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De Moş Nicolae se aprinde
iluminatul festiv
Pensiile din decembrie
vor fi achitate în avans

Primarul George Scripcaru aprinde mâine, 6 decembrie, iluminatul de sărbători, în cadrul unui eveniment ce se va desfăşura în Piaţa Sfatului, de la ora 17.00. Pe scenă va urca şi
corul Anatoly, iar după aprinderea luminiţelor din bradul de

VALUTĂ

Euro
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USD
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Gram Aur 139,1385

METEO

Parţial noros
2°C /4°C

Crăciun şi din centrul vechi al oraşului, va concerta Andra.
Seara se va încheia cu un foc de artificii. Bradul, cu o vârstă
de 140 de ani, are o înălţime de 25 de metri şi a fost adus în
Piaţa Sfatului de către Regia Pădurilor „Kronstadt”. pag. 7

Dat fiind apropierea sãrbãtorilor de iarnã, dar şi a faptului
cã, în preajma Crãciunului şi Anului Nou, nici instituţiile
publice ori bãncile nu au program de funcţionare, pensiile
aferente lunii decembrie vor fi achitate cu câteva zile
mai devreme.
În luna decembrie, pensiile vor fi primite de beneficiari
în avans, înainte de Sărbători, a anunţat ieri, Rovana
Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice, printr-un comunicat.
„Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a făcut demersurile necesare pentru a
achita drepturile cuvenite beneficiarilor sistemului public
de pensii în avans, în perioada 11 – 24 decembrie, prin
intermediul CN Poşta Română SA (CNPP)” a declarat
Rovana Plumb.
Potrivit comunicatului, termenele de virare a sumelor de
plată către oficiile poştale au fost decalate, pentru a se
asigura plata tuturor pensiilor înainte de Sărbători.
„În ceea ce îi priveşte pe beneficiarii care nu vor fi găsiţi
la domiciliu, plata drepturilor va fi asigurată la ghişeele
subunităţilor poştale până în data de 30 decembrie (în
cazul celor avizaţi la domiciliu). De asemenea, referitor
la drepturile achitate prin intermediul băncilor (este vorba
de băncile care au încheiate convenţii cu CNPP), aceste
drepturi vor putea fi încasate la aceleaşi date ca în lunile
anterioare, până în Sărbătorile de iarnă”, se mai spune
în comunicat.

Investiţie la Spitalul de Copii

„Lupii” au plecat după puncte

Clubul Rotary Braşov a inaugurat la
Spitalul de Copii un modern cabinet
dentar în cadrul căruia 4 medici vor
oferi consultaţii gratuite pentru copiii
care vor trece pragul acestuia. Prioritate vor avea cei internaţi la Spitalul
Pediatrie şi cei din clasele 0-4 care
vor fi implicaţi în proiectul „Dinţi
frumoşi, copii sănătoşi”. „Nu este

Hocheiştii braşoveni au un moral
foarte bun înainte de meciurile din
Liga Mol, reuşind să câştige ultimele
trei partide din această competiţie.
Ba mai mult, „lupii” s-au apropiat la
doar trei puncte de locul trei al clasamentului, ocupat în acest moment
de slovacii de la Nove Zamky. Astfel
că prima partidă din cele trei pe care

prima idee pe care o ducem la bun
sfârşit, împreună cu Clubul Rotary.
Este al patrulea proiect şi sperăm să
continuăm” a precizat Liviu Muntean, manager Spitalul Clinic de Copii. Proiectul a fost realizat de Clubul
Rotary Braşov în parteneriat cu Spitalul Clinic de Copii şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean.
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hocheiştii braşoveni le vor disputa în
Slovacia şi Ungaria va fi una extrem
de importantă, „lupii” urmând să întâlnească astăzi, de la ora 19.00, formaţia slovacă Nove Zamky. Sâmbătă
de la ora 18.00, braşovenii vor întâlni
formaţia Ferencvaros Budapesta, iar
luni de la ora 19.30 vor juca împotriva
celor de la Ujpesti.
pag. 9
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DNA preia ancheta în cazul votului din diaspora
Dosarul privind votul din Diaspora a fost cerut de către
DNA de la Parchetul General pentru a continua ancheta.
DNA a precizat într-un comunicat transmis ieri că Secția
de Combatere a Corupției din cardul Direcției are deja pe
rol un dosar penal în care se fac cercetări in rem cu privire
la modalitatea de organizare și desfășurare a votului în
Diaspora și cere reunirea acestei cauze cu cea de la Parchetul General. Procurorii anticorupție, constatând că la
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
se află înregistrat un dosar penal cu același obiect, la data
de 02 decembrie 2014 au solicitat acestei instituții cauza
respectivă, în vederea reunirii celor două cauze penale,
se arăta în comunicatul citat. Ulterior Parchetul General
a anunțat că și-a declinat competența, iar ancheta va fi
preluată de DNA.

Controlul judiciar și controlul judiciar pe cauțiune
pe perioade nelimitate, neconstituționale
Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat ca
nefiind constituționale normele de procedură penală care
dau posibilitatea organelor judiciare de a dispune măsurile
preventive ale controlului judiciar și ale controlului judiciar
pe cauțiune pentru perioade nelimitate. „În pronunțarea
acestei soluții, Curtea a constatat că, deși noul Cod de
procedură penală include printre măsurile preventive controlul judiciar și controlul judiciar pe cauțiune, nu prevede
durata pentru care pot fi dispuse aceste măsuri. Or, caracterul excepțional al măsurilor preventive, care implică
restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale, impune caracterul temporar, limitat în timp, al
acestora. Prin urmare, Curtea a reținut că normele de procedură penală care dau posibilitatea organelor judiciare
de a dispune măsurile preventive ale controlului judiciar
și ale controlului judiciar pe cauțiune pentru perioade nelimitate contravin exigențelor art.53 din Constituție”, declară
CCR. Decizia este definitivă și general obligatorie.
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România se axează, în sectorul
gazelor, pe Marea Neagră
România se va concentra
pe construcţia unei conducte de gaze de 230 milioane de euro al cărei
scop este transportul gazelor din perimetrele din
Marea Neagră până la Podişor, judeţul Giurgiu, a
declarat ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu.
„Pentru România, cel mai important proiect de infrastructură
în domeniul gazelor naturale este
conducta Dobrogea-Podişor,
care va aduce gazele din Marea
Neagră în sistemul românesc de
transport. Este un proiect de 230
milioane de euro pe care sperăm
să îl finalizăm cu sprijinul financiar al Comisiei Europene”,
a declarat Nicolescu , întrebat
ce opţiuni are România pentru
diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze în contextul
în care Rusia a anunţat că stopează construcţia gazoductului
de 40 miliarde de euro South
Stream.
Companiile OMV Petrom şi

ExxonMobil au descoperit, în
2012, un zăcămînt de gaze evaluat la 42-84 miliarde metri cubi
de gaze. Producţia gazelor este
estimată să înceapă abia spre
sfârşitul acestui deceniu.
Preşedintele rus, Vladimir
Putin, a anunţat că Rusia nu
poate continua construcţia proiectului South Stream, din cauza
opoziţiei, adăugând că gazele
care ar fi urmat să ajungă prin
această conductă în Italia vor fi
redirecţionate spre alte pieţe.

Uniunea Europeană s-a opus
construcţiei South Stream, pe
fondul îngrijorărilor că proiectul
ar contribui la consolidarea influenţei Rusiei în Estul Europei.
România nu a făcut parte dintre
statele implicate în realizarea
South Stream. De asemenea, la
sfârşitul săptămânii trecute Slovacia a lansat ideea construcţiei
unei noi rute de transport al gazelor naturale către Sud-Estul
Europei, ca alternativă la South
Stream.

Proiectul propus de Slovacia,
denumit Eastring, ar avea o capacitate anuală de transport de
până la 20 miliarde de metri
cubi, mai mare decât necesarul
anual al României, de circa 14
miliarde metri cubi. Gazele care
ar urma să fie transportate prin
Eastring ar proveni din vestul
Europei, traversând Slovacia,
România şi Bulgaria. Eastring
ar avea o lungime de 570 de kilometri, iar investiţia s-ar ridica
la 750 milioane de euro.

Reținuți pentru trafic de
droguri şi acte sexuale cu minori
Poliţiştii de combatere
a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT
Braşov au reţinut, în
două dosare penale, opt
persoane, dintre care 6
au fost arestate preventiv,
sub acuzatʼiile de trafic
de droguri şi acte sexuale
cu minori.
Potrivit Politʼiei, începând cu luna decembrie 2013,
doi dintre cei bănuiţi ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o minoră, realizând materiale cu
caracter pornografic. De asemenea, unul dintre aceştia,
împreună cu un alt bărbat, ar
fi comercializat droguri, pe
raza municipiului Braşov.
Totodată, cel în cauză este

bănuit că, după ce în prealabil
ar fi procurat droguri de risc
şi de mare risc, ar fi organizat
petreceri la domicilul său,
ocazie cu care le-ar fi oferit
spre consum mai multor persoane, inclusiv minorei, arată
Politʼia într-un comunicat.
În ceea ce priveşte cea dea doua cauză, din cercetări, a

reieşit că, în perioada octombrie - decembrie
2014, şase persoane ar
fi comercializat droguri
de risc, pe raza municipiului Braşov.
În urma percheziţiei
efectuate la domiciliul
unuia dintre cei în cauză, au fost descoperite
69 de plante mature, cu
aspect similar plantei de cannabis, 7 asemenea plante întregi, puse la uscat, 92 de
răsaduri similare celor de
cannabis, precum şi aproximativ 200 de grame de cannabis. De asemenea, într-una
dintre încăperile aceluiaşi imobil a fost depistat aproximativ 1 kg. de cannabis.

Atenție, șoferi! Circulaţia va fi închisă
pe DN 10, până pe 23 decembrie
Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România anunţă că
în perioada 03.12.2014 23.12.2014, pe DN 10 la km
81+000, în zona localităţii Siriu, circulaţia rutieră va fi închisă temporar în două etape
cu o durată de 60 minute fiecare, în intervalele orare
13:00 – 14:00, respectiv
15:00 – 16:00.

