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20 de elicoptere Puma
modernizate la Ghimbav
Ponta: Am ajuns la un acord
pentru bugetul pe 2015

Eurocopter România şi Forţele
Aeriene Regale Britanice au încheiat cu succes parteneriatul
prin care au fost modernizate
20 de elicoptere Puma. Acest
moment a fost marcat printr-un
eveniment organizat la Sediul
Eurocopter România de la
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Ghimbav. Noul RAF Puma 2
este unul dintre cele mai versatile modele de elicoptere. În
urma modernizării acest model,
construit în anii 1970, este adus
în secolul 21 şi câştigă aproape
10 ani de viaţă operaţională.
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Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe
de presă, că s-a ajuns la un acord de principiu pentru bugetul
pe 2015, iar vineri va fi aprobat şi trimis către Parlament.
Prim-ministrul a ţinut să precizeze că nu va exista nicio taxă
sau impozit suplimentar în anul viitor. Victor Ponta a mai afirmat că Guvernul a ajuns la un acord cu FMI şi CE pentru ca
deficitul bugetar pe care va fi construit proiectul de buget pe
anul viitor să crească de la 1,4% la 1,83% pe cash. „Am ajuns
la un acord de principiu pentru bugetul pe 2015. Pe baza acestui
acord putem finaliza proiectul de buget, astfel încât vineri dimineaţă să aprobăm bugetul şi să îl trimitem către Parlament.
Nu va exista nicio taxă sau impozit suplimentar în 2015. Toate
măsurile deja în vigoare sunt incluse în buget”, a afirmat premierul Victor Ponta. „În 2015 vom plăti şi ultimele titluri executorii pe 2016, către profesori şi alte categorii de angajaţi ai
statului. Datele principale se referă la un deficit de 1,83% din
PIB. Vom avea un buget de 238 de miliarde de lei, din care
225 sunt venituri şi 13 miliarde este deficitul. Estimarea de
creştere economică este de 2,5% din PIB, egală cu cea din 2014.
Am reuşit scăderea TVA la pachetele all-inclusive din turism,
de la 24 la 9%”, a menţionat premierul Victor Ponta.

Trei străzi din Codlea vor fi modernizate

„Braşovul – Judeţul Tău” vă cere părerea

Primăria Codlea a atribuit recent
contractul privind lucrările de reabilitare şi modernizare a trei străzi
din municipiu: Măgurii, Şoimului şi
Vulturului. Este vorba despre un proiect amplu, pe care edilii codleni intenţionau să-l deruleze încă din vară,
dar nu au reuşit din cauză că licitaţia
a fost contestată de firma clasată pe

Ziarul „Braşovul Judeţul Tău” editat
de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a
Judeţului Braşov e interesat de părerea
dumneavoastră. Completaţi chestionarul din pagina 3, ca să aflăm dacă
v-a plăcut cotidianul, dacă doriţi să
continuăm şi în 2015, dacă sunt lucruri
pe care ar trebui să le îmbunătăţim.
Aşteptăm părerea dumneavoastră com-

locul secund. La sfârşitul lunii noiembrie contestaţia a fost respinsă.
Conform primarului municipiului
Codlea, Cătălin Muntean, „până la
finalul acestui an se va semna contractul, dar realizarea efectivă a lucrărilor depinde de condiţiile
meteorologice”. Proiectul are valoarea de 5,1 milioane de lei.
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pletând taloanele publicate în ziar în
perioada 8-18 decembrie) în pagina 3.
Talonul completat îl puteţi depune
până în data de 19 decembrie 2014,
inclusiv, la distribuitorii noştri şi punctele de distribuţie, la punctele de colectare menţionate în interiorul ziarului
sau on-line, la adresa: www.addjb.ro
pag. 3
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Razie la Brașov împotriva traficanților de țigări
Ieri au avut loc sute de percheziţii în Braşov şi în alte
opt judeţe într-un dosar penal în care sunt vizaţi traficanţi
de ţigări. Ofiţerii şi procurorii DIICOT au destructurat trei
grupări infracționale care au adus ilegal în România
peste două milioane de pachete cu țigări din Republica
Moldova și Ucraina. Ţigările aduse ilegal erau distribuite
”pe piața neagră” în sistem en-gross sau en-detail, prin
sustragerea de la controalele vamale și fără plata accizelor şi taxei pe valoarea adăugată. Membrii grupărilor
au creat, spun procurorii, veritabile rețele de colectare,
preluare, transport și depozitare a țigaretelor provenite
din contrabandă, acestea fiind structurate pe paliere în
funcție de rolurile îndeplinite în cadrul grupului infracțional
de către fiecare dintre suspecţi. În total, s-au efectuat
263 de percheziții. Traficanţii au comercializat peste 2
milioane de pachete cu țigări de contrabandă.

Miercuri

Elicoptere Puma ale Marii Britanii
vor fi modernizate la Ghimbav
Eurocopter România și
Forțele Aeriene Regale
Britanice au încheiat cu
succes parteneriatul
prin care au fost modernizate 20 de elicoptere
Puma. Acest moment a
fost marcat printr-un
eveniment organizat la
Sediul Eurocopter România de la Ghimbav.

