totul întâmplător, dar
un nou studiu sugerează că
impacturile survin la anumite
momente din an şi în anumite
regiuni de pe glob.

Cercetarea, realizată de sa-
vanţii spanioli, a descoperit
că frecvenţa căderilor de me-
teoriţi pe Terra este mai mare
când planeta, în drumul său

pe orbită, trece prin zone cu
nori de particule ce plutesc în
spaţiu, cum ar fi cele produse
în urma dezintegrării unor co-
mete. Cele mai multe cazuri
de meteoriţi căzuţi pe Terra,
studiate de spanioli, au avut
loc în a doua jumătate a anu-
lui, potrivit Universităţii din
Madrid.

„Aceste modele, parcă pres-
tabilite, privind căderile de

meteoriţi sunt datorate unor
perturbări planetare, în spe-
cial cele ale lui Jupiter, şi su-
gerează că unele dintre cele
mai recente impacturi puter-
nice ar putea avea legătură
cu grupurile de Obiecte Spa-
ţiale din Preajma Pământului
(Near Earth Objects, în ori-
ginal, n.r.) sau cu norii de
particule nou-formaţi”, sus-
ţine studiul. Planetele şi Luna

pot afecta, de asemenea,
meteoriţii, schimbându-
le orbitele, astfel încât
să se poată intersecta cu
Terra.

Cercetătorii au anali-
zat 33 de impacturi. Sa-
vanţii spanioli au
descoperit că 17 impac-
turi au avut loc în emis-
fera nordică, iar alte 16
în cea sudică. Din toate
aceste evenimente, 25
au avut loc în regiunile

situate la 40 de grade latitu-
dine nordică sau sudică, iar
opt au avut loc la latitudini
mai mari.

Douăzeci dintre impacturi
au avut loc în a doua jumătate
a anului, în timp ce 13 au avut
loc în primul semestru.

În total, 12 meteoriţi au lo-
vit Pământul în al doilea se-
mestru, comparativ cu doar
patru în primele şase luni.

Gadgetul care urmărește dieta
Lansarea unui gadget pentru urmărirea masticaţiei a de-
venit încă o dovadă a faptului că dieta, cea mai mare
fixaţie a secolului 21, poate fi urmărită inteligent. În teorie,
oricine poate ţine evidenţa alimentaţiei zilnice sau a ali-
mentelor pe care le consumă. În practică, însă, un gadget
ar facilita enorm această activitate. AIM sau Automatic In-
gestion Monitor este un astfel de dispozitiv menit să vă
urmărească efortul implicat în consumarea meselor zilnice.
Este realizat de o echipă de cercetători de la Universitatea
din Alabama şi, printr-un senzor ce stă lipit de falcă, o ca-
meră decentă şi un sistem de comunicaţii Bluetooth, ştie
exact ce mâncaţi, cât mâncaţi şi în ce mod, doar ca în se-
cunda următoare să transmită acele informaţii unui smar-
tphone. Gadgetul nu confundă niciodată mestecatul cu
vorbitul, iar în acest stadiu de dezvoltare, este un prototip
imprimat 3D. Pe termen lung însă, este aproape sigur că
vom vedea un produs de serie cu o arie mare de utilizatori. 

Elevii finlandezi trec de la caligrafie la tastatură
Scrisul de mână începe să devină o modă veche, iar Fin-
landa este țara care dorește să revoluționeze învățământul.
Elevii vor ține pasul cu revoluția digitală renunțând la cer-
neală în favoarea tastaturii. Astfel, începând cu toamna
anului 2016, copiii nu vor mai învăța să scrie de mână, ci
își vor dezvolta abilitățile de tastare.
Abilitățile de tastare fluentă au devenit acum o competență
națională importantă, după cum afirmă un responsabil din
Consiliul Național al Educației. Modificarea va fi o schim-
bare culturală majoră, dar tastarea este mai relevantă pen-
tru viața de zi cu zi. Pe de altă parte, s-a demonstrate că
scrisul de mână ajută copiii să dezvolte abilități motorii
fine și să își antreneze funcționarea creierului. Pentru a
compensa lipsa lecțiilor de caligrafie, acestea vor fi înlocuite
de cele de desen.

8 Joi

Pe scurtMeteoriții nu cad 
la întâmplare 
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Test important pentru Steaua
Campioana României, Steaua Bucureşti, joacă în această
seară, în Danemarca, o carte importantă pentru eventuala
calificare în primăvara europeană. Cu şapte puncte după
patru etape, echipa din Ghencea se luptă cu Aalborg (formaţie
pe care o va întâlni acum şi căreia i-a administrat un „set” în
primul meci din grupe, 6-0) şi Dinamo Kiev (liderul grupei, cu
9 puncte) pentru calificare. Tehnicianul Constantin Gâlcă are
două mari absențe: Szukala și Prepeliță, ambii suspendați.
Dacă primul va fi înlocuit de Luchin, în privința lui „Prepe”
situația e mai complicată. Antrenorul Stelei are două variante:
Bourceanu sau Breeveld. Cel care va fi ales de Gâlcă dintre
cei doi va face cuplu de mijlocași centrali cu Sânmărtean. Un
posibil unsprezece al Stelei, în jocul din această seară, ar
putea arăta astfel: Arlauskis - Papp, Luchin, Varela, L. Filip -
Bourceanu (Breeveld), Sânmărtean - Ad. Popa, Chipciu, Tă-
nase - Keșeru. Partida va începe la ora 20.00 şi va fi oficiată
la centru de germanul Felix Zwayer. Acesta va fi ajutat la cele
două linii de conaţionalii săi, Guido Kleve şi Markus Haecker,
în timp ce al patrulea oficial va fi Frank Willenborg.