În intervalele orare în care
circulaţia este închisă, traficul
rutier se va desfăşura deviat,
pe ruta Cislău – DJ 102B –
Vălenii de Munte – DN1A –
Cheia – Braşov. Închiderea
traficului se impune pentru
execuţia lucrărilor de consolidare a versantului şi pentru
montarea grinzilor la copertina amplasată în această
zonă. Şoferii sunt rugaţi să

respecte restricţia de circulaţie
instituită şi semnalizarea rutieră temporară. Informaţii suplimentare privind starea
reţelei de drumuri naţionale
pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romania S.A., la numerele
de
telefon
021/264.33.33; 021/9360 sau
accesând www.cnadnr.ro.
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Cabinet stomatologic inaugurat la
Spitalul de Copii
Mulţumim Clubului Rotary care nu este
la prima intervenţie de acest gen şi mulţumim pentru sprijinul acordat spitalelor publice, mai ales Spitalului
de Copii. În ceea ce priveşte această
investiţie, am discutat cu reprezentanţii Clubului Rotary şi în bugetul
de anul viitor vom prevedea sume
pentru completarea instrumentarului
necesar pentru funcţionarea acestui
laborator.
Mihai Pascu, vicepreședinte CJ Brașov

Clubul Rotary Braşov a
inaugurat la Spitalul de
Copii un modern cabinet dentar în cadrul
căruia patru medici stomatologi vor oferi consultaţii gratuite pentru
copiii care vor trece pragul acestuia.

Prioritate vor avea cei internaţi la Spitalul Pediatrie şi cei
din clasele 0-4 care vor fi implicaţi în proiectul „Dinţi frumoşi, copii sănătoţi” .
Clubul Rotary Braşov a
strâns în cadrul balului caritabil
din ianuarie aproximativ
17.000 de euro iar o mare parte din această sumă a fost in-

vestită în acest cabinet stomatologic situat în policlinica Spitalului de Copii.
„În cadrul cabinetului vor
lucra 4 medici stomatologi care
vor face voluntariat deci ei nu
vor fi remuneraţi pentru această activitate. Clubul Rotary are
un parteneriat cu aceşti medici
stomatologi dar bineînţeles

Au sosit contractele de finanţare pentru
contestaţiile admise la „Casa Verde” 2011!
Agentʼia pentru Protectʼia
Mediului (APM) Brașov informează solicitantʼii din cadrul Programului Casa Verde
2011, care au depus contestatʼii
în perioada 5-14.11.2014, să
se prezinte la APM Brașov
pentru semnarea contractelor.
La semnarea contractelor, beneficiarii vor prezenta
un extras CF pentru locul de
implementare, un extras de
cont (să contʼină și CNP-ul
persoanei) și o copie după actul de identitate. Beneficiarii
pot semna contractele în termen de 60 de zile, începând

cu data de 28 noiembrie.
Contractele sunt valabile
un an de la data semnării,
timp în care beneficiarii pot
achizitʼiona și monta instalatʼia
pentru care au solicitat
finantʼarea, după care vor depune la APM Brașov dosarul
în vederea decontării.
De precizat că pentru
solicitantʼii admiși, care se regăsesc pe ultima listă postată
pe site-ul AFM în data de
14.11.2014, respectiv cei
înregistratʼi de la nr.729/
28.06.2011 până la 831/1.
07.2011 vor fi anuntʼatʼi tele-

fonic când să se prezinte la
APM Brașov pentru semnarea contractelor, deoarece
acestea nu au fost transmise
de la București.
Toate cele 831 dosare de
finantʼare care au fost depuse
la APM Brașov în anul 2011
au fost analizate.
În prezent nu se primesc
cereri de finantʼare, cei
interesatʼi pot consulta site-ul
AFM: www.afm.ro- Programul Casa Verde persoane fizice, pentru a afla când se va
deschide o nouă sesiune de
înscriere.

Seminar organizat la Biblioteca
Județeană despre emigrarea în SUA
La Biblioteca Judeţeană Braşov este organizată astăzi o
prezentare despre oportunităţile
de muncă, călătorie şi emigrare
în Statele Unite ale Americii.
Consulul Ambasadei S.U.A. în
România, Soribel Feliz, va
vorbi despre tipurile diverse de
vize spre SUA (viza non emigrare, viza pentru emigrare, loteria vizelor), condiţiile de
reînnoire a unei vize existente,
programele de muncă şi de călătorie pentru tineri în SUA în
perioada verii, cum poţi susţine
un interviu de succes pentru

obţinerea unei vize. Discuţiile
se vor purta în limba engleză.
Seminarul va avea loc astăzi 5
decembrie, începând de la orele

16.00, la Sediul Central al bibliotecii, etaj I, sala mare de
lectură (Livada Poştei, Bd.
Eroilor 35).
L.A.

suntem deschişi şi aşteptăm şi
alţi medici stomatologi să vină
să lucreze pro bono în acest
cabinet” a declarat Simona
Blendea, preşedinte Club Rotary Braşov.
Din banii strânşi Clubul Rotary va asigura în continuare
desfăşurarea activităţii cabinetului prin achiziţionarea de materiale consumabile necesare
cabinetului. Iar cu ajutorul unui

parteneriat cu o firmă de produse pentru igienă personal,
micii pacienţi care vor trece
pragul cabinetului vor primi
câte o periuţă şi câte o pastă
de dinţi.
„Nu este prima idee pe care
o ducem la bun sfârşit, împreună cu Clubul Rotary. Este al
patrulea proiect şi sperăm să
continuăm tot aşa.” a precizat
Liviu Muntean, manager Spi-

talul Clinic de Copii Braşov
Proiectul a fost realizat astfel
de clubul Rotary Braşov în
parteneriat cu Spitalul Clinic
de Copii şi cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean Braşov. Până
de Crăciun se vor finaliza şi
lucrările de la etajele 2 şi 3 din
corpul principal al Spitalului
de Copii, au mai precizat reprezentanţii unităţii medicale
şi ai Consiliului Judeţean.
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Ştiri pe scurt
Se majorează ajutorul pentru veteranii de război
Guvernul a majorat miercuri la 300 de lei cuantumul ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei,
energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice
cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat.
Anterior, valoarea ajutorului era de 265 de lei. Potrivit sursei citate, de acest ajutor beneficiază 22.074 persoane.

TVA la alimente nu poate fi redusă sub 15%
până în decembrie 2015
Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, susţine, într-un
răspuns la o întrebare adresată de un senator PSD privind
reducerea TVA la produsele ecologice, că, potrivit unei
Directive a Comisiei Europene, cota de TVA la toate produse alimentare nu se poate reduce sub 15% până în
31 decembrie 2015. În răspunsul lui Daniel Constantin
privind reducerea TVA pentru produsele ecologice se
arată că în urma analizelor făcute pentru sectorul pâine,
carne şi produse din carne s-a constatat că niciun stat
european nu a aplicat această măsură.

Banca Transilvania a bătut palma
pentru preluarea Volksbank România
Banca Transilvania, a treia bancă de pe piaţă, preia
Volksbank România, subsidiara locală a austriecilor de
la Volksbank AG. În perioada imediat următoare va fi
anunţată semnarea contractului. Grupul austriac Volksbank a vândut în 2012 subsidiarele din afara Austriei
către banca rusă Sberbank. Volksbank România a rămas pe dinafară, banca austriacă angajându-se să scape şi de operaţiunea din România până la sfârşitul anului
2015. Reţeaua de sucursale Volksbank din România
este alcătuită din 130 de unităţi, dintre care 23 sunt în
Bucureşti.
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În ce pericol sunt cei
care vor să facă „bani pe net”
Mai multe bănci din
România au raportat
instituţiilor abilitate
tentative de frauda
ţintite către utilizatorii români ai reţelei
sociale Facebook, interesaţi să câştige
bani lucrând de acasă, sau, mai simplu,
să facă „bani pe net”.
Din păcate pentru cei
care au fost fraudaţi deja,
băncile nu îi vor despăgubi, pagubele urmând să fie
suportate de utilizatori din
propriul buzunar. Cum funcţionează schema?
Băncile spun că utilizatorii
primesc în general link-uri către aşa-zise site-uri de știri
asociate Facebook, unde sunt
informaţi că reţeaua de socializare tocmai a lansat programul „Lucrează De Acasă”,
prin intermediul căruia aceştia
ar putea să câştige bani lucrând de acasă. „Mii de
rezidenţi români vor avea
oportunitatea de a câştiga sute

de dolari în fiecare lună din
confortul casei lor, fiind plătiţi
prin cec, depunere directă sau
chiar Paypal”, se menţioneaza
pe un asemenea site.
Pe cât de serioasă este tentativa de fraudă, pe atât de comice sunt explicaţiile date
pentru a motiva alegerea României de către Facebook
pentru a desfăşura acest nou
„program”. „De ce România?
Pentru că România este una
dintre cele mai pro-afaceri ţări
din lume, una dintre cele mai
puţin corupte şi cu cele mai

mici taxe”. Site-ul postează
de asemenea şi imagini cu un
cec de 10.000 de dolari încasat de Alex Grasu, un român
„proaspăt angajat” de Facebook.
Articolul are şi o secţiune
de comentarii, care însă nu
permite adăugarea altor postări. De notat că un simplu
click pe numele unuia dintre
românii care au comentat
(toate postările sunt pozitive)
redirecţionează utilizatorul
către profilul de Facebook ale
unor persoane din China sau

SUA. Cititorii „ştirii” sunt
apoi redirecţionatʼi către
un site de phishing unde
le sunt solicitate iniţial
doar câteva date de bază,
precum numele, oraşul de
rezidenţă, o adresă de
email şi un număr de telefon.
Pasul final scoate însă
la iveală adevăratul scop
al site-ului: utilizatorii
care vor să facă bani lucrând de acasă trebuie să
completeze un formular
cu numărul cardului, data la
care acesta expiră şi codul
CVV2 – practic toate informaţiile necesare pentru a putea face tranzacţii online.
Trebuie precizat că pe pagina
de phishing apar siglele Verified by VISA şi MasterCard
Secure Code, şi, mai mult decât atât, adresa URL a paginii
apare ca fiind HTTP Secure
(https), protocol de comunicare folosit în general de business-urile online legitime cu
scopul de a oferi o identificare
criptată şi sigură la server.