Sindicaliştii TAROM ameninţă cu proteste
Sindicatele TAROM, afiliate la Federaţia Naţională
a Sindicatelor din Porturi, au declanşat conflictul de
muncă, cerând respectarea prevederilor Contractului
Colectiv de Muncă semnat în luna septembrie cu reprezentanţii conducerii, spune Aurel Curdov, preşedintele Sindicatului Naţional Tehnic TAROM. “ Acest
contract nu a fost înregistrat încă de Inspectoratul
Teritorial de Muncă, sub motivaţia că ar fi existat
nişte contestaţii depuse de sindicatele piloţilor. Însă,
conform legii, dacă la nivelul unei unităţi contractul
este semnat de 50% plus unul dintre angajaţi, atunci
contractul poate fi înregistrat”, a spus Curdov, citat
de Agerpres. De cealaltă parte, reprezentanții TAROM estimează că nu va exista conflict de muncă
în companie, chiar dacă sindicatul personalului tehnic
a depus la ITM un preaviz în acest sens, iar majorările salariale solicitate nu vor putea fi acordate,
atât timp cât societatea se află pe pierderi.

Eurocopter România a realizat o actualizare care presupune
îmbunătatʼirea performantʼelor
operatʼionale ale elicopterelor
Puma, în cadrul programului
RAF (Royal Air Force) Puma
Life Extension Programme.
Prin implementarea unui
nou tip de „glas cockpit”
aviatic, a unui pilot automat
digital în patru axe și a două
motoare Makila, noul RAF
Puma 2 poate să zboare mai
sus, mai repede și pe distantʼe
mai mari, oferind pilotʼilor
avantajul tehnologiei de ultimă generatʼie pentru elicoptere și o capacitate mai mare
în misiune.

Noul RAF Puma 2 este
unul dintre cele mai versatile
modele de elicoptere și poate
fi adaptat atât pentru suport
logistic, cât și pentru transport sau servicii VIP. În
urma modernizării de către
Eurocopter România, acest
model, construit în anii
1970, este adus în secolul 21
și câștigă aproape 10 ani de
viatʼă operatʼională, 35% mai
multă putere în motor și un
consum de combustibil mai

scăzut cu 25% fatʼă de modelul anterior.
Cele 20 de elicoptere au
fost modernizate în 23 de
luni, demonstrând astfel
capacitătʼile industriale și
competentʼele atinse de Eurocopter România până în prezent. În această perioadă,
compania a continuat dezvoltarea capacitătʼilor de MRO
(maintenance, repair and
overhaul), ce se axează pe elicopterele Super Puma, dar și

pe elicopterele de tip DAUPHIN și EC 135, cu scopul de
a-și extinde portofoliul de servicii oferite clientʼilor de pe
piatʼa mondială.
„Ne aflăm la finalul unui
contract important, unul de
care suntem foarte mândri.
Ne bucură faptul că în ultimii doi ani am avut ocazia
să ne demonstrăm competențele în acest domeniu
și, în același timp, ne-am
îmbunătățit constant expertiza. Parteneriatul cu Forțele
Aeriene Regale Britanice a
reprezentat un pas important
în evoluția Eurocopter România, iar faptul că am
obținut acest rezultat
dovedește capacitatea Eurocopter România de a furniza
servicii la cele mai înalte stadarde internaționale și de a
reuși să răspundă celor mai
exigente cerințe ale clienților
din întreaga lume”, a afirmat
Jean-Louis Mascle, directorul
general executiv al Eurocopter România, membră a grupului Airbus Helicopters.

Hotelierii români salută
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV reducerea TVA pentru pachetele turistice

COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Utilizarea necorespunzătoare a
materialelor pirotehnice de distracţie
poate determina accidente grave
dar și pagube materiale !
În scopul prevenirii accidentelor cauzate
de utilizarea materialelor pirotehnice:
1. Nu cumpăraţi
materiale pirotehnice
de la comercianţi
neautorizaţi.
2. Nu permiteţi copiilor
să manipuleze petarde şi
artificii sau alte materiale pirotehnice.
3. Respectaţi instrucţiunile de utilizare
înscrise pe ambalajul acestor produse.

Majoritatea hotelierilor români salută anunţul privind
intenţia guvernului de a reduce TVA de la 24 la 9% pentru
pachetele turistice, rezultă
dintr-o anchetă publicată de
pagina electronică a agenţiei
Mediafax.
Mohammad Murad, preşedintele Federaţiei Patronatelor
din Turismul Românesc
(FPTR) şi unul dintre cei mai
mari proprietari de hoteluri
din România, crede că tarifele
la hoteluri vor scădea cu 10%
şi că se va reduce şi evaziunea
fiscală, iar România va fi capabilă să concureze în turism
cu alte ţări din zonă, unde
TVA este sub 24%.
Şi vicepreşedintele ANAT
Alin Burcea crede că vom

asista la o scădere cu 10% a
tarifelor la hotelurile din România şi că numeroşi turişti
„se vor întoarce să mănânce
în restaurantele hotelurilor”,
faţă de situaţia actuală, când
cei mai mulţi mâncau la hotel
doar micul dejun, inclus în pachet. Pe de altă parte, Radu
Enache, preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din
România, se arată sceptic.
„Măsura este extraordinară,
dar până să mă îmbăt de bucurie mai durează. Să vedem
cum se aplică. Dacă facem un
pachet cu toate mesele şi ei
vor aplica taxa locală de 1%
pe toată factura, considerândo înnoptare, va fi o mare problemă”, a declarat Enache
pentru Mediafax.