Sancţiuni după etapa XV-a
Cluburile Rapid și Dinamo au fost sancţionate de către Comisia
de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal. Rapidiștii au
primit o penalitate sportivă de 22.500 de lei pentru incidente
provocate de suporteri la partida din deplasare cu CSU Cra-
iova, informează site-ul oficial al LPF. Clubul CSU Craiova a
fost sancţionat, miercuri, cu „avertisment” tot pentru incidente
create în timpul meciului din cadrul etapei a XV-a a Ligii I. Tot
pentru incidente create de suporteri la partida cu Gaz Metan
Mediaş a fost sancţionată şi gruparea Dinamo Bucureşti cu
o penalitate sportivă de 11.250 de lei. Jucătorul dinamovist
Constantin Grecu, eliminat în timpul partidei, a fost sancţionat
cu suspendare pentru două etape şi o penalitate de 3.000
de lei. Antrenorul formaţiei Concordia Chiajna, Marius Şu-
mudică, a fost sancţionat de către membrii comisiei pentru
incidente la partida cu FC Viitorul, cu suspendare pentru un
joc şi o penalitate de 5.670 de lei. Jucătorii Florin Bejan (ASA
Târgu Mureş) şi William De Amorim (Astra Giurgiu), eliminaţi,
au fost sancţionaţi cu suspendare pentru un joc şi o penalitate
de 740 de lei, iar George Florescu (Astra Giurgiu) cu sus-
pendare pentru două jocuri şi o penalitate de 740 lei.

Rusoaicele au lăsat CSM-ul acasă
Echipa de volei feminin CSM Bucureşti a ratat marţi, pe teren
propriu, calificarea în optimile de finală ale Challenge Cup,
după ce a fost învinsă de formaţia rusă Uralocika Ekaterinburg,
cu scorul de 1-3, şi în manşa retur a 16-imilor competiţiei.
Scorul pe seturi a fost 21-25, 25-16, 14-25 şi 18-25, după
105 minute de joc. În tur, Uralocika Ekaterinburg a câştigat
cu scorul de 3-1, pe seturi 25-16, 17-25, 25-14 şi 25-16.
Astfel, în optimile de finală ale Challenge Cup s-a calificat for-
maţia rusă cu dublă victorie. România mai este reprezentată
în competiţie de CSU Medicina Târgu Mureş, care a învins
în manşa tur din turul trei formaţia israeliană Hapoel, cu 3-2.
Manşa retur a avut loc aseară.

Copil, contactat de mafia pariurilor!
Component al echipei de Cupa Davis a României, Marius
Copil (24 de ani) a dezvăluit că a fost ofertat cu 30.000 de
euro pentru a trânti un set la turneul de la Miami (SUA). „Ju-
cătorii prinşi că truchează meciuri ar trebui suspendaţi pe
viaţă! Cei care fac aşa ceva n-au respect pentru sport, sunt
laşi. Am avut o ofertă, la turneul de la Miami, ca să trântesc
un meci! Mi-a scris cineva pe Facebook că îmi dă 30.000 de
euro, pentru a pierde un set. Mi-a spus că oferta rămâne va-
labilă pentru când doresc eu. Am raportat imediat la Tennis
Integrity. Dacă nu raportezi şi se află că ai fost ofertat, ai pro-
bleme. Urăsc pariurile. Din cauza lor mi-am şters contul de
Facebook, cele care există nu sunt ale mele. Mi l-am şters,
fiindcă am primit mesaje urâte: înjurături, ameninţări cu moar-
tea, că vin peste tine în cameră, că te omoară!”, a spus Marius
pentru sportnews.ro. Copil a disputat trei meciuri la turneul
cu pricina, în 2013, fiind şi singura lui prezenţă la competiţia
americană. I-a eliminat în tururile de calificare pe Steve Darcis
(Belgia, 163 ATP), scor 6-2, 6-3, şi pe Jan-Lennard  Struff
(Germania, 59 ATP), scor 7-5, 6-4, românul fiind învins în
prima manşă a tabloului principal de francezul Guillaume
Rufin (367 ATP), cu 6-4, 4-6, 6-1. 