Economia gri poate fi redusă cu
14 miliarde euro în următorii şapte ani
Economia gri în România
poate fi redusă cu până la 9,9%
cumulat în următorii şapte ani,
reprezentând aproximativ 14
miliarde euro, dacă vor fi implementate gradual o serie de
măsuri adoptate cu succes în
alte ţări, arată un studiu realizat
de compania de consultanţă
PricewaterhouseCoopers, prezentat miercuri la Palatul Victoria. „Făcând o analiză
riguroasă a măsurilor aplicate

în UE şi în lume am identificat
atât elementele cheie ale implementărilor de succes cât şi impactul acestora în economie”,
menţionează studiul PwC.
Printre măsurile recomandate de PwC figurează limitarea încasărilor zilnice de
numerar şi a plafonului de
casă pentru operaţiunile de
încasări atât de la persoane
fizice cât şi de la cele juridice,
organizarea de loterii fiscale

în care cei care trimit un număr minim de bonuri fiscale
pot primi premii pe baza unor
extrageri aleatorii, obligativitatea utilizării de către toţi comercianţii a unor case de
marcat conectate on-line la
sistemele autorităţilor fiscale
(în paralel cu disponibilitatea
de POS-uri pentru client) sau
raportarea către autorităţile
fiscale a plăţilor electronice
de către procesatori.

O nouă procedură de infringement
împotriva României, deschisă de CE
Comisia Europeană (CE) a
deschis un caz de infringement împotriva României în
legătură cu extinderea carierelor de lignit din judeţul Gorj,
pentru încălcarea unei directive a Uniunii Europene privind evaluarea efectelor
aspura mediului înconjurător
a proiectelor private sau publice.
Cazul se află în prima fază
a procedurii de infringement,
Comisia Europeană cerând
României să ofere observaţiile
pe care le are de făcut în legătură cu aplicarea directivei
92/2011 a UE în proiectul de
extindere a carierelor de lignit
din Gorj, potrivit CE.

„Defrişarea a peste 700 de
hectare şi extinderea pe această suprafaţă a exploatărilor de
lignit trebuie să se conformeze
normelor de protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în
vigoare, respectându-se principiul dezvoltării durabile”, a
declarat într-un comunicat
Cătălina Rădulescu, avocat şi
membru al Asociaţiei Bankwatch România.
Carierele de lignit din judeţul Gorj deservesc termocentralele Complexului
Energetic Oltenia. De altfel,
în luna februarie, Complexul
Energetic Oltenia a anunţat
că urmează să investească 2,5
miliarde lei (aproximativ 550

milioane de euro) în următorii
15 ani, din fonduri proprii,
pentru punerea în funcţiune
a două noi cariere de lignit în
judeţul Gorj, care să crească
producţia de cărbune a companiei cu 50%.
Procedura de infringement
presupune trei faze. Prima
fază constă în trimiterea unei
notificări către statul membru
vizat, în timp ce în a doua
fază CE cere statului să aplice
deciziile pe care instituţia le
dispune în respectivul caz.
Dacă statul nu adoptă normele
UE, Comisia Europeană poate trimite statul în judecată la
Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene.
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Premieră medicală
naţională la Braşov
O echipă medicală din cadrul unui spital privat din
Braşov a realizat, în premieră naţională, o intervenţie chirurgicală de
protezare a genunchiului
la un pacient cu pseudartroză de femur (o fractură
veche neconsolidată).
Intervenţia a fost realizată sub
coordonarea
doctorului
Bernard Reignier, medic primar
ortoped, cu supraspecializare în
chirurgia genunchiului, la spitalul „Le Mans Clinique du
Pre” (Franţa), care i-a avut alături pe prof. dr. Şamotă Iosif,
medic primar ortoped şi dr. Butum Claudiu, medic primar ortoped.
Intervenţia chiurgicală a avut
o durată de aproximativ trei ore
şi a fost una amplă, ce a constat
în înlocuirea genunchiului nefuncţional cu o proteză internă
şi folosirea unui tip special de

proteză de genunchi (proteza
LEXA), capabilă să rezolve
ambele leziuni printr-o singură
intervenţie chirurgicală şi printrun singur dispozitiv.
„Genunchiul poate fi nefuncţional din mai multe cauze, de
obicei cauza cea mai des
întâlnită fiind artroza genunchiului (gonartroza). În cazul pacientului nostru, artroza este secundară unor traumatisme anterioa-

re. Specificul cazului este acela
că pacientul prezenta asociat,
imediat deasupra genunchiului,
o veche pseudartroză de femur.
Pentru vechea fractură de femur a fost operat în trecut de
mai multe ori în alte spitale, fără
să se realizeze vindecarea. Intervenţia este, astfel, o premieră
naţională, dat fiind patologia
pacientului”, a declarat prof. dr.
Şamotă Iosif.

Pacientul este un bărbat de
vârstă medie, ce a suferit
multiple intervenţii în antecedente şi care prezenta dureri
constante la nivelul genunchiului
stâng şi o limitare gravă a amplitudinii de mişcare a genunchiului. Tipul de protezare
LEXA permite reluarea precoce
a mersului, cu sprijin pe piciorul
operat în primele 3-5 zile de la
intervenţie.
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Patriarhia a adunat 500.000
de euro pentru creştinii din
Siria şi Orientul Mijlociu
Bisericile şi mănăstirile
din Patriarhia Română au
colectat 500.000 de euro
pentru ajutorarea creştinilor din Siria şi Orientul
Mijlociu, cecul cu această
sumă fiind oferit de PF Daniel Patriarhului Antiohiei
şi al Întregului Orient, Ioan
al X-lea.
Potrivit Patrarhiei, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a oferit o scrisoare
şi un cec de 500.000 de
euro Preafericitului Părinte
Ioan al X-lea, Patriarhul
Antiohiei şi al Întregului
Orient, la finalul Sfintei Liturghii oficiate în Catedrala
patriarhală la 30 noiembrie.
Banii au fost stânşi în cadrul colectei organizate în
toate bisericile şi mănăstirile din Patriarhia Română
în primele trei duminici de
după Paşte, respectiv în zilele de 27 aprilie, 4 şi 11
mai, pentru ajutorarea
creştinilor din Siria şi alte
zone din Orientul Mijlociu,
mulţi dintre ei victime ale
prigoanei şi violenţei, mai

precizează Patriarhia Română.
„Colecta noastră nu este
mare, dar este un semn de
iubire mare frăţească şi de
ajutorare. (...) Este un semn
de frăţietate şi de ajutorare
concretă. Vă rugăm să
transmiteţi tuturor ierarhilor, clerului şi credincioşilor
din Patriarhia Antiohiei şi
a Întregului Orient toată
preţuirea şi dragostea
noastră, solidaritatea şi dorinţa noastră ca în scurt
timp să se aşeze pacea în
Siria, în Liban şi în tot
Orientul Mijlociu, ca să ne
putem întâlni în pace şi
bună cooperare spre slava
lui Dumnezeu şi bucuria bisericilor noastre”, a spus
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, PF Daniel.
În 2013, potrivit rapoartelor organizaţiilor internaţionale, 1.213 creştini au
murit în Siria pentru credinţa lor, peste 60 de biserici creştine au fost
distruse, iar aproape 500.
000 de oameni au părăsit
această ţară.

Raport UE: România, speranţă scăzută
de viaţă, rată ridicată a mortalităţii
România este una dintre
ţările UE cu cea mai scăzută
speranţă de viaţă, iar rata mortalităţii este printre cele mai ridicate, înregistrându-se în
schimb o incidenţă scăzută a
cazurilor de cancer şi, mai ales,
a celor de diabet, potrivit unui
raport al OECD şi al Comisiei
Europene.
Ţările europene au realizat
progrese semnificative în domeniul sănătăţii populaţiei, însă
există în continuare mari decalaje în ceea ce priveşte starea de
sănătate, atât între ţări, cât şi în
interiorul acestora, se arată întrun raport al Comisiei Europene.
Speranţa de viaţă la naştere în
statele membre ale Uniunii Eu-

ropene a crescut din 1990 cu
mai mult de cinci ani în medie,
dar diferenţa dintre ţările cu cea
mai ridicată speranţă de viaţă
(Spania, Italia şi Franţa) şi cu
cea mai scăzută speranţă de viaţă (Lituania, Letonia, Bulgaria
şi România) a rămas la acelaşi
nivel, de aproximativ opt ani.
În Spania, speranţa de viaţă
este de 82,5 ani, în Italia, de
82,4 ani, şi în Franţa, de 82,2
ani, în timp ce România se află
de poziţia 24 în UE, cu o speranţă de viaţă de 74,5 ani. Speranţa de viaţă în ceea ce priveşte
femeile este de 78,1 ani, iar la
bărbaţi – de 71 de ani.
În ceea ce priveşte rata mortalităţii, cel mai bine stau ţările

din nordul, vestul şi sudul Europei, în special Franţa, Spania,
Italia şi Elveţia, cu aproximativ
900 de decese sau mai puţin la
100.000 de locuitori. La polul
opus se situează ţările baltice şi
statele central şi est-europene,
Bulgaria, România, Letonia, Lituania, Ungaria şi Slovacia,
unde se înregistrează circa
1.500 de decese sau mai mult
la 100.000 de locuitori.
În România, rata mortalităţii
este de circa 2.000 de decese la
100.000 de locuitori, pe penultimul loc în UE, fiind depăşită
doar de Bulgaria, unde se înregistrează peste 2.000 de decese
la 100.000 de locuitori, cifre valabile pentru 2011.