Premierul Victor Ponta a
anunţat ieri, după discuţii cu
FMI şi Comisia Europeană, că
toate pachetele turistice care includ minim cazare, fiind vorba
şi de cele tip all inclusive, vor
beneficia de anul viitor de TVA
redus de la 24% la 9%. Măsura
include atât mesele, cât şi toate
tipurile de servicii din hotel. În
prezent, TVA de 9% se aplică
doar la pachetele care conţin
cazare şi mic dejun. Hotelierii
au cerut în ultimii ani reducerea
TVA şi pentru celelalte tipuri
de pachete, considerând o anomalie ca o cafea sau un croisant
mâncat de dimineaţă să fie taxat
cu 9%, iar pentru acelaşi produs, consumat la prânz, TVA
să fie de 24%, mai arată pagina
electronică a Mediafax.

Parlamentul a decis când va depune
Klaus Iohannis jurământul de învestitură
Președintele ales, Klaus Iohannis, va depune jurământul
de învestitură în Parlament duminică, 21 decembrie, la ora
12,00, au decis martʼi Birourile
permanente reunite ale Camerei Deputatʼilor și Senatului.
„În legătură cu jurământul
depus de către preşedinte, în
consens s-a stabilit ca acesta
să fie pe 21, duminică, la orele

12.00, urmând ca, în conformitate cu Constituţia, preşedintele nou ales să intre în
atribuţiile constituţionale în momentul în care depune jurământul în faţa Parlamentului”,
a declarat secretarul Camerei
Deputatʼilor Niculae Mircovici.
„A fost o discuţie pe tema
aceasta că poate ar trebui ca
CCR să exprime un punct de

vedere. Opinia a fost clară: Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului
român, Parlamentul este în
funcţiune, preşedintele ales depune jurământul în faţa Parlamentului şi cel care stabileşte
momentul în care acest lucru
se face este Parlamentul României, prin cele două Camere
reunite”, a mai spus Mircovici.
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Cartele electronice în loc
de bilete la RAT, în 2015
Contractul de lucrări
pentru proiectul de management informatizat
al sistemului de transport în comun, derulat
de Primăria Braşov, prin
RAT Braşov, cu fonduri
nerambursabile, a fost
semnat la începutul
acestei săptămâni.
Câştigătorul licitaţiei este
UTI SA Bucureşti în asociere
cu Ratcom, care şi-au adjudecat contractul la valoarea de
23,74 milioane lei fără TVA.
Proiectul este finanţat 98%
din fonduri europene, prin
Programul Operaţional Regional, şi a fost estimat la valoarea
de de 31.596.105,53 lei. Proiectul va trebui finalizat până
la 1 noiembrie 2015.
„Mă bucur că am reuşit să
semnăm acest contract care,
deşi este unul foarte important

Noul sistem electronic va înlocui biletele de călătorie cu cartele magnetice individuale
pentru modernizarea transportului în comun, a fost întârziat
mai bine de un an, din cauza
contestaţiilor. Odată cu introducerea acestui sistem de eticketing vom trece la o nouă

etapă în ceea ce priveşte modernizarea sistemului de transport în comun din municipiul
Braşov. Pentru călători ne propunem să avem astfel un mijloc facil de plată a

Încep lucrările la Centrul de informare
turistică din Poiana Brașov

Până la sfârşitul acestei săptămâni, primarul George Scripcaru va da ordinul de începere
a lucrărilor la Centrul de informare şi promovare turistică din
Poiana Braşov, proiect demarat
încă din anul 2012, la care finanţarea a fost semnată abia la
începutul lunii septembrie 2014,
iar contractul de lucrări, pe 28
noimebrie.
Proiectul este finanţat prin
Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 5 –
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de
intervenţie 5.3, Operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de
Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.
Valoarea totală estimată a proiectului este de 542.834 lei, din
care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de
488.795 lei, iar contribuţia pro-

prie a Municipiului Braşov la
cheltuielile eligibile ale proiectului reprezintă 2% din valoarea
acestora. În urma licitaţiei, contractul a fost câştigat de Stigma
Building Management SBM
SRL, pentru suma de
272.775,03 lei fără TVA. Durata de execuţie este de 7 luni,
după ordinul de începere a lucrărilor.
„Mă bucur că, după atâta
timp de aşteptare, vor începe lucrările la Centrul de Informare
Turistică din Poiana Braşov, un
obiectiv important pentru implementarea strategiei noastre de
dezvoltare a serviciilor oferite turiştilor, dar şi de promovare a
Braşovului şi staţiunii turistice
Poiana Braşov”, a declarat primarul George Scripcaru.
În cadrul proiectului se vor
executa lucrări de construcţie
şi amenajare a unei clădiri după

un proiect tip utilizat pentru toate
centrele de informare din reţea,
în Poiana Braşov, în parcarea
mare, lângă capătul de linie
RAT. Suprafaţa construită va fi
de 61mp, iar clădirea va conţine
un spaţiu pentru standuri cu suprafaţa de 10 mp, un spaţiu de
informare cu suprafaţa de 34,50
mp şi spaţii anexe. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNPIT) din
Poiana Braşov va fi dotat cu mobilier specific, echipamente IT
şi dotări exterioare, şi, de asemenea, va dispune de personal
de specialitate (2 persoane).
Proiectul include şi crearea
unei baze de date şi a unui site
de promovare şi informare al
CNIPT, care vor fi conectate
obligatoriu la sistemul naţional
integrat cu acces on-line pentru
colectarea şi diseminarea informaţiilor turistice.
Prin intermediul CNIPT din
Poiana Braşov se vor oferi turiştilor servicii şi pachete de programe specifice - oferte proprii,
trasee turistice existente; materiale de promovare şi informative – hărţi, pliante, broşuri, CD
–uri; informaţii despre obiective
turistice naturale, cultural istorice, posibilităţi de cazare şi servirea mesei, restaurante,
structuri de primire – hoteluri,
moteluri, pensiuni, vile, campinguri.
A.P.