Spectacol şi recorduri în grupele LC
Meciuri spectaculoase marţi

seara, în grupele Champions
League. City a întors de la 1-2
cu Bayern, Chelsea s-a distrat
cu Schalke, iar Barcelona a făcut
un antrenament bun la Nicosia.
A fost şi seara recordurilor. Sta-
rul Barcelonei, Lionel Messi, a
marcat un hat-trick cu Apoel şi
a ajuns la 74 de goluri în UCL,
depăşindu-l pe Raul, fostul de-
ţinător al recordului, cu 71 de
reuşite! Francesco Totti a îm-
bunătăţit recordul de cel mai
bătrân marcator, după golul
marcat în meciul ŢSKA Mos-
cova – AS Roma. Italianul în

vârstă de 38 de ani şi 59 de zile
deţinea şi vechiul record, după
golul înscris în urmă cu două
luni. John Terry a deschis scorul
în minutul doi al partidei Schal-
ke-Chelsea, după o pasă a lui
Cesc Fabregas. Acesta a fost cel
mai rapid gol înscris de Chelsea
în istoria prezenţelor în Cham-
pions League. Rezultatele  în-
registrate în partidele disputate,
marţi seara în etapa a cincea a
grupelor Ligii Campionilor, sunt
următoarele:

Grupa E
ŢSKA Moscova - AS Roma

1-1

Au marcat: V. Berezuţki
'90+3 / Totti '43

Manchester City- Bayern
Munchen 3-2

Au marcat: Agüero '21 (pe-
nalti), '85, '90+1 / Xabi Alonso
'40, Lewandowski '45

Grupa F
APOEL Nicosia - FC Barce-

lona 0-4
Au marcat: Suarez '27, Messi

'38, '58, '87
Paris Saint-Germain - Ajax

Amsterdam 3-1
Au marcat: Cavani '33, '83,

Ibrahimovici '79 / Klaasen '67
Grupa G

Schalke 04- Chelsea 0-5
Au marcat: Terry '2, Willian

'29, Kirchhoff '44 (autogol),
Drogba '76, Ramires '78

Sporting Lisabona- NK Ma-
ribor  3-1

Au marcat: Mane '10, Nani
'35, Slimani '65 / Jefferson '42
(autogol)

Grupa H
BATE Borisov- FC Porto 0-

3
Au marcat: Herrera '56, Mar-

tinez '65, Tello '89
Şahtior Doneţk- Athletic Bil-

bao 0-1
A marcat: San Jose '68

Baschetbalistele de la Olim-
pia CSU Braşov, vor susţine în
weekend două partide, ambele
în deplasare. Vineri de la ora
12.00, fetele antrenate de Dan
Calancea vor juca la Oradea,
pentru ca sâmbătă, formaţia de
sub Tâmpa, să întâlnească BC
ICIM Arad. Înaintea celor două
parrtide, Olimpia CSU Braşov
ocupă locul 8 în clasament (ul-
timul calificant în play-off), cu
un total de 19 puncte. 

Două zile, două partide! Pentru
că distanţa dintre Oradea şi
Arad este foarte mică, din ra-
ţiuni financiare, conducerea clu-
bului a luat decizia ca cele două
jocuri să fie “legate”, iar echipa
să bifeze partidele, succesiv. „Îmi
doresc ca ambele partide să fie
tratate de fete, cu cea mai mare
seriozitate. În aparenţă, primul
joc pare mai simplu, dar al doi-
lea este mult mai dificil. Aradul
este o formaţie care în ultimii
ani s-a bătut la titlu, dar eu sunt
convins că putem câştiga ambele
jocuri. Într-un fel este bine pentru
noi, că primul joc îl avem contra
echipei din Oradea, partidă în
care noi suntem favoriţi. Este
diferenţă mare între Oradea şi
Arad, dar noi vom aborda am-
bele meciuri doar cu gândul la
victorie. Oradea are în lot patru
americance şi le-am atras aten-
ţia fetelor că numai simpla pre-
zenţă în teren nu va ajunge
pentru a câştiga! Sper să ne con-
tinuăm forma bună pe care am
arătat-o în ultimele două jocuri,
cu Timişoara şi Alexandria” a
declarat tehnicianul Dan Calan-
cea.

„Putem bate Aradul!” Sonia

Ursu Kim, a arătat o formă foar-
te bună în ultimele două jocuri,
cu Timişoara şi Alexandria. Ju-
cătoarea Olimpiei îşi doreşte ca
seria bună să fie continuată şi
în jocurile din Vestul ţării. „Ju-
căm două partide în două zile,
deci trebuie să ne dublăm ca-
pacitatea de efort. Vom trata cu
maximă seriozitate ambele par-
tide şi va fi un plus pentru noi
dacă vom evolua aşa cum am
făcut-o în ultimele două meciuri.
Personal, cred că avem şanse
în meciul cu Aradul, echipă care
mi se pare mai accesibilă decât
anul trecut. Totul va depinde
însă de noi, să avem multă voin-
ţă, să tratăm aşa cum trebuie şi
faza de atac şi faza de apărare”
este de părere Sonia.