Niciun mare retailer nu vinde fructe
şi legume ecologice româneşti
Niciunul dintre retailerii
importanţi din România nu
comercializează fructe şi legume autohtone ecologice, iar
pe rafturile supermarketurilor
şi hipermarketurilor se găseşte un singur brand de lapte
ecologic, astfel că susţinerea
acestor produse rămâne la nivel declarativ. World Wide
Fund for Nature (WWF) a
publicat a treia ediţie a studiului Retailer Scorecard,

care analizează performanţa
de mediu a primilor 11 retaileri FMCG din România, respectiv Auchan, Billa, Carrefour, Cora, Kaufland, Lidl,
Mega Image, Metro, Profi,
Penny Market şi Selgros.
Studiul relevă faptul că se
menţine îmbunătăţirea la nivel
de piaţă pentru fructele şi legumele fără certificare ecologică provenite din România
(55%), dar în continuare ni-

ciuna dintre cele 11 companii
nu comercializează fructe şi
legume româneşti provenite
din agricultura ecologică.
De asemenea, din laptele
dulce vândut, 56,5% provine
din România, faţă de 54,43%
în 2013. Cu toate acestea, doar
7,8% sunt produse cu certificare ecologică şi în continuare
un singur brand este prezent
în categoria lapte românesc
certificat ecologic la raft.
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Mişu Popp a excelat
în arta portretului
numeroase portrete ale fruntaşilor români din Braşov şi
ale mocanilor săceleni. Inspirându-se din fotografii a realizat portrete precum cele ale
lui Mihai Viteazul, Al. I. Cuza,
Vasile Alecsandri, Mihail
Kogălniceanu ş.a.

Mişu Popp (1827-1892) sa născut la Braşov în familia zugravului de biserici
Ioan Moldovan Popp de
Galaţi. Veche familie de
preoţi, familia Popp avea
un rang nobiliar, mai mult
simbolic, ca urmare a unei
diplome din 1668, prin
care principele Mihail
Apafi I (1661-1680) îl
înobila pe un strămăş al
pictorului, Ioan al Popii, şi
pe fiii acestuia.
S-a format ca pictor sub influenţa academismului vienez. A fost nevoit să se
refugieze în Ţara Românească datorită implicării
în mişcarea revoluţionară
de la 18481849.

Mişu Popp face parte dintre
pictorii importanţi ai secolului
al XIX-lea, iar criticii spun că
locul său este alături de pictorii
vremii, precum Gheorghe Tătărescu sau Theodor Aman.

Mişu Popp – Autoportret
Împreună cu pictorul
braşovean Constantin
Lecca a pictat numeroase biserici de peste munţi.
După întoarcerea
la Braşov, pe lângă
pictarea unor lăcaşuri de cult din
apropierea Bra şovului (amintim
bisericile din Araci,
Râşnov, Satulung),
Mişu Popp s-a remarcat
ca un apreciat portretist. Creaţia sa cuprinde

Mişu Popp – Portret de femeie
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De Moş Nicolae se aprinde
iluminatul festiv
Primarul George
Scripcaru aprinde
mâine, 6 decembrie, iluminatul de
sărbători, în cadrul
unui eveniment ce
se va desfăşura în
Piaţa Sfatului, de la
ora 17.00.
Pe scenă va urca şi corul Anatoly, iar după
aprinderea luminiţelor
din bradul de Crăciun şi
din centrul vechi al oraşului, va concerta Andra.
Seara se va încheia cu un foc
de artificii.
„Ca în fiecare an, dorim să
le oferim braşovenilor şi turiştilor un oraş din poveste
care va începe, conform tradiţiei, cu aprinderea luminilor
de sărbători în data de 6 decembrie, când va fi deschis şi
Târgul de Crăciun, din Piaţa
Sfatului şi Michael Weiss. Vom
avea un brad şi în Piaţa Unirii, în parteneriat cu Uniunea

Junilor. Îi aşteptăm pe toţi braşovenii, de Moş Nicolae, să
aprindem împreună luminile
sărbătorilor de iarnă la Braşov”, a declarat primarul George Scripcaru.
Odată cu aprinderea iluminatului festiv, în fiecare weekend, pe scena din Piaţa
Sfatului vor cânta colindătorii.
De asemenea, în perioada 2123 decembrie, începând cu
ora 18.00, pe aceeaşi scenă,

va avea loc sceneta „Naşterea
Ta, Doamne Iisuse”, montată
de Teatrul Arlechino, în parteneriat cu Teatrul Excelsior
Bucureşti. În perioada 10-11
decembrie, în Piaţa Sfatului
va veni şi Moş Crăciun de la
Coca Cola, cu tirul cu luminiţe, pentru a împărţi cadouri
copiilor. Cei mici se vor mai
putea bucura şi de caruselul
care va fi montat în Piaţa Sfatului. Lângă brad, ca în fiecare

Acţiune de colectare a deşeurilor electrice
Moş Crăciun a fost invitat
de RoRec în cadrul campaniei
„Locul deşeurilor nu este în
preajma ta!”, organizată în
parteneriat cu Primăria Municipiului Braşov, prin care
braşovenii vor putea scăpa din
nou de electrocasnicele vechi
sau defecte.
RoRec şi Primăria Braşov
vor organiza zece puncte
provizorii de colectare
devenite deja obişnuite, iar
voluntarii din cadrul
campaniei vor prelua
echipamentele de mari
dimensiuni (frigidere şi
maşini de spălat), în mod
gratuit. Participanţii la
campanie vor primi bilete la tombola organizată
duminică, 7 decembrie,
la Cortul RoRec din Piaţa
Sfatului, de la ora 18.30.
Premiile vor fi înmânate
chiar de către Moş Crăciun, care are de oferit
5 aspiratoare, 5 blendere,
5 ferăstraie verticale şi 5 maşini de călcat.
Cele 10 puncte provizorii
de colectare vor fi deschise
sâmbătă şi duminică, între
orele 10.00 şi 17.00, în următoarele locuri din Braşov:
Centrul Civic – lângă restaurant Sergiana Center, Florilor
ITC– Bd. Alexandru Vlahuţă
nr.10, în faţă la ITC, Prund
Şchei – Piaţa Unirii, lângă staţia RAT, Astra – Orizont – în

parcarea de la Galeriile Orizont, Centrul Vechi – Str.
Avram Iancu, intersecţia cu
Str. Bisericii Române, Craiter
– la intersecţia cu strada Gospodarilor, lângă LIDL, Noua
– Str. Prunului nr.9, lângă staţia RAT, Răcădău – la Parcul
Trandafirilor, lângă Carrefour
Magnolia, Tractorul – Str. Olteţ nr.12 – lângă piaţa Tractorul, Bartolomeu – Str.
Gospodarilor nr. 3.

Numărul de telefon 0800
444 800, apelabil gratuit din
orice reţea, va fi pus zilnic
între orele 9.00 şi 17.00 la
dispoziţia celor care vor solicita preluarea DEEE-urilor
de dimensiuni mari. La acest
număr de telefon se vor putea solicita şi informaţii despre punctele de colectare,
când şi unde sunt zile de
colectare, precum şi alte
informaţii despre colectarea
DEEE. Alături de acest nu-

măr, braşovenii mai au la
dispoziţie şi numărul de telefon local, 0268.326.041.
Potrivit Mihaelei Sima, în
judeţul Braşov au fost organizate 46 de campanii de
colectare selectivă a DEEEurilor. În municipiul Braşov,
anul trecut, pe parcursul celor
trei campanii „Locul deşeurilor nu e acasă”, au fost adunate peste 50 de tone de
deşeuri tip DEEE. Legislaţia
europeană transpunsă la
nivel naţional ne impune
să colectăm cel puţin 4 kg
anual pe cap de locuitor
de deşeuri electrice şi electronice (DEEE). Obligativitatea colectării o au atât
cetăţenii, cât şi autorităţile
locale, precum şi persoanele juridice.
Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec
este o organizaţie nonprofit, formată de unsprezece dintre cei mai cunoscuţi
fabricanţi europeni de aparatură electrocasnică prezenţi
pe piaţa din România. Asociaţia RoRec preia responsabilitatea producătorilor de
aparatură electrocasnică şi
gestionează toate activităţile
necesare colectării, tratării
şi reciclării deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice (DEEE), în conformitate cu legislaţia europeană
în domeniu.
A.P.

an, va fi şi căsuţa cu scena naşterii Domnului.
Mai multe autobuze RAT.
Conducerea Regiei Autonome de Transport
(R.A.T.) Braşov a luat
decizia suplimentării capacităţii de transport pe
mai multe linii care asigură legătura diverselor
zone ale oraşului cu Centrul vechi al oraşului.
Măsura are un caracter
temporar, respectiv ziua
de 6 decembrie 2014, între orele 16.00 şi 20.00.
În intervalul menţionat vor
circula mai multe autobuze
decât în mod obişnuit pe liniile 1, 4, 6, 17, 31 şi 36.
În acest fel R.A.T. Braşov
asigură braşovenilor şi turiştilor aflaţi în oraş posibilitatea
de a ajunge în condiţii optime
la evenimentul aprinderii iluminatului festiv, de mâine,
6 decembrie, de la orele
17.00, din Piaţa Sfatului.
A.P.
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„Luna operetei” în
weekend la Opera Braşov
Mâine, 6 decembrie 2014, de
la ora 18.30, în Sala Operei,
va debuta „Luna operetei” la
Opera Braşov cu un titlu îndrăgit de către publicul amator al
acestui gen muzical: „Contesa
Maritza” de E. Kalman. În distribuţie: Ioana Mărgărit, Alexandru Aghenie, Cristian
Fieraru, Nicoleta Chirilă, Mugur Curelaru, Nora Vlad, Sonia
Hazarian, Marcel Zănescu,
Paul Tomescu. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Dorel

Munteanu. Regia este semnată de Gerorge Zaharescu. Îşi
dau concursul corul, baletul şi
orchestra Operei Braşov. Libretul operetei se bazează pe
„Romanul unui tânăr sărac” de
Octave Feuillet. Preţ bilete:
20 lei; 10 lei.
Biletele se vând la sediul Operei din str. Bisericii Române
nr. 51, tel. 0268.419.380.Program: Luni – Vineri 10 – 17 şi
cu o oră înainte de începerea
spectacolelor.
L.A.