transportului, ceea ce ne va
permite să introducem şi sistemul de taxare pe unitate de
timp, o informare în timp real
asupra timpilor de aşteptare
în staţii, dar şi optimizarea sis-

temului de transport din municipiu printr-o gestionare mult
mai eficientă a rutelor, a numărului de autobuze de pe o
rută şi a încărcării acestora”,
a subliniat primarul George
Scripcaru.
Licitaţia a fost demarată în
luna noiembrie 2013 şi ar fi
trebuit să se încheie în 16 ianuarie 2014. Caietul de sarcini
a fost contestat însă de două
firme participante, de patru
ori. Într-unul din cazuri, s-a
ajuns la Curtea de Apel, care
a dat câştig de cauză Primăriei.
Abia în 4 august a fost lansată
licitaţia, pe un nou caiet de
sarcini, pentru ca Primăria să
evite şi alte încercări de tergiversare a proiectului. Au depus oferte trei asocieri de
firme, două din Braşov şi Bucureşti, şi una din Turcia.
Managementul informatizat al sistemului de transport

în comun, sau mai pe scurt –
proiectul de e-ticketing, va permite în primul rând introducerea de cartele magnetice în
locul clasicelor bilete, cartele
care vor putea fi integrate ulterior şi pentru plata altor servicii oferite de municipalitate,
ca de exemplu biletele de la
teatru, operă, sau chiar plata
impozitelor.
În plus, proiectul va permite monitorizarea exactă şi
atentă a autobuzelor şi fluxului
de călători, prin intermediul
GPS-ului, şi intervenţia prin
dispecerat pentru asigurarea
numărului optim de autobuze
în trafic, pe fiecare linie. Totodată, vor fi modernizate 34
de staţii de călători şi vor fi
instalate 119 panouri de informare electronice, care vor
afişa şi timpul de aşteptare rămas pentru diferitele linii de
autobuze.
A.P.

Aşteptăm părerea dumneavoastră completând taloanele publicate
în ziarul „Braşovul Judeţul Tău” în perioada 8‐18 decembrie.
(Puteţi completa chestionarul şi on‐line, pe pagina de internet www.addjb.ro)

CHESTIONAR

1. Informaţiile din ziar vă sunt utile?
(bifaţi un singur răspuns)
☐ DA ☐ NU
2. Care este rubrica / pagina pentru care citiţi ziarul?
(puteţi bifa mai multe rubrici)
☐ EVENIMENT
☐ ECONOMIC
☐ SĂNĂTATE
☐ LOCAL
☐ MAGAZIN
☐ SPORT
☐ DIVERTISMENT
3. Sunteţi mulţumit de modul în care este distribuit ziarul?
(bifaţi un singur răspuns)
☐ DA ☐ NU
Dacă aţi răspuns NU, vă rugăm să precizaţi motivul nemulţumirii:

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

4. Doriţi să beneficiaţi de acest ziar gratuit şi în anul 2015?
(bifaţi un singur răspuns)
☐ DA ☐ NU

5. Cu ce aţi dori să vină în plus ziarul Braşovul Judeţul Tău în anul 2015?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Talonul completat îl puteţi depune până în data de 19 decembrie 2014, inclusiv
◾ la distribuitorii noştri şi punctele de distribuţie
◾ la următoarele puncte de colectare unde veti găsi urne speciale:
CAS (Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Braşov), Spitalul CFR, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, Spitalul Tractorul, Casa Judeţeană
de Pensii Braşov, Primăria Braşov, ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov)
◾ on‐line, la adresa: www.addjb.ro
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Știri pe scurt
Prețuri mai mici la salubritate în Săcele

Conducerea Primăriei Săcele a reuşit să găsească un
operator care să perceapă un preţ mai mic, respectiv de
7,41 de lei de persoană. Primăria Săcele a organizat o
nouă licitaţie în vederea găsirii unui operator care să
presteze activitatea de ridicare a gunoiului menajer din
municipiu. Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic a venit din partea firmei Cibin SRL, astfel
că de acum săcelenii vor plăti mai puţin pentru ridicare
gunoiului. „Dacă până acum, pe lună, fiecare persoană
plătea 6,39 de lei, fără TVA, de acum se va plăti 5,98
de lei, fără TVA”, a precizat primarul Nistor Radu Florea.
Preţul cu tot cu TVA plătit de săceleni este de 7,41 de
lei de persoană. Contractul încheiat cu firma Cibin este
valabil pentru o perioadă de cinci ani, câştigul estimat
al firmei fiind de 15 milioane de lei fără TVA.