Braşovul, în grafic. Olimpicele
vor încheia turul de campionat,

în grafic şi se vor clasa pe un
loc care le va permite accederea
în play-off. Dan Calancea îşi
doreşte însă un retur şi mai bun!
„Până acum, în tur, în partidele
din deplasare am jucat cu for-
maţii care luptă la primele patru
poziţii. La Galaţi şi în special la
Târgu Mureş am jucat mai slab,
puteam câştiga acolo. Dacă am
fi câştigat aceste două meciuri,
terminam turul pe locul 5, la
egalitate de puncte cu Alexan-
dria, dar cu victorie directă asu-
pra lor. Vedem ce va fi în retur.
Eu cred că nici formaţia din Târ-
gu Mureş, nici cea din Satu
Mare, nu au renunţat la lupta
pentru play-off. Totuşi, la final
de tur suntem în obiectiv, dar eu
îmi doresc ca partea a doua a
campionatului să fie mai bună
pentru noi” a mai spus tehni-

cianul Olimpiei, Dan Calancea. 
Lotul le ”strică” sărbătorile.  Chiar

dacă turul de campionat se va
încheia, după meciurile din wee-
kend două dintre jucătoarele de
la Olimpia nu vor vor avea pau-
ză, pentru că vor răspunde pre-
zent la convocarea de la lotul
naţional. Sonia Ursu Kim şi
Gabi Irimia vor ajunge în can-
tonamentul lotului naţional, care
va fi prezent din 13 decembrie
la Cheile Grădiştei. „Vorbeam
şi cu Gabi despre această con-
vocare, nu trebuie să ne plângem
că nu vom avea sărbători. Unele
jucătoare trebuie să facă aceste
sacrificii când vine vorba de
echipa naţională. Nu este o pro-
blemă, vom avea timp la bătrâ-
neţe să petrecem şi de Crăciun
şi de Revelion!”  a mai spus So-
nia Ursu Kim.

Sonia Ursu Kim crede că Olimpia poate da lovitura în jocul cu Aradul!

Examene în Vest,
pentru Olimpia 
Oradea şi Aradul, adversare pentru braşovence



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

PAŞAPORT DE
GERMANIA
-PREMIERĂ-
(TRADING GERMANS)
Regie: Răzvan
Georgescu
(AG), Documentar,
88 min.
ora: 13:30

PUNCT ŞI DE LA
CAPĂT
-PREMIERĂ-
(THE REWRITE)
Regie: Marc Lawrence
(AP-12), Comedie,
Romantic, 106 min.
ora: 20:15

JOCURILE FOAMEI: REVOLTA – PARTEA I
-PREMIERĂ-
(THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART I)

Regie: Francis
Lawrence
(AP-12),
Acţiune,
Aventuri, SF,
123 min.
orele: 13:15,
15:30, 17:45,
19:15, 22:30

DOUĂ ZILE, O
NOAPTE
-PREMIERĂ-
(DEUX JOURS,
UNE NUIT)
Regie: Luc
Dardenne, Jean-
Pierre Dardenne
(AP-12), Dramă,
95 min.
ora: 17:15

NORTHMEN: SAGA VIKINGILOR 
(NORTHMEN: A VIKING SAGA)
Regie: Claudio Fäh
(N-15), Acţiune, Aventuri, 97 min.
orele: 15:15, 21:30

MAGIE ÎN LUMINA LUNII 
(MAGIC IN THE MOONLIGHT)
Regie: Woody Allen
(AG), Comedie, Dramă, 97 min.
ora: 20:00

ELIZA GRAVES 
Regie: Brad Anderson
(N-15), Thriller, 112 min.
ora: 22:15

O MINCIUNĂ NECESARĂ (THE GOOD LIE)
Regie: Philippe Falardeau
(AP-12), Dramă, 110 min.
ora: 18:00

CU CE ŢI-AM GREŞIT NOI, DOAMNE? 
(QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU?)
Regie: Philippe de Chauveron
(AP-12), Comedie, 97 min.
ora: 16:15

BOXTROLI -3D– dublat
(THE BOXTROLLS)
Regie: Graham Annable, Anthony Stacchi
(AG), Animaţie, Aventuri, 97 min.
ora: 14:00

DIVERTISMENT10 Joi

Astăzi, 27 noiembrie
2014, de la ora 19.00,
 Filarmonica Braşov sus-
ţine un concert simfonic
extraordinar la Sala
 Patria. Invitat special:
Florin Piersic

◾ Dirjor: Ilarion Ionescu–
Galaţi

◾ Solistă: Asineta Răducan

În program:
◾ W. A. Mozart – Simfonia

nr. 40
◾ E. Grieg – Suitele „Peer

Gynt”

Preţul biletului este de
40 lei. 

Programul agenţiei de bilete
de la sala „Patria”:
◾ luni, miercuri 12-15;
◾ marţi, joi 16-18;
◾ cu o oră înainte de concerte.