Spectacole la Dramatic
În acest sfâşit de săptămână
la Teatrul Sică Alexandrescu
sunt programate următoarele
două spectacole:
◾ Astăzi, 5 decembrie 2014, de la
ora 18.00, la sala Studio se
joacă piesa „Auto” de Ernesto
Caballero. Regia: Sorin Militaru
Scenografia: Cristian Marin
Cu: Bianca Zurovski, Ligia
Stan, Marius Cisar, Doina Teodoru. Preţul biletelor: 10 lei
Preţ redus pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei
◾ Duminică, 7 decembrie 2014, de
la ora 19.00, la Sala Mare se
joacă spectacolul „Fazanul”de

Georges Feydeau. Regia:
Cristian Hadji-Culea
Decorul: Ştefan Caragiu
Costumele: Liliana Cenean
Coregrafia: prof. Doina Enache şi Csongor Kicsi
Cu: Maria Gârbovan, Viorica
Geantă Chelbea, Oana Hodade, Ligia Stan, Bianca Zurovski, Mirela Borş, Oana Hui,
Demis Muraru, Marius Cisar,
Gabriel Costea, Mihai Bica,
George Custură, Mircea Jida,
Relu Siriţeanu, George Bîrsan,
Tiberiu Şipoş/Tudor Mone.
Preţul biletelor: 11 lei; Preţ
redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei
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Histria, cel mai vechi
oraș din România
Primul oraş în adevăratul sens al cuvântului,
de pe meleagurile noastre a fost ridicat de către coloniştii greci
originari din Milet.
Aceştia s-au stabilit în apropiere de gurile Dunării şi au
ridicat oraşul Histria în anul
675 înainte de Hristos, după
istoricul Eusebiu din Cezareea, sau 630, după Skymnos.
Coloniştii greci au ridicat Histria în scop comercial, oraşul
având atunci ieşire la Marea
Neagră, potrivit descoperă.ro.
Alături de cetăţile similare
Callatis, Tomis şi Aegyssus,
Histria a jucat un rol important în istoria noastră veche.
Numele său provine de la Istros, nimeni alta decât denumirea dată de grecii antici
fluviului Dunărea.
Oraşul a avut o dezvoltare
continuă timp de aproape

Ruinele cetății Histria se află pe malul Lacului Sinoie
1300 de ani. Histria a participat şi la revolta oraşelor pontice
contra
regelui
macedonean Lisimah, conflictul contra Bizanţului şi războiul dintre regele Mithridates
VI Eupator şi romani. Coloniştii greci din Histria s-au
aliat şi cu unele căpetenii locale ale geţilor precum Zal-

modegikos şi Rhemaxos, oraşul ajungând să fie stăpânit şi
de regele Burebista.
Histria a fost cucerită, distrusă şi refăcută de mai multe
ori în decursul zbuciumatei
sale istorii. Distrugerea sa finală a avut loc în secolul VII
după Hristos şi s-a datorat invaziilor şi atacurilor triburilor

slave şi avare. Se pare că unul
dintre motivele abandonării
definitive a oraşului a constat
în colmatarea vechiului golf
al Mării Negre, unde era amenajat portul din Histria. În
urma aluviunilor aduse necontenit de către Dunăre, vechiul golf a devenit în prezent
complexul lagunar RazelmSinoie.
Pe baza descoperirilor arheologice, în Histria au fost
bătute primele monede de pe
teritoriul românesc actual,
acest lucru având loc, se pare,
între anii 480-475 înainte de
Hristos. Resturile cetăţii Histria au fost identificate în anul
1868 de către arheologul francez Ernest Desjardin, însă primele cercetări amănunţite au
avut loc în anul 1914 sub conducerea lui Vasile Pârvan.
Ruinele cetăţii se află în prezent pe malul Lacului Sinoie
şi pot fi vizitate.

Vineri

Pe scurt
Online este mai ieftin
Produsele cumpărate online sunt cu până la 40% mai
ieftine comparativ cu produsele cumpărate din magazinele tradiționale, arată studiul „Price Index” realizat de
Millward Brown România. Prețuri mult mai bune în mediul
online au fost înregistrate la cărți, telefoane și tablete,
cu diferențe semnificative, de până la 27%, pe perioada
campaniilor promoționale, față de retailul tradițional. Discount-ul mediu de 18% aplicat cuptoarelor cu microunde
a impus această categorie printre cele mai avantajoase
pentru cumpărători. În cazul electrocasnicelor mari, mediul online oferă o gamă variată de modele, dar și prețuri
în medie cu 4-5% mai mici decât în magazinele offline
de specialitate, ceea ce, cumulat cu facilitățile de livrare,
reprezintă o economie importantă de timp și de bani.
Studiul a luat în calcul 15 categorii și 150 de produse. .

Îmbrăcăminte inteligentă
Pijamalele şi cămăşile viitorului vor putea peste câţiva
ani, graţie unor senzori încorporaţi în fibrele textile, să
prevină persoanele care le poartă despre iminenţa producerii unui accident cardiovascular şi să alerteze serviciile de urgenţe în timp real, potrivit unui studiu. Aceste
textile inteligente sunt capabile „să capteze informaţii
biomedicale despre persoanele care le poartă şi să le
transmită” apoi, prin intermediul unor dispozitive de comunicaţii fără fir, unor centre de urgenţe medicale sau
unor programe de analiză, au precizat cercetătorii de la
Facultatea de ştiinţe şi de la Centrul de optică, fotonică
şi laser din cadrul Universităţii Laval din Quebec, autorii
studiului, informează AFP.Mai rămân totuşi câteva detalii
de reglat înainte ca aceste haine inteligente să apară
în comerţ, precum conectarea lor la o reţea online fără
fir şi „rezolvarea problemei care ţine de alimentarea electrică”, a precizat profesorul Younes Messaddeq.

Cel mai vechi desen uman
„Cea mai veche reprezentare
geometrică” cunoscută în prezent a fost descoperită de cercetători pe o scoică pe care, în
urmă cu 500.000 de ani, în
Asia, un om a desenat un zigzag,
potrivit unui studiu publicat în
revista Nature.
Autorul acestui „graffiti”
preistoric este un Homo erectus,
care a trăit în zona sitului arheologic Trinil, pe malul fluviului Solo de pe insula Java.
„Este vorba despre cea mai veche exprimare grafică pe care
o cunoaştem”, a declarat pentru
AFP arheologul Francisco d'Errico, coautor al studiului publicat
miercuri.
„Avem de-a face cu un com-

portament deliberat. Omul a
avut voinţa de a face acel zigzag
dintr-o singură mişcare. Nu ştim
de ce l-a făcut, poate că desenul
este o marcare a proprietăţii, un
cod personal, un cadou”, explicat cercetătorul.„Gravurile geometrice sunt considerate, în
general, semne ale capacităţii
cognitive moderne”, potrivit
echipei de cercetători conduse
de Josephine Joorde, de la Universitatea din Leiden, în Olanda.
Zigzagul a fost realizat cu o
unealtă ascuţită când scoica,
încă proaspătă, era acoperită cu
un mic strat de materie organică. Acest procedeu a permis ca
zigzagul să poate fi readus la lu-

mină, liniile apărând albe pe un
fond maro închis. Stratul de materie organică a fost distrus ulterior, dar desenul este încă
vizibil, când lumina cade întrun unghi ascuţit peste cochilie.
„Descoperirea aceste cochilii
gravate este o surpriză, deoarece
desenele cele mai vechi cunoscute până în prezent sunt mai
recente de 300.000 de ani”, au
spus cercetătorii.
Folosind o unealtă ascuţită,
Homo erectus perfora scoica la
nivelul inserţiei muşchiului
aductor anterior, care menţine
cochilia închisă. Secţionarea
muşchiului provoca deschiderea
imediată a scoicii, iar Homo
erectus se putea hrăni.

Secretele celui mai bun whisky din lume
Marca de whisky Yamazaki Single Malt Sherry Cask
2013, desemnat în toamna
acestui an drept drept cel mai
bun din lume de ghidul Jim
Murray Whisky Bible, își datorează succesul exploatării
iscusite a climei și apei, butoaielor speciale și conștiintʼei
clare a gustului pentru rafinament al japonezilor, sustʼine
compania Yamazaki, citată
de Reuters.
Amplasată la poalele unor
dealuri împădurite din apropierea vechii capitale japoneze Kyoto, distileria de whisky

Yamazaki are în pivnitʼele
sale 2000 de butoaie care degajă un impetuos miros de
whisky matur, respirând ca
anotimpurile pentru a produce o aromă lăudată de ghidul
Jim Murray Whisky Bible ca
fiind „aproape indescriptibil
de genială”. Verile calde contribuie și ele la aroma complexă și profundă a acestui
whisky care a surclasat peste
1000 de mărci pretendente la
titlul de cel mai bun whisky
din lume.
Luată de la izvoarele unui
oraș din apropiere, apa utili-

zată de distileria Yamazaki
este pretʼuită pentru contʼinutul
său mineral și carcaterul
„soft”, iar maturarea whiskyului se produce în butoaie din
lemn de stejar speciale, lucrate artizanal în nordul Spaniei.
Popularitatea whisky-ului
era modestă în Japonia la începutul secolului XX, începând să crească după ce
Masataka Taketsuru, fiul unui
producător al băuturii traditʼionale japoneze „sake”, întors
din Scotʼia în 1918, a construit
prima distilerie a tʼării la Yamazaki, cinci ani mai târziu.
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„Lupii” au plecat
după puncte

Pagină relizată de
Răzvan Ţirea
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Becali a pierdut marca Steaua
Instanţa supremă a anulat printr-o decizie irevocabilă, marca
Steaua Bucureşti înregistrată de clubul de fotbal al lui Gigi
Becali, în procesul intentat acestuia de Clubul Sportiv al
Armatei. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a anulat,
prin decizia de miercuri, marca Steaua Bucureşti înregistrată
de SC Fotbal Club Steaua Bucureşti SA. Clubul de fotbal
deţinut de Gigi Becali a fost acţionat în instanţă în 2011 de
Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" Bucureşti, care a cerut
anularea mărcii înregistrate de cel dintâi. Tribunalul Bucureşti
a respins această cerere, în 17 aprilie 2012, decizie menţinută de Curtea de Apel Bucureşti, în 20 decembrie 2013.
ICCJ a pronunţat miercuri o decizie finală în acest proces,
dând câştig de cauză Clubului Sportiv al Armatei.