Ciobanii din Ticuş au protestat la Prefectură
Zeci de crescători de animale din comuna Ticuş au venit
vineri la Braşov, la sediul APIA, cu tot cu patrupedele pe
care le cresc. Oamenii protestau pentru că nu şi-au primit
subvenţia pentru păşune, însă a ieşit la iveală că nu respectaseră toţi paşii care ar fi trebuit făcuţi pentru ca banii
să le intre în conturi. Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) le-a spus ticuşenilor că nu putea aloca
subvenţia deoarece lipseşte adeverinţa de la Primăria
Ticuş. Edilul şef din localitatea braşoveană spune la rândul său că nu poate elibera nicio adeverinţă atâta timp
cât crescătorii de animale nu sunt măcar înscrişi în Registrul Agricol. Astfel, proprietarii de ovine şi taurine din
Ticuş nu pot intra în posesia a 240.000 euro, cât ar fi
putut primi dacă totul era în regulă pentru cele 800 de
hectare de păşune. În aceste condiţii, cel mai probabil
este că instanţa de judecată va fi cea care va împărţi
dreptatea şi păşunatul comunal din Ticuş.

DIN JUDEŢ

Miercuri

Un nou proiect social
la Tărlungeni
Primăria Tărlungeni va
implementa, din această
lună, proiectul „Servicii
integrate pentru copii şi
tineri din comunitatea de
romi din Zizin, comuna
Tărlungeni”.
Obiectivul general al proiectului, finanţat din fondurile
SEE prin programul RO10,
constă în facilitarea accesului
copiilor şi tinerilor din localitatea Zizin la educaţie formală
şi non-formală, prin implicarea
acestora în activităţi integrate,
educative, formative şi sociale,
centrate pe dezvoltare personală şi îmbunătăţirea situaţiei
lor în comunitate. Prin acest
proiect se urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc.
Astfel, iniţiatorii proiectului
vor să îi implice pe cei 230 de
copii şi tineri în servicii integrate, inovative, axate pe dezvoltarea lor multilaterală. Pe
de altă parte, proiectul urmă-

reşte şi să îi implice pe părinţi
în procesul de educaţie al propriilor copii, dar şi să îi ajute
pe profesori să îşi dezvolte abilităţi şi cunoştinţe dincolo de
mediul formal, încurajându-i
să se formeze în domeniul
educaţiei non-formale şi multiculturalităţii.
Unul dintre principalele
obiective urmărite în cadrul
proiectului „Servicii integrate

pentru copii şi tineri din comunitatea de romi din Zizin,
comuna Tărlungeni” este înfiinţarea unui centru multi- funcţional de servicii de asistenţă,
consultanţă şi educaţie nonformală/formală este. Centrul
va găzdui activităţi integrate
de dezvoltare personală şi integrare socială pentru un număr de 80 de copii de vârstă
preşcolară, 100 de copii de

vârstă şcolară şi 50 de tineri
de etnie romă, dar şi o şcoală
a părinţilor în cadrul căreia
aceştia să fie implicaţi în activităţi comune părinţi-copii şi
prin care să fie sensibilizaţi cu
privire la importanţa educaţiei
pentru viitorul copiilor lor.
Proiectul urmăreşte facilitarea formării a 30 de dascăli,
mediatori sociali, şcolari şi
consilieri şcolari din comuna
Tărlungeni, prin implicarea
lor în cursuri axate pe activităţi de educaţie non-formală
în domenii precum: dezvoltarea copiilor şi tinerilor,
multiculturalitate şi interculturalitate, importanţa cultivării
la nivel social a toleranţei şi
diversităţii, promovarea unor
modele de reuşită astfel încât
să sporească încrederea şi stima de sine a copiilor şi tinerilor
din comunitate, modalităţi de
realizare de activităţi non-formale centrate pe nediscriminare, egalitate de şanse şi
protecţia muncii.

Fotografie veche: „Un veac în imagini
despre mocanii din Săcele“
În cadrul Proiectului „Promovarea traditʼiilor săcelene”
Asociatʼia Portavicum Săcele,
prin Cornelia Daneș, în colaborare cu Consiliul Judetʼean
Brașov și Primăria Săcele, a
lansat albumul de fotografie
veche: „De demult – Un veac
in imagini despre mocanii din
Săcele”.
„Nu putem așeza prezentul
în lumină dacă nu punem trecutul în valoare. Nimic nu este
mai înălțător și mai frumos
decât să îți iubești istoria locului unde te-ai născut, unde
ai trăit, unde au trăit moșii și
strămoșii tăi. Am trăit o mare
bucurie, îngemănată cu nostalgie să adun într-un album
un secol derulat pe pelicula
fotografică în imagini. Să alcătuiesc un album al destinelor
individuale sau colective, al
oamenilor pe care i-am
cunoscut sau nu, dar le
cunoșteam povestea. Dincolo
de evaluarea imaginilor foto,
albumul reprezintă și o
experiență unică, emoțională,
care nu se poate scrie sau
rosti. Emoție declanșată de
întoarcerea în timp, cu un secol în urmă, privind chipuri,
familii, școala, îndeletniciri,
port tradițional, sărbători,
datini, locuri, transhumanța,
războiul. Toate acestea, introducându-mă în atmosfera de