Actorul Florin Piersic (n.
27.01.1936, Cluj) este ab-
solventul Institutului de
Artă Teatrală şi Cinema-
tografică, promoţia 1957,
clasa Doamnei Marietta
Sadova, a Maestrului Mar-
cel Anghelescu, asistenţi
 fiindu-i actorii de excep-
ţie Natalia Arsene
şi Maestrul Ion
L u c i a n .
Şi-a dat
exa menul
de stat,
de absol-
vire a
I AT C-
ului cu
r o -
luri

care au rămas definitiv în
istoria institutului de teatru:
Peer Gynt, Vicleniile lui Sca-
pin, Orologiul Kremlinului,
Copacii mor in picioare, In-
vazia.

Dezinvolt, exuberant, dar şi
cu mari disponibilităţi pentru
jocul interiorizat, a creat nu-

meroase roluri de june-
prim, apoi roluri de

compoziţie, atât în
comedii cât şi în
drame. Foarte me-
diatizat la posturile
de televiziune din
România, este in-
vitat să participe
constant la diverse
emisiuni de diver-
tisment şi talk-
show-uri, având el
însuşi propria emi-
siune în care joacă
rol de moderator.

Horoscopul zilei
Berbec. Nu acţiona impulsiv astăzi, altfel rişti să faci unele
greşeli pe care să nu le mai poţi repara. Eşti destul de sen-
sibil/ă, aşa că se va profita de tine dacă nu ai grijă. 
Taur. Astăzi vei avea motive să fii fericit/ă, cei din jurul tău
au din ce în ce mai multă încredere în tine. Ascultă-le sfa-
turile, ele te vor ajuta să iei o decizie corectă.
Gemeni. Încearcă să ieşi în evidenţă astăzi, doar aşa vei reuşi
să obţii ce ţi-ai propus. Nu trebuie să faci nimic imoral, ci
să te ocupi cât poţi tu de bine de sarcinile pe care le primeşti. 
Rac. Dacă nu înţelegi ceva din ce ţi se spune astăzi, cere lă-
muriri şi nu lăsa nimic în ceaţă. Fii optimist/ă chiar dacă
ce vezi în faţa ta îţi pare cel mai negru coşmar. 
Leu. Astăzi fii cu ochii în patru şi nu te lăsa păcălit/ă de ni-
meni. Puţin scepticism nu strică niciodată, mai ales că unii
colegi sunt din ce în ce mai aproape de a te sabota. 
Fecioară. Încearcă să îţi găseşti mereu câte ceva de făcut
astăzi, astfel şansele de a întâlni pe cineva este tot mai mare.
Acceptă invitaţiile pe care le primeşti şi caută-ţi dragostea. 
Balanţă. Dacă eşti singur/ă, nu te da peste cap doar ca să
impresionezi pe cineva. Este foarte important să te faci cu-
noscut/ă şi plăcut/ă pentru felul tău natural de a fi. 
Scorpion. Încearcă să comunici cât mai mult astăzi, o persoană
nouă are nevoie de prietenia ta. O escapadă romantică ar
fi bine să îşi găsească loc în planurile zilei.
Săgetător. Concentrează-te astăzi doar pe ceea ce poţi să
faci cu propriile forţe, şi nu te baza pe ajutorul nimănui. Si-
tuaţia ta profesională se va lămuri în această zi. 
Capricorn. Încearcă să te organizezi altfel astăzi, şi aici trebuie
să incluzi atât viaţa profesională, cât şi pe cea personală.
Astfel îţi vei spori şansele pentru a progresa. 
Vărsător. Grijile pun stăpânire pe tine astăzi, iar gândul îţi
zboară mereu către casă şi problemele de acolo. Cel mai
bine este să păstrezi discreţia.
Peşti. Discuţiile pe care le vei purta peste zi îţi pot aduce
numeroase oportunităţi la locul de muncă. O conversaţie
cu un şef îţi va deschide mai bine ochii!
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi, la Sediul Central la
Bbilbiotecii Judeţene, la etaj I,
la Mediatecă, de la ora 18.00
are loc un Cineclub organizat
de Asociaţia Kunstadt. Cu
această ocazie se va prezenta
documentarul „Jodorowsky’s
Dune” (coproducţie SUA-
Franţa, 2013). Regizor:
Frank. Pavich. Distribuţia:
Alejandro Jodorowsky, Mi-
chel Seydoux, H.R. Giger.

„Jodorowsky’s Dune” spu-
ne povestea a ceea ce trebuia
să fie adaptarea pentru marele
ecran a cărţii SF Dune de că-
tre regizorul chilian Alejandro
Jodorowsky (El Topo, Holy
Mountain, Santa Sangre). Re-
gizorul i-a inclus în echipa sa
şi pe artistul de benzi desenate
Moebius, pe pictorul supra-
realist H.R. Giger, pe scena-
ristul Dan O’Bannon. 

Astăzi în Braşov

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

Florin Piersic,
invitat la Braşov

Cineclub la Bibliotecă
◾ Soţul se repede în dormitor:
– Iubito, repede, ieşi de aici,
arde casa!
Se aude imediat o voce din şi-
fonier:
– Salvaţi şi mobila!
◾ Noaptea trecută, nevastă-
mea mi-a întins o capcană ca
să facă sex cu mine: s-a culcat
în camera bonei.
◾ Lângă cascada Niagara, ghi-

dul se adresează grupului de
turişti:
– Dacă doamnele vor binevoi
să tacă un moment, veţi putea
auzi zgomotul căderii apelor.
◾ Scopul soţiei este de a cheltui
atâţia bani încât să nu rămână
nimic pentru amantă.
◾ Cred că autostopiştii sunt cei
mai prietenoşi oameni. Am tre-
cut pe lângă vreo zece în ultima
oră şi toţi mi-au făcut cu mâna.