Cupa României

Echipa de hochei pe gheață Corona
Wolves Brașov a plecat în Slovacia și
Ungaria pentru trei partide importante
din Liga Mol
Hocheiștii brașoveni au un
moral foarte bun înainte de
meciurile din Liga Mol, elevii
lui Jerry Andersson reușind
să câștige ultimele trei partide din această competitʼie. Ba
mai mult, „lupii” s-au apropiat la doar trei puncte de locul trei al clasamentului,
ocupat în acest moment de
slovacii de la Nove Zamky,
care au însă un meci mai
mult disputat. Astfel că prima
partidă din cele trei pe care
hocheiștii brașoveni le vor
disputa în Slovacia și Ungaria
va fi una extrem de importantă, „lupii” urmând să întâlnească astăzi, de la ora
19.00, formatʼia slovacă Nove
Zamky. Brașovenii au trecut
recent de Nove Zamky, la
Brașov, cu scorul de 7-1, iar
slovacii vor să se răzbune.
După partida de astăzi din
Slovacia, Corona Wolves
Brașov va pleca în Ungaria,
pentru două partide, în care
este clar favorită. Sâmbătă de
la ora 18.00, brașovenii vor
întâlni formatʼia Ferencvaros
Budapesta, iar luni de la ora

19.30 vor juca împotriva celor de la Ujpesti. Înaintea
acestor partide, lideră în clasamentul Ligii Mol este
formatʼia Dab Docler cu 47
puncte din 21 de meciuri. Pe
pozitʼia secundă se situează
cei de la Miskolci cu 46 de
puncte din 22 de partide disputate, în timp ce ultima
treaptă a podiumului revine
slovacilor de la Nove Zamky
cu 43 de puncte din 22 de jocuri. Corona Wolves Brașov
are 40 de puncte din 21 de
meciuri și este pe locul patru.
Brașovenii sunt urmatʼi în clasament de Debreceni cu 26
de puncte din 21 de meciuri,
Ujpesti cu 26 de puncte din
23 de meciuri, Ferencvarosi
cu 22 de puncte din 23 de jocuri și de Sport Club Miercurea Ciuc cu 11 puncte din
21 de partide.
Pas cu pas. Tehnicianul
formatʼiei brașovene, suedezul Jerry Andersson, este
convins că pentru echipa sa
urmează trei partide dificile
însă are încredere în elevii
săi și este convins că aceștia

se pot întoarce din această
deplasare cu toate punctele.
„Avem un prim meci cu Nove
Zamky iar ei sunt foarte
motivați după înfrângerea
drastic suferită la Brașov.
Sper să putem repeta jocul
foarte bun făcut în fața propriilor fani și să cucerim
punctele puse în joc. Trebuie
să ne mișcăm foarte bine în
apărare pentru că cei de la
Nove Zamky au un atac extrem de puternic. Este o provocare mare mai ales pentru
că este un joc în deplasare și
acest fapt aduce cu sine o
presiune suplimentară. Următoarele două jocuri vor fi
împotriva a două echipe din
Ungaria care vor cu orice
preț locul nostru din clasamentul Ligii Mol. Nu va fi
ușor să le învingem, dar dacă
suntem pregătiți mental,
disciplinați și dacă vom reuși
să profităm de oportunități,
cred că putem câștiga ambele
jocuri. În total trei meciuri
dure, pe care le vom aborda
pe rând, pas cu pas”, a spus
Jerry Andersson.

Hietamaki revine luni. Cu lotul
,,lupilor” a făcut deplasarea şi
fundaşul Hietamaki, care este
suspendat încă două meciuri,
dar care va intra în echipă în
confruntarea care va încheia
acest nou miniturneu extern
al Coronei Braşov. În schimb,
Zsok nu este încă refăcut după
entorsa care a recidivat şi l-a
ţinut departe de meciurile oficiale mai mult de două luni.
Acesta ar putea reintra în echipa de bază peste două săptămâni, cu prilejul partidelor din
Cupa României, ediţia 2014.
„Juhamatti Hietamäki va lipsi
de la primele două jocuri, dar
el va juca luni. Este un jucător
important, indispensabil pentru noi. Echipa este într-un
proces continu de dezvoltare
ce presupune concentrare si
antrenament. Hocheiul este un
joc captivant, pasional, plin
de trăiri. Lucrurile se schimbă
rapid dar spectacolul trebuie
să meargă mai departe și cel
mai important lucru este să iubim jocul, chiar dacă aceasta
nu este perfect”, a mai spus
Jerry Andersson.

Ultimul bal pentru stegari
Fotbaliștii formatʼiei FC
Brașov vor evolua în ultima
etapă a turului de campionat,
astăzi, în deplasare, împotriva
celor de la Gaz Metan
Mediaș. Galben-negrii traversează o perioadă neagră în
liga I și sunt obligatʼi să învingă la Mediaș. „Consider că

printr-un rezultat pozitiv în
meciul de la Mediaş am încheia anul într-un mod care
să le redea speranţele celor
care au fost alături de noi în
revenirea pe care am avut-o
la un moment dat, părăsind
zona retrogradării. FC Braşov
merită şi poate să fie în prima

parte a clasamentului. Am încredere în băieţi şi cred că ne
putem îndeplini obiectivul pentru acest joc”, a spus Szabo.
Tehnicianul galben-negrilor,
Adrian Szabo, nu se poate
baza la acest joc pe fundașul
portughez Ricardo Machado,
care a plecat în Portugalia

după ce sotʼia sa a născut.
Mijlocașii Bruno Madeira și
Călin Cristea sunt incertʼi pentru partida de la Mediaș. Jocul
dintre Gaz Metan Mediaș și
FC Brașov ce contează pentru
ultima etapă a turului de campionat se va disputa astăzi, de
la ora 18.00 la Mediaș.

Echipa Universitatea Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei
României - Timişoreana, după ce a învins, pe teren propriu,
cu scorul de 1-0 (0-0), formaţia Pandurii Târgu Jiu, în sferturile de finală ale competiţiei. Unicul gol al întâlnirii a fost
marcat de Ceppelini, în minutul 55. Uruguayanul a înscris
cu un şut din voleu de la 10 metri lateral dreapta, după o
pasă peste apărarea adversă a lui Cristocea. Alături de
Universitatea Cluj, în sferturile competiției, s-a calificat și
CFR Cluj care a trecut marți de CS Mioveni după un meci
nebun cu scorul de 4-3. Aseară s-au disputat ultimele două
jocuri din această fază a competiției: ASA Târgu Mureş Petrolul Ploieşti și CSU Craiova - Steaua București. Jocurile
s-au terminat după închiderea ediției.

Mioveniul cere rejucarea
Divizionara secundă CS Mioveni i-a cerut președintelui
FRF, Răzvan Burleanu, într-o scrisoare deschisă, rejucarea
meciului cu CFR Cluj din sferturile de finală ale Cupei României-Timișoreana la fotbal. Marți seara, la Pitești, CFR
Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei, după ce a învins-o
pe CS Mioveni cu scorul de 4-3. CFR a câștigat în urma
unei spectaculoase răsturnări de scor, marcând de patru
ori în ultima jumătate de oră a partidei, după ce a fost condusă cu 3-0. Mai mult, CFR a reușit egalarea în minutul
87, după o fază în care jucătorii echipei clujene au dat dovadă de lipsă de fair-play, refuzând să ofere înapoi mingea
jucătorilor argeșeni. Conducerea clubului CS Mioveni i-a
trimis lui Răzvan Burleanu o scrisoare descrisă, prin care
solicită intervenția președintelui FRF și rejucarea partidei
cu CFR Cluj din sferturile de finală ale Cupei României.
„În urma problemelor grave apărute la meciul de Cupă cu
CFR, când arbitrul Dragoș Istrate a inventat un penalty
pentru oaspeți, băgându-i pe aceștia în joc, dar mai ales
când, în minutul 86 clujenii au fost lipsiți de fair-play și au
egalat la o fază în care prin fair-play trebuiau să înapoieze
mingea dintr-un aut, gazdelor, clubul nostru îi cere
președintelui Burleanu să propună rejucarea meciului, în
spiritul fair-play-ului", se afirmă în scrisoarea deschisă semnată de președintele executiv al CS Mioveni, Constantin
Stancu. CS Mioveni menționează un precedent, rejucarea
unui meci din Cupa Angliei, din anul 1999, dintre Arsenal
și Sheffield United.