odinioară derulată în viața de moria lor, o lumină care să
familie cu clipe de bucurie, nu se stingă și să dăinuie
dar și de tristețe ale acelor generațiilor urmatoare”, a prevremuri trăite de mocanii să- cizat Cornelia Daneș, organiceleni. O lume din păcate de zatoarea evenimentului.
Totodată, în cadrul aceluiași
mult apusă, care a contribuit
într-un mod evident la proiect, Asociatʼia Portavicum
dez voltarea sustenabilă a Săcele a confectʼionat 15 coscomunității, o lume care a tume traditʼionale mocănești
ridicat moralitatea, cultura și pentru femei și 15 costume
civilizația la cote înalte ale pentru bărbatʼi, care au fost
acestor plaiuri mocănești. Nă- donate mocanilor săceleni,
dăjduiesc ca, prin acest album pentru a fi purtate în zile de
S.D.
cu fotografie a acelor vremuri, sărbătoare.
să cinstesc
memor ia
acelor oameni unici,
să îi asez
definitiv în
locul cuvenit, acolo
unde merită
să rămână
veșnic.
Aprind în
suflet o lumină în me-
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Ce străzi se repară
la Codlea
Primăria Codlea a atribuit recent contractul
privind lucrările de reabilitare și modernizare
a trei străzi din municipiu: Măgurii, Șoimului și
Vulturului.
Este vorba despre un proiect
amplu, pe care edilii codleni
intentʼionau să-l deruleze încă
din vară, dar nu au reușit din
cauză că licitatʼia a fost contestată de firma clasată pe locul

secund. Mai precis, cei ce doreau să se înscrie la licitaţie au
fost obligaţi să depună o garanţie de participare în cuantum de 92.000 de lei, ofertele
fiind aşteptate până la finele
lui iulie. La începutul lui august
a fost declarată firma câştigătoare, contractul fiind atribuit,
însă firma de pe locul al doilea
a contestat rezultatul licitaţiei.
La sfârșitul lunii noiembrie
contestatʼia a fost respinsă.
Conform primarului munici-

piului Codlea, Cătălin Muntean, „până la finalul acestui
an se va semna contractul, dar
realizarea efectivă a lucrărilor
depinde de condiţiile meteorologice”.
Proiectul are valoarea de 5,1
milioane de lei, fonduri asigurate din bugetul local, și prevede ca pe cele trei străzi, care
actualmente au tronsoane pietruite, să se execute lucrări de
introducere sau modernizare
a canalizării, de refacere și extindere a retʼelei de alimentare
cu apă și de reabilitare a căminelor unde sunt instalate apometre. Apoi, se va trece la asfaltarea carosabilului și la amenajarea trotuarelor, la amenajarea sau reamenajarea spatʼiilor
verzi și a instalatʼiei de iluminat
public.
Reabilitarea celor trei artere
face parte din programul de
reabilitare şi modernizare a
străzilor din Codlea, care a vi-

zat, de exemplu, străzile Aurel
Vlaicu, Trandafirilor, G.
Coșbuc, Carpatʼi, Crinului,
Libertătʼii, Scheilor ș.a.m.d.
De asemenea, primarul Cătălin Muntean a amintit și de
proiectul vizând retʼelele de apă
și canalizare, care trebuie finalizat până în septembrie 2015,
dat fiind că 70% din finantʼare
provine din fonduri nerambursabile. „Municipalitatea nu are
posibilitatea de a repara şi asfalta străzile în ritmul în care
se execută lucrările de apă şi
canalizare. Știu că din acest
motiv s-a creat un oarecare disconfort locuitorilor, dar îi rog
pe cetățeni să aibă răbdare și
să manifeste înțelegere. După
cum am promis, pas cu pas încetul vom rezolva toate chestiunile legate de reabilitarea străzilor și mulți ani de acum înainte nu vom mai avea probleme din acest punctd e vedere”,
spune primarul.
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Surprize pregătite
de Primăria Ghimbav
pentru localnici şi turişti
F r umus eţ ea
sărbătorilor de
iarnă va fi percepută intens şi la
Ghimbav. Primăria pregăteşte un
spectacol magnific de muzică şi
culoare. Bradul
natural din faţa
instituţiei va fi aprins în
data de 5 decembrie, iar beculeţele multicolore şi moşii
cu reni instalaţi pe stâlpi vor
lumina în fiecare noapte
străzile din tot oraşul.
Pe lângă acest eveniment,
copiii vor avea ocazia să se
întâlnească cu Moş Crăciun
în persoană în data de 19
decembrie. Acesta va fi prezent în centrul localităţii
unde va avea loc un impresionant spectacol de colinde
şi alte cântece specifice sărbătorilor de iarnă.
Tot în aceeaşi zi, localnicii
şi turiştii prezenţi în localitate vor putea asista la un
program artistic şi folcloric
bogat, cuprinzând cântece şi
dansuri populare, din care

nu va lipsi Ansamblul „Doruleţu”, festivităţile urmând
să se încheie cu un concert
de zile mari susţinut de două
trupe surpriză.
Lângă sala de sport şi biserică va fi amenajat un patinoar artificial. Lucrările
efective pentru construcţia
de 600 de metri pătraţi vor
începe săptămâna viitoare,
astfel încât obiectivul sportiv
şi de agrement să fie inaugurat în data de 15 decembrie 2014. Patinoarul va
funcţiona timp de trei luni
pe an, în perioada 15 decembrie-15 martie. Primăria
îşi propune prin acest proiect
să bucure copiii din Ghimbav şi să îi facă să simtă frumuseţile sezonului rece.