Bancuri
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Din presa maghiară
Evadare din anonimat: despre Uzina 2
De-a lungul drumului care duce în localitatea Zizin
se aliniază clădirile care aparţin Uzinei 2. Poate din
cauza acestei aşezări, uzina este vizitată mai rar de
reporteri. În halele uzinei se fabrică o gamă vastă
de produse, fiind unici în industria socialistă. 
Uzina 2 se mai poate spune că este o uzină cola-
boratoare. Ea a avut un rol important în câştigarea
medaliei de aur obţinută de tractorul Universal 650
la Târgul internaţional de la Leipzig, şi a contribuit
la performanţa camioanelor produse la Braşov, aces-
tea urcând cu uşurinţă pe munţii din Asia şi America
de Sud având încărcătură semnificativă. 
Locomotivele electrice Diesel duc pe şine experienţa
şi sârguinţa muncitorilor de la Uzina 2. În cazurile
de mai sus motoarele utilizate aveau carburatorul
fabricat la Uzina 2.
Primele carburatoare au fost montate în anul 1962
şi au fost 30 de bucăţi – afirmă inginerul şef Radu
Vijoli. Datorită talentului şi priceperii specialiştilor
producţia a crescut semnificativ şi acum se asigură
necesarul de carburatoare pentru Uzina de Autoca-
mioane, Uzina Tractorul şi altele. 
Se produc 9 tipuri de carburator şi în 1969 producţia
a trecut de 85.000 de carburatoare. De fiecare dată
se încearcă îmbunătăţirea produsului pentru mărirea
performanţei motorului. Aşa s-a reuşit o reducere a
consumului de carburant la autocamioane cu 3
litri/100 km. 
Conducătorul secţiei de carburatoare şi filtre, ingi-
nerul Marius Zaharescu îi aminteşte aici pe Gheorghe
Priscu, Ion Enache, Gheorghe Negustoru, Nicolae
Ghibilia şi Grigore Huţu.
În 1967 uzina a obţinut o creştere a producţiei de
filtre cu 60%, ceea ce înseamnă 180.000 de bucăţi.
În această secţie este evidenţiată munca depusă de
Dumitru Pintece, Horts Roth şi Gheorghe Frăţilescu.
Există o secţie unde se are în vedere diversificarea
diferitelor produse, cum ar fi profilele de cuplare,
ceasurile de gaz etc. Secţia este condusă de Teodor
Tatu, iar în subordinea lui lucrează oameni devotaţi:
Vasile Marian, Bibó Sándor, Gheorghe Ungureanu,
Molnár Árpád, Paraschiva Costea, Vasile Derta. 
Acum trei ani au primit o sarcină diferită. La o co-
mandă din străinătate trebuiau produse pentru un
anumit dispozitiv: supape de siguranţă şi regulatoare
de presiune. Prin experienţa şi priceperea specialiş-
tilor comanda a fost onorată cu succes, ceea ce a
adus un câştig de 34 milioane de lei pentru statul
român.
Olimpiu Munteanu, directorul uzinei, vorbeşte cu en-
tuziasm despre rezultatele bune obţinute datorită or-
ganizării eficiente a proceselor de producţie. Acestea
au dus la depăşirea planului de producţie prevăzut,
dar mereu se priveşte în viitor, în curând se va începe
producţia de carburatoare şi filtre pentru autoturis-
mele Dacia.

(Kőves László. Kitőrés a névtelenségből. 
În: Brassói Lapok, nr. 18, 1969)

„Transilvania. Braşov.
După ce un număr trecut al
Gazetei nemţeşti de aici îşi
ridică glasul său asupra unei
veşti goale – ce de câtăva
vreme circulează ici-colea,

cum că adecă regimentele
noastre de graniţă ar fi că-
pătat poruncă a se ţinea pe
tot minutul gata de marş –
deşi nu este lucru vrednic a
băga de seamă asemenea

veşti culese dintre drumuri,
totuşi spre a potoli curiozi-
tatea unora, noi încă rupem
tăcerea, încredinţând pe ori-
care cum că din toate măsu-
rile războinice câte se spun

a fi luate, nici măcar umbră
nu se arată. Trăim în linişte,
păzindu-şi fieştecare de gri-
jile sale private!”