Asesoft aproape de calificare
Echipa masculină de baschet CSU Asesoft Ploiești a învins
formația turcă Banvit Bandirma cu scorul de 84-74 (2116, 32-26, 10-15, 21-17), în Sala Olimpia, într-un meci din
Grupa E a competiției Eurocup. Campioana României a
făcut un pas mare către faza următoare a competiției, după
un meci în care artizanii victoriei au fost americanul dee
Brown și lituanianul Marius Runkauskas. În alte partide din
grupă, Partizan Belgrad a fost învinsă acasă de Hapoel
Ierusalim cu 83-64, iar formația rusă Krasnîi Volgograd sa impus în Lituania, cu 91-82 în fața formației Lietuvos Vilnius. În clasament, după opt etape, pe primul loc se află
Lietuvos Vilnius, 14 puncte, urmată de Banvit Bandirma,
14 p, Krasnîi Volgograd, 13 p, Asesoft Ploiești, 12 p, Hapoel
Ierusalim, 10 p și Partizan Belgrad, 9 p. Pe 10 decembrie,
CSU va juca în deplasare cu Hapoel, la Ierusalim și poate
parafa o calificare istorică în faza următoare a competiției.
Lietuvos Vilnius, Banvit Bandirma și Krasnîi Volgograd șiau asigurat deja biletele pentru faza superioară a
competiției.

DIVERTISMENT

O nouă expoziţie
la Muzeul de Artă
În perioada 5 decembrie 2014 – 8 februarie
2015 Muzeul de Artă
Braşov organizează
expoziţia „Artă şi istorie în colecţia Muzeului de Artă Braşov”.
Vernisajul expoziţiei va
avea loc astăzi, 5 decembrie
2014, la ora 13.00, la sediul
Muzeului de Artă Braşov,
aflat pe Bulevardul Eroilor
nr. 21.

Premieră la Teatrul
pentru copii „Arlechino”
Duminică 7 decembrie, la
orele 10.30 şi 12.00, are loc
la Teatrul pentru Copii Arlechino, premiera spectacolului
„Cine a furat fulgii de nea?”
„Fiecare miracol are povestea lui. Spectacolul «Cine a
furat fulgii de nea?» vă propune o călătorie într-o lume
unde tot ce este magic, este

viu. Lumina învinge întunericul, iar candoarea şi speranţa
sufletului de copil vă îndeamnă în preajma sărbătorilor de
iarnă să vă deschideţi inima,
mintea şi sufletul”, spune regizorul Georgeta Lozincă.
Costul unui bilet este de
12 lei, pentru copii, părintʼi şi
bunici.

Bancuri
◾ Când un bărbat are de luat o decizie importantă... închide ochii, îşi
cuprinde capul în mâini,gândeşte
profund, apoi proclamă hotărât:
– Nevastă, tu cum crezi c-ar trebui
să facem?
◾ – Trebuie să te avertizez că soţul
meu se întoarce în 30 de minute.
– Dar eu nu fac nimic neonorabil!
– Tocmai asta este... Iar timpul
trece.

Expoziţia „Artă şi istorie
în colecţia Muzeului de Artă
Braşov” prezintă modul în
care evenimentele şi personalităţile istorice s-au reflectat în creaţia artistică, de la
pictorii revoluţionari activi
la 1848 până la artiştii din
perioada postbelică. Vor fi
expuse lucrări de Constantin
Daniel Rosenthal, Mişu
Popp, Coca Romano, Eftimie Modâlcă, Ortwin Weiss,
Helmut Arz etc.

◾ Doitipidiscutau:
– Sunt însurat de 20 de ani şi mereu
îndrăgostit de aceeaşi femeie.
– Mi se pare un lucru admirabil!
– Dar şi periculos... dacă află
nevastă-mea, mă omoară!
◾ Nevasta către soţ:
– Dragule, tu nu îmi spui niciodată
că mă iubeşti.
Soţul:
– Ţi-am spus o dată. Dacă o să fie
vreo schimbare, atunci te anunţ!

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

JUDECATORUL PREMIERĂ(THE JUDGE)
Regie: David
Dobkin
(N-15), Dramă,
142 min.
Vineri, Sâmbătă,
Duminică: 17:45
ST. VINCENT
-PREMIERĂRegie:
Theodore Melfi
(AG), Comedie,
102 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:00
PRĂDĂTOR DE NOAPTE -PREMIERĂ(NIGHTCRAWLER)
Regie: Dan Gilroy
(N-15), Crimă, Dramă, 117 min.

Vineri, Sâmbătă,
Duminică: 15:30,
20:30, 22:30
PADDINGTON PREMIERĂRegie: Paul King
(AG), Comedie,
Familie, 95 min.
Vineri, Sâmbătă,
Duminică: 20:00
PINGUINII DIN
MADAGASCAR
-3D(PENGUINS OF
MADAGASCAR)
Regie: Simon J.
Smith, Eric Darnell
(AG), Animaţie,
Aventuri, Comedie,
Familie, 92 min.
Vineri: 13:30 dublat,
13:45 dublat, 15:15 dublat, 17:00 subtitrat
Sâmbătă, Duminică: 11:45 dublat, 13:30 dublat,
13:45 dublat, 15:15 dublat, 17:00 subtitrat
JESSABELLE
Regie: Kevin Greutert
(N-15), Horror, Thriller, 90 min.

Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:00
ŞEFI DE COŞMAR 2
(HORRIBLE BOSSES 2)
Regie: Sean Anders
(AP-12), Comedie, 108 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:15
MUZEELE VATICANULUI 3D
DOCUMENTAR (AG)
Tarif Unic: 25 lei/bilet, 65 min.
Sâmbătă, Duminică: 12:00
PUNCT ŞI DE LA CAPĂT
(THE REWRITE)
Regie: Marc Lawrence
(AP-12), Comedie, Romantic, 106 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:50
JOCURILE FOAMEI:
REVOLTA – PARTEA I
(THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART I)
Regie: Francis Lawrence
(AP-12), Acţiune, Aventuri, SF, 123 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:45
INTERSTELAR:
CĂLĂTORIND PRIN UNIVERS
(INTERSTELLAR)
Regie: Christopher Nolan
(AP-12), SF, Aventuri, 169 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:00

Vineri

Horoscopul zilei
Berbec. Dacă vrei să înveţi ceva nou, astăzi ai ocazia perfectă.
Cineva cu multă experienţă îşi va rupe din timp pentru a-ţi
da câteva ponturi. Nu ezita să îţi pui în practică ideile!
Taur. Dacă ai nemulţumiri tot mai mari cu privire la relaţia
pe care o ai, astăzi este momentul pentru a-ţi decide soarta.
Pune punct dacă nu mai sunteţi pe aceeaşi lungime de undă.
Gemeni. Astăzi va trebui să iei unele decizii foarte importante,
de aceea nu trebuie să te grăbeşti. Cere sfatul cuiva din
familie dacă simţi că nu faci faţă presiunilor din jur.
Rac. Încearcă astăzi să înveţi de la cei mai buni, şi nu îţi fie
ruşine să pui întrebări. Fii mai îndrăzneţ/eaţă şi vei avea
multe de învăţat. Pe plan sentimental stau foarte bin.
Leu. Încearcă să nu îi mai analizezi aşa mult pe cei din jurul
tău, şi cu atât mai mult să îi critici. Ai nevoie de o pauză,
iar un concediu ar fi cea mai bună soluţie.
Fecioară. Încearcă să nu mai crezi tot ce ţi se spune, mai ales
dacă vorbele vin din partea partenerul de viaţă. Puţin scepticism nu strică, important este să nu îl duci la extreme.
Balanţă. Încearcă pe cât posibil să nu devii o persoană sedentară, chiar dacă vremea de afară te ţine mai mult în casă.
Fă-ţi un program zilnic de exerciţii fizice.
Scorpion. Astăzi ai toate şansele să cunoşti pe cineva care te
va impresiona, dar nu te lăsa vrăjit/ă încă de la prima întâlnire.
Încearcă să dai oamenilor o şansă.
Săgetător. O reîntâlnire cu un vechi amic te va bine dispune
astăzi şi te va umple de energie. Dacă ai probleme cu greutatea, astăzi este ziua perfectă pentru a începe un regim.
Capricorn. Fii deschis/ă astăzi unor proiecte noi sau unor schimbări. Orice investiţie pe care o vei face va fi profitabilă atât
timp cât asculţi de sfaturile unei persoane de încredere.
Vărsător. Chiar dacă ai mulţi pretendenţi, astăzi îţi vei da
seama că ai nevoie de o perioadă în care să fii singur/ă şi
în care să îţi pui ordine în gânduri.
Peşti. Nu stai prea bine cu banii astăzi, iar acest lucru se va
răsfrânge asupra organismului tău. Durerile de cap şi frustrările pe care le acumulezi te vor extenua spre seară.
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Ce ne oferă în acest an
Sărbătoarea Pomului de iarnă
27 decembrie 1979 – 3 ianuarie 1980, „serbări ale
Pomului de iarnă”, pentru
care, pe lângă fondurile din
bugetul statului, se vor fi
alocat importante sume
din bugetele sindicatelor,
organizaţiilor U.T.C. şi de
femei, ale pionierilor şi
şoimilor patriei, cooperativelor de producţie, meşteşugăreşti şi de consum.
Împreună cu Inspectoratul Școlar judeţean,
Consiliul judeţean al pionierilor şi şoimilor patriei,
va fi organizat în toate
grădiniţele şi şcolile din
municipii, oraşe şi comune, serbări ale Pomului de
iarnă.
Organizaţiile de femei,
împreună cu cele de Cruce
Roşie au început să pregătească pentru copiii din
leagănele şi casele de copii
din Braşov, Rupea, Făgăraş
şi Victoria, pachete-cadou,
cu obiecte vestimentare,
rechizite, cărţi, dulciuri.
Comitetul judeţean al UTC
va fi organizat, între 2426 decembrie 1979, în taberele de odihnă pentru
elevi de la Braşov, Făgăraş

şi Săcele, carnavaluri ale
tineretului, iar la cluburile
de vacanţă din municipii şi
oraşe, vor avea loc spectacole şi alte manifestări
„coltoral-educative”. De
asemenea, „ample acţiuni
de sărbătorire a Pomului de
iarnă” a organizat şi Comitetul judeţean de cultură şi
educaţie socialistă, sub
îndrumarea căruia au fost
organizate momente cultural-artistice cuprinzând
„frumoasele obiceiuri laice” de pe aceste meleaguri,
iar Consiliul judeţean al
sindicatelor a pregătit pentru cei 120.000 de copii ai
membrilor de sindicat,
spectacole şi serbări ale
Pomului de iarnă în toate
cluburile din întreprinderi
şi instituţii, în şcolile, căminele şi grădiniţele de pe
lângă întreprinderi. Aşadar,
pentru Pomul de iarnă, Moş
Gerilă (cum se numea în
perioada comunistă Moş
Crăciun!n.n.) a pregătit
numeroase surprize plăcute
(„Drum Nou” ,
16 decembrie 1979)