Şedinţă GAL Valea Sâmbetei
Reprezentantʼii GAL Microregiunea Valea Sâmbetei
au organizat, la sediul din
Drăguș, o ședintʼă cu beneficiarii Programului Natʼional
de Dezvoltare Rurală. Scopul
acestei întâlniri a fost de a le
transmite beneficiarilor că
Agentʼia pentru Finantʼarea
Investitʼiilor Rurale va analiza
în această perioadă toate proiectele ai căror beneficiari au
încheiat contracte de finantʼare prin PNDR și care nu au
posibilitatea reală de a finaliza

în timp util investitʼia pentru
care au fost alocate fondurile
europene.
Astfel, Agentʼia pentru Finantʼarea Investitʼiilor Rurale
va rezilia toate proiectele care
nu au plătʼi și nu mai au șanse
reale de finalizare. Această
măsură va fi luată în urma
unei analize foarte atente și
după diverse dezbateri cu beneficiarii implicatʼi.
Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale a adaptat
procedurile de lucru astfel

încât să permită beneficiarilor PNDR asigurarea fluxului
financiar necesar implementării proiectelor de investitʼii
contractate, inclusiv prin
eficientizarea mecanismului
de decontare a cererilor de
plată.
În consecintʼă, dacă proiectele nu vor fi pe rol și aproape
de finalizare până în data de
30 septembrie 2015, se vor
rezilia contractele beneficiarilor privatʼi și publici ai
PNDR 2007-2013.

Modernizarea drumului spre Plaiul Foii
depășește 8 milioane de lei
Primăria Zărnești a lansat
licitatʼia pentru ca, anul viitor,
să înceapă lucrările de modernizare a Drumu-lui Comunal 50 A, respectiv cel care
face legătura între oraș și
zona Plaiul Foii.
Drumul, care are o
lungime de aproximativ
12 km are o importantʼă
deosebită din punct de
vedere turistic, numai că
acesta este în prezent
doar pietruit și are nevoie
de unele reparatʼii capitale, pe anumite tronsoane.
Edilii zărneșteni au estimat investitʼia la 10,862
de milioane de lei, din
care valoarea cheltuielilor

care se pot finanţa de la
bugetul de stat prin Programul
naţional de dezvoltare locală,
Subprogramul „Regenerarea
urbană a municipiilor şi oraşelor” este de 9,827.839,00 lei.

Reprezentantʼii Primăriei
așteaptă ofertele până în data
de 9 decembrie și speră că în
urma licitatʼiei se va obtʼine un
pretʼ mai mic pentru această
investitʼie.

BRAȘOVUL ISTORIC
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Áprily Lajos – poet maghiar
originar din Braşov

Áprily Lajos este un important poet
maghiar născut la Braşov, ce a avut o
remarcabilă activitate didactică. În
semn de preţuire, în prezent îi poartă
numele Colegiul Naţional de limbă maghiară din oraş. Acest liceu este succesorul Gimnaziului romano-catolic,
fondat în 1837.

apoi a fost profesor la câteva colegii
din ţară. În 1929 s-a mutat la Budapesta, devenind director de liceu. Poet
fecund, aplecat spre bucuriile naturii
şi frământările sufletului omenesc,
Áprily Lajos a publicat mai multe volume de poezii. O parte din creaţia sa
a fost tradusă în limba germană şi, parţial, publicată în revista „Klingsor” din
Poetul și traducătorul Áprily Lajos s-a Braşov. Paralel cu opera originală,
născut la Braşov în 1887. A urmat Áprily a tradus în limba maghiară
cursurile Facultății de drept din Cluj, creaţii ale unor scriitori de valoare uni-

versală, precum Ibsen, Puşkin, Turgheniev sau Shakespeare. A acordat
un interes deosebit poeziei româneşti,
traducând, cu simţ artistic, poezii de
Mihai Eminescu, Ştefan Octavian Iosif
sau Tudor Arghezi. Áprily Lajos a murit în anul 1967. Şi fiul său, Zoltán
Jékely, a fost scriitor şi traducător. Zoltán Jékely se numără printre cei mai
apreciaţi traducători ai operei lui
Mihai Eminescu în limba maghiară.
Elena Cristian
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Braşov – gazda Festivalului
sporturilor pentru firme
A treia ediţie Winter
Corporate Games va
avea loc în perioada
23-25 ianuarie 2015,
iar participanţii vor
putea alege dintre opt
sporturi: schi (slalom
paralel şi Super G),
snowboard, tir, volei
pe zăpadă, bowling, biliard, tenis de masă şi
tenis de câmp.
Organizatorii se aşteaptă la
participarea a peste 500 de iubitori ai sporturilor în cadrul
competiţiilor, şi a peste 20 de
firme. Printre firmele înscrise
deja se află Schaeffler România, Autoliv, Benchmark,
CGS Romania, Draxlmaier,
Siemens Con. Technology,
Miele, Michelin. Înscrierile
mai pot fi posibile până pe
10 decembrie, însă la două
dintre competiţii – cea de
biliard şi cea de bowling – locurile disponibile s-au epuizat.
„Nu este o cupă la schi, ci
un eveniment de talie mondială, în care câştigătorii re-

gionali şi naţionali au o nouă
provocare, într-un circuit
mondial la care participă de
obicei 10.000 – 12.000 de oameni. Probele vor testa spiritul de echipă şi vor stimula
adrenalina şi spiritul de aventură, iar firmele participante
vor avea ocazia să se folosească de cea mai mare
platformă de socializare şi
networking din cadrul unei
competiţii sportive dedicată
mediului corporatist. Corporate games este un eveniment
business, care le oferă parti-

cipanţilor cadrul ideal pentru
promovare şi obţinerea de vizibilitate.”, a declarat Radu
Rădulescu, unul dintre organizatorii competiţiei.
„Chiar dacă
organizarea de
competiţii sportive la Braşov
nu este o noutate, Primăria
sprijină întotdeauna astfel
de evenimente.
Corporate Games implică trei