(Gazeta de Transilvania,
nr. 12, 23 martie 1841, p. 1)
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Dezminţirea unei ştiri militare alarmante

„Braşov. Demult era simţită
lipsa unui ospital în această
cetate; proiecte pentru înte-
meierea unei asemenea case
făcătoare de bine s-au făcut
de mai mulţi ani până când
cinstitul Magistrat şi Comu-
nitatea sutaşilor se învoiseră
a deschide casa publică din
Oraşul de Sus ce mai înainte
fusese institut al pruncilor mi-
lităreşti de la cinstitul chesa-
ro-crăiesc regiment graf
Leiningen numit, spre scopul

mai sus arătat şi cheltuielile
ce s-ar face să le poarte casa
alodială. Într-aceea dumnealui
neguţătoriul Samuil Abraham
dărui nu demult cetăţii toate
holdele sale precum şi grădina
şi casa cea mare din Oraşul
de Sus singur cu acea condiţie
ca această casă să fie prefă-
cută într-un ospital cetăţenesc.
Prin aceasta punerea la cale
pentru ospitalul de mai înainte
s-a mai amânat căci legatul
numitului neguţătoriu fiind de

la înaltele locuri primit, în 3
aprilie 1840 se şi luară toate
lucrurile dăruite în stăpânirea
cetăţii, făcându-se şi planul
pentru noile zidiri. 

Deocamdată totuşi, în ospi-
talul de mai înainte, de la 1 no-
iembrie 1839 până la 30
octombrie 1840 se primiră
116 bolnavi din care 105 erau
de sexul bărbătesc şi 11 de cel
femeiesc. În privinţa religiei
70 au fost catolici, 36 evan-
ghelici, 9 reformaţi şi 1 gre-

co-neunit. Nefiind până acu-
ma cheltuielile de ajuns, fieş-
tecare bolnav trebuie să
plătească câte 12 creiţari argint
pe zi, precum şi medicinile
(medicamentele). 101 din pă-
timaşi au ieşit vindecaţi, şase
au murit. Cele mai dese boale
au fost inflamaţii, catarhale
(răceli) şi reumatice, friguri,
boale venerice şi răni la pi-
cioare (probabil fracturi).”

(Gazeta de Transilvania,
nr. 14, 6 aprilie 1841, p. 1)

Spitalul oraşului Braşov. Spaţii, numărul bolnavilor,
tipologia bolilor, buget, rata de vindecare

„Arătare”
„Subscrişii au cinstea a

arăta cum că dânşii în ju-
mătatea a doua din aprilie
anul curent vor întreprinde
o călătorie pe Olt în Ţara
Românească cu 400 de lăzi
de apă acră de la Borsec

proaspăt umplute şi cu 20.
000 bucăţi de pânză. <Pe>
care ei se află în stare de
a le putea vinde cu mult
mai ieftin decât dacă ar fi
duse pe uscat la care. Şi
poftesc cu toată cinstea pe
cumpărători, însemnând şi

aceea cum că la Pasul Tur-
nului Roşu, la Râmnic, Sla-
tina, Turnul şi  Nicopol,
Şiştov, Giurgiu şi Rusciuc
vor petrece. Plutele pe care
merg pomenitele mărfi şi
care sunt încleiate din brazi
de şapte şi opt stânjeni de

lungi, încă le sunt de vân-
zare cu cel  mai cuvenit
preţ. Braşov, în 30 martie
1841.”

(Gazeta de Transilvania,
nr. 14, 6 aprilie 1841, p. 4)

Comerţ şi navigaţie pe râul Olt 

Din „Gazeta De Transilvania”
27 noiembrie 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Furtul bicicletelor repre-
zintă o reală problemă,
dar un proiect îşi propu-
ne să schimbe lucrurile
odată cu apariţia primei
biciclete care nu poate
fi furată. 

Trei studenţi din Santiago
de Chile care au trăit de
prea multe ori experienţa de
a le fi furată bicicleta pre-
ferată au decis să pună la
punct o tehnologie care să
facă imposibil furtul, scrie
mirror. co.uk. 

Yerka Project folo-
seşte chiar elementele
bicicletei, cadrul şi
şaua, pentru a o „lega”
şi în ideea de a face lu-
crurile mai simple pen-
tru biciclist, care nu mai
trebuie să plimbe după
el nici lanţul şi nici
şaua. Principiul e sim-
plu şi la prima vedere
pare destul de clar, rea-
lizabil şi eficient. Ca-
drul bicicletei este de
fapt un
sistem
de blo-
c a r e ;

cadrul de jos
poate fi des-
chis şi „lipit”
în jurul unui
obiect solid,
apoi şaua şi
bara transver-
sală sunt in-

troduse prin capetele deschise
pentru a finaliza blocarea. În-
cercările de a fura bicicleta ar
duce la  deteriorarea cadrului
şi, prin urmare, ar face bicicleta
inutilizabilă. Întregul proces
de blocare ia doar aproximativ
20 de secunde. 

Studen=ii au adăugat că lu-
crează şi la un model care să
funcţioneze cu un cod de si-
guranţă, care să fie introdus
de pe smartphone, cu ajutorul
bluetooth-ului. 