Potrivit măsurilor iniţiate
de conducerea superioară de partid şi de stat, cu
prilejul Anului Nou 1980,
în judeţul Braşov, ca de
altfel în toată ţara, s-au
organizat „ample acţiuni
politice şi cultural-educative tradiţionale”,
privind sărbătorirea „Pomului de iarnă”, informa
C. Maria.
Astfel, în întreg judeţul
Braşov, s-au organizat, pentru „copiii celor ce muncesc” (hâm, copiii şomerilor
sau celor care nu puteau să
muncească, fiind invalizi, ori
ai puşcăriaşilor erau exceptaţi?! n.n.), în perioada

Iulian Cătălui
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Din presa maghiară
În faţa vitrinelor

Puţini sunt cei care nu aruncă măcar o privire asupra vitrinelor magazinelor. De cele mai multe ori o plimbare
relaxantă se poate termina cu cumpărături inspirate de
aceste vitrine. O vitrină frumos aranjată poate creşte cu
mult profitul magazinului. În Braşov există trei grupuri
care se ocupă de aranjarea estetică a vitrinelor.
Graficianul Gaál István conduce unul dintre grupuri şi
are o experienţă de 10 ani în acest domeniu. A câştigat
multe premii pentru Braşov la concursurile de acest
gen. Anul acesta a obţinut locul I la secţiunea industrie
alimentară. El este la curent cu noutăţile publicate în
revistele de specialitate, participă
la schimburi de
experienţă. Se
mândreşte că la
întrunirile naţionale Braşovul
mereu este apreciat, iar ideile
pentru decorare
propuse de braşoveni sunt aplicate în toată ţara.
Munca de decorare este complexă, începând de
la creaţie, cunoaşterea produsului,
până la legarea curentului pentru iluminatul vitrinei sau
fixarea poliţelor pe pereţi. Momentan vitrinele magazinelor
transmit o atmosferă de toamnă caldă şi colorată, dar pe
biroul lui deja sunt gata schiţele pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Sunt spuse şi câteva neajunsuri ca lipsa
materialelor decorative, lipsa unui fotograf pentru a realiza
fotografii la dimensiuni mai mari, precum şi lipsa călătoriilor de studiu în străinătate.
În final reporterul prezintă câteva magazine cu vitrine
atrăgătoare: magazinul Carpaţi, magazinul de textile
nr. 22, câteva alimentare de pe strada 7 Noiembrie.
Dar cum se îndepărtează de centrul Braşovului vitrinele
devin mai gri, neamenajate, chiar prăfuite. Semnalează
lipsa vitrinelor cu obiecte artizanale, care ar atrage turiştii.

(Demeter Szabolcs. Kirakat őrjárat.
În: Brassói Lapok, nr.19, 1969)
Dinu Eva

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”

Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov
str. Apullum nr. 3, e-mail: bjt@addjb.ro, fax: 0268.470.504
Telefon: 0371.433. 941 (după ora 14.00)
Redactor şef:
ISSN 2360–0217
Sebastian Dan

ISSN-L 2360–0217

Secretar general de redacţie:
Liana Adam
Tehnoredactare:
George Nistor
Cristian Spânu

LIFE

12

Ceasul care costă
24 de milioane de dolari
„Graves”, un
ceas de buzunar fabricat
în anii ‘30, rămâne cel mai
scump obiect
de acest tip
din lume,
după ce a fost
cumpărat cu
24 de milioane de dolari
la o licitaţie
organizată la
Geneva.
Casa Sotheby’s
miza înainte de
licitaţie pe un preţ
estimativ de 15
milioane de dolari. Cu această
ocazie, acest ceas a bătut recordul de 11 milioane de dolari pe care îl stabilise deja tot
el, în 1999, au precizat organizatorii licitaţiei.
Ceasul poartă numele bancherului newyorkez Henry

Graves. Ceasul este capabil
de operaţiuni cu cel mai mare
grad de complexitate din
lume. În prezent, el este depăşit din acest punct de vedere
doar de operaţiunile complicate realizate de maşini şi de

computere. Acest cronograf
de buzunar, din aur, ce îndeplineşte 24 de funcţii, inclusiv
un calendar infinit, fazele lunii, timpul sideral şi indicaţii
orare pentru răsăritul şi apusul
Soarelui pentru oraşul New

Cel mai inteligent om din lume
înghite zilnic 50 de pastile
Rick
Rosner, considerat al doilea cel mai inteligent om din lume, spune
că secretul lui este consumarea unei cantităţi uriaşe de
suplimente nutritive.
Bărbatul, care are un IQ
de 192, comparativ cu media
de 100, cât au oamenii obiş-

nuiţi, spune că înghite zilnic
câte 50 de pastile, scrie Business Insider. Printre acestea
se numără pilule cu ulei de
peşte care conţin acizi graşi
Omega 3, aspirină pentru copii, utilă pentru longevitate
şi Metformin, pentru stimularea metabolismului.
Acest regim îi ajută creierul
să lucreze mai bine, prin încetinirea declinului cogntitiv,
spune Rick. El decide singur
ce suplimente să consume. În

plus, în fiecare zi merge și la
sala de gimnastică.
Rick recunoaşte că în fiecare zi bea şi cafea, băutură
cu efecte demonstrate asupra
activităţii cognitive.
Cu toate acestea, nu există
studii care să ateste aceste
beneficii aduse de suplimentele nutritive. Multe pastile
pot conţine mai multe substanţe decât cele menţionate
pe etichetă, iar unele pot fi
dăunătoare.

Ce mărturisiri face bărbatul înghiţit de viu
de un şarpe anaconda
Naturalistul american Paul
Rosolie a recurs la o cascadorie
uimitoare, lăsându-se înghiţit
de viu de un anaconda, ca să
atragă atenţia asupra habitatului
periclitat al acestor şerpi din
Amazon. Controversata cascadorie face parte dintr-un proiect menit să ofere mai multe
informaţii despre şerpii anaconda, scrie dailymail.co.uk.
Filmul va fi difuzat dumincă de Discovery Channel.
Exemplarul folosit de Rosolie este o femelă de peste
7,5 metri lungime, care cântăreşte aproape 200 kg.
Rosolie a fost protejat de
un costum special din fibre

de carbon, care
îl apăra de sucurile digestive
şi de strânsoarea şarpelui.
Costumul îi
oferea şi oxigenul necesar
timp de 3 ore,
find dotat şi cu camere care
înregistrau tot ce se petrecea
în stomacul reptilei.
Rosolie spune că nu i-a fost
teamă pentru viaţa lui, ci pentru sănătatea şarpelui, dar că
acesta nu a avut de suferit.
Ecologiştii se declaraseră
revoltaţi de acest proiect, considerând că anaconda va fi ră-

nită dacă va fi obligată să înghită o pradă mai mare ca în
mod normal.
Pentru ca şarpele să vrea
să-l mănânce, Rosolie s-a acoperit de sânge de porc.
La final, naturalistul a declarat că experienţa a fost incredibilă, el simţind din plin
forţa uriaşă a acestor şerpi.

York, a fost realizat exclusiv
manual de
compania Patek
Philippe în anul
1933.
Comandat în
1925 de bancherul american
Henry Graves,
realizarea sa a
necesitat trei
ani de cercetări
ştiinţifice şi
cinci ani pentru
a fi asamblat.
Experţii în domeniu consideră că acesta este
„Graalul” ceasurilor din lumea întreagă.
Ceasul a făcut parte din colecţia muzeului american
Time Musem, care şi-a închis
porţile în anii 1990. Întreaga
colecţie a muzeului, inclusiv
ceasul „Graves”, a fost vândută la licitaţie în anul 1999.

Valentina Pelinel şi Cristian Boureanu
s-ar fi împăcat

Top-modelul Valentina Pelinel şi
politicianul Cristian Boureanu s-ar
fi împăcat, scrie
ele.ro, care prezintă o serie de dovezi în acest sens.
Astfel, Valentina
Pelinel şi fostul ei soţ figurează locuind împreună, potrivit
unei hârtii oficiale prin care un executor judecătoresc
scoate la licitaţie un imobil din sectorul 3, care aparţine
celor doi. Conform documentului, Pelinel şi Boureanu ar
locui într-un apartament din sectorul 6, care ar aparţine
Valentinei încă dinaintea căsătoriei. Un alt amănunt interesant este că Boureanu şi-a făcut ultima vacanţă în
New York, acolo unde Pelinel deţine un alt apartament.
De altfel, la momentul divorţului dintre cei doi, s-a speculat
că ar fi făcut acest demers tocmai pentru a-şi proteja
averea, din cauza datoriilor pe care Boureanu le are.

Smiley, mărturisire surprinzătoare:
„Şi acum mai sufăr din dragoste”

Artistul se bucură de o carieră de succes, dar în plan
sentimental lucrurile nu s-au schimbat pentru el.
Într-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars,
Smiley a explicat că acum se concentrează pe activitatea
muzicală: „În momentul ăsta e foarte greu să menţin o
relaţie stabilă, pentru că nu am timp pentru asta, Vreau
să construiesc ceva care să rămână, să fac multă muzică.
Am o grămadă de artişti de care mă ocup.” „Totul e relativ,
în unele situaţii te îndrăgosteşti la prima vedere, în alte
situaţii e o relaţie care se construieşte în timp, bazată
pe alte lucruri. Şi acum mai sufăr din dragoste, voi credeţi
că scriu aşa din nimic?”, a mărturisit Smiley.