Bicicleta care
nu poate fi furată

Celebra solistă în vârstă de
28 de ani, care şi-a obişnuit
fanii cu stilul ei vestimentar
excentric, iată că reuşeşte încă
să surprindă. Lady Gaga a fost
văzută luni seară, la Paris, îm-
brăcată cu un costum care
după unii seamănă cu un or-
nament de Crăciun, iar după
alţii este foarte asemănător
navei spaţiale în care pruncul
Kal-El este salvat şi trimis spre
Pământ la începutul filmului
„Superman”, conform star-
pulse.com. 

Vedeta a participat îmbră-
cată astfel la petrecerea de
după încheierea turneului său
internaţional „ArtRave: The
ARTPOP Ball World Tour”,
turneu prin care şi-a promo-
vat cel de-al treilea album,
„ARTPOP”. 

Vedeta şi-a făcut intrarea
la petrecere ca o adevărată
stea... dintre cele care se pun
în vârful bradului de Cră-
ciun, după care a renunţat la
costumul strălucitor şi gon-
flabil de stea, rămânând doar

în bikini şi un sutien cu cu-
pele în formă de scoică. 

Se întâmplă în Rusia: Pasagerii au împins
avionul pentru a-l ajuta să decoleze

Pasagerii unui avion au fost
nevoiţi, marţea aceasta, să îm-
pingă aparatul de zbor pentru
ca acesta să poată decola, tre-
nul său de aterizare fiind în-
gheţat din cauza temperaturilor
glaciale înregistrate pe aero-
portul micului oraş Igarka din
Siberia, informează AFP. 

Potrivit Parchetului General
al Rusiei, în condiţiile în care
sistemul de frânare al avionu-
lui era îngheţat, remorcherul
nu a putut să tragă avionul
până la pista de decolare. 

„Pasagerii aflaţi la bord au
coborât din avion şi au început
să-l împingă pe pistă”, a pre-

cizat, într-un comunicat, De-
partamentul pentru transpor-
turi al Parchetului General. 

În imaginile video filmate
de unul dintre pasageri şi pos-
tate pe internet pot fi văzuţi
circa 20 de oameni, înfofoliţi
în haine groase, care împing
un avion Tupolev 134 pe
 pistă, o
u r i a ş ă
întindere
de ghea-
ţă lumi-
nată de
un soare
aflat la
asfinţit. 

Miercuri în Igarka se înre-
gistrau -40 grade Celsius, pre-
cizează AFP. 

Avionul, care aparţine com-
paniei Katekavia şi care trans-
porta în total 81 de persoane, a
ajuns la Krasnodar, situat la cir-
ca 3 ore de zbor în centrul Si-
beriei, fără prea mare întârziere. 

Andreea Mantea 
şi-a dat seama că e gravidă când era la volan
Gravidă în 12 săptămâni, „Burlăciţa” a povestit la „Un show
păcătos” că a scăpat de perioada greţurilor, dar că are pofte
ciudate. Ea a explicat că a simţit pur şi simplu că este însăr-
cinată, fără să aibă vreun indiciu. „Eram la volan, conduceam
şi mi-am dat seama pur şi simplu că sunt însărcinată. Pe ce-
lălalt sens, un şofer a schimbat brusc banda de mers. Eu m-
am speriat şi am dus imediat mâna la burtă, în semn de
protecţie”, a povestit ea. „Totul se întâmpla înainte să plec
în Portugalia. Am făcut analize, să văd dacă sarcina se dez-
voltă normal”, a mai spus Andreea la Antena 1. Vedeta a mai
spus că nu-i vine să creadă că va avea un copil şi susţine
că e însărcinată cu luptătorul MMA Cristi Mitrea, fostul con-
curent de la „Burlăciţa”. „Eram convinsă că nu pot să rămân
gravidă. În trecut, am avut parte de probleme de sănănte
foarte grave şi ştiam că este aproape imposibil ca organismul
meu să suporte o sarcină. Este totul bine, este totul ok, dar
este parte din mine, este prea intim deja acest subiect”. 

Nicoleta Luciu, 
după operaţia la ochi: „A fost şocant!”
Vedeta s-a operat săptămâna trecută, la o clinică din Is-
tanbul, pentru a-şi corecta dioptriile. Ea s-a informat despre
riscurile la care se va supune şi a mărturisit că i-a fost
teamă, dar trebuia să suporte această intervenţie. 
„A fost şocant. Mi-am adus aminte de toate aparatele pe care
le văzusem cu ani în urmă şi m-a luat frica. M-am gândit pentru
câteva secunde cum ar fi să nu-mi mai văd copiii crescând”,
a povestit Nicoleta Luciu la emisiunea „La Măruţă”. Vedeta a
refăcut toate controalele necesare la clinica din Istanbul şi a
intrat încrezătoare în sală. Operaţia, care costă costă între
1.000 şi 1. 200 de euro, a durat 5-6 minute, timp în care ea
a fost conştientă. „La doar zece minute după intervenţie, am
început să văd. Iniţial în ceaţă, iar apoi din ce în ce mai bine.
Acum văd şi eu ce sex au cei din jurul meu şi unde se uită
exact atunci când vorbesc cu mine.”, a povestit Nicoleta. 

Lady Gaga, confundată cu o navă spaţială
sau un ornament de Crăciun