Persoanele nedeplasabile
pot lua alimentele de la UE şi prin procură

Începând de astăzi (10 decembrie), persoanele nedeplasabile care deţin cupoane
emise de Guvernul României
petnru alimente distribuite din
fondurile europene pot ridica
ajutoarele alimentare prin intermediul unei persoane împuternicite în acest sens.
Persoana împuternicită se va
prezenta la sediul Direcţiei de
Servicii Sociale, str. Panselelor
nr.23 cu următoarele documente: împuternicire scrisă de
mână de beneficiar, cuponul
emis de Guvernul României
în original, actul de identitate
al beneficiarului în original şi
copie, precum şi actul de identitate al împuternicitului, în
original şi copie. Directorul
DSS, Mariana Topoliceanu,
le-a readus aminte beneficia-

rilor care au cupoane trimise
de Guvern că trebuie să se prezinte la sediul DSS cu actul
de identitate şi cuponul în original. În cazul minorilor sau
al persoanelor asupra cărora
este instituită o măsură de protecţie, pe lângă cele două documente de mai sus, mai sunt
necesare copia actului prin
care este numit reprezentantul
legal şi copia actului de identitate a persoanei care ridică
ajutoarele alimentare.
Persoanele care fac parte
din grupul ţintă şi nu au primit
cuponul emis de Guvernul
României, dar se află pe lista
celor îndreptăţiţi vor prezenta,
după caz, următoarele acte:
actul de identitate original şi
copie, împuternicire scrisă de
mână de beneficiar, actul de

identitate original şi copie al
împuternicitului, copia actului
prin care este nominalizat reprezentantul legal.
Înscrierea pe listele suplimentare se poate face DOAR
în perioada 8-12 decembrie
2014, la sediul Direcţiei de
Servicii Sociale pe baza următoarelor documente: act de
identitate original şi copie, precum şi documentul care atestă
încadrarea într-una dintre categoriile de persoane menţionate în HG nr. 799/2014.
Potrivit directorului DSS,
până ieri seară au fost distribuite peste 2700 de pachete
de alimente, dintr-un total de
aproximativ 13.500 de beneficiari. Pe listele suplimentare
s-au înscris până acum 40 de
persoane.
A.P.

componente vitale pentru Braşov – sportul, turismul şi mediul de afaceri – şi ne dorim
să convingem participanţii şi
familiile lor să rămână aici
cel puţin cu două zile mai mult
decât durează competiţia. Evenimentul a crescut de la an la
an şi sperăm să aibă o viaţă
lungă în continuare, la Braşov”, a declarat managerul public al municipiului, Miklos
Gantz.
Ediţiile precedente de iarnă
ale Corporate Games s-au bucurat de un real succes în rândul participanţilor, care au
dovedit competitivitate şi în
sport, nu numai în afaceri.
A.P.
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Brazi ieftini
de săptămâna viitoare
Veşti bune pentru braşovenii
care aşteaptă deschiderea
pieţei de brazi din centrul
oraşului. Începând de miercuri, 17 decembrie, aceştia
sunt aşteptaţi în Piaţa Sfatului de către reprezentanţii
Regiei Publice a Pădurilor
Kronstadt. Vor fi scoşi la
vânzare peste 1000 de
pomi de Crăciun de diferite
mărimi, la preţuri avantajoase pentru toate buzunarele.
Preţurile brazilor scoşi la
vânzare de Regia Publică a
Pădurilor vor fi cuprinse în-

tre 10 şi 30 lei, în funcţie de
înălţimea pomului de Crăciun. 1.100 de brazi au fost
deja tăiaţi de reprezentanţii
Regiei şi vor fi scoşi pe piaţă
începând de săptămâna viitoare. Ca şi anul trecut, vor
fi pregătite şi legături cu
câte 5 crenguţe de cetină,
la preţul de 1 leu. Brazi se
vor găsi, ca de obicei, şi în
pieţele agroalimentare din
Braşov. Anul trecut aceştia
au avut preţuri cuprinse între 15 şi 200 de lei, în funcţie de provenienţă.

Vaccinurile antigripale,
la mare căutare
7600 de doze de vaccin
antigripal au ajuns la medicii de familie din Braşov.
Cu toate acestea, există
cabinete medicale, unde
au fost epuizate vaccinurile
în doar câteva zile. Medicii
de familie spun că pacienţii
au fost vaccinaţi în funcţie
de programare şi au avut
prioritate bolnavii cronici cu
vârste de peste 65 de ani.
Mulţi dintre braşovenii care
au optat pentru vaccinare

spun că sunt mai sensibili
şi că este o metodă bună
de a preveni îmbolnăvirea.
Potrivit datelor oferite de
reprezentanţii Direcţiei de
Sănătate Publică pentru
judeţul nostru au fost trimise 10.300 de doze de
vaccin antigripal, iar dintre
acestea aproape 3.000 au
fost distribuite pentru persoanele instituţionalizate,
copii, bătrâni şi personal
sanitar.

MAGAZIN
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Orașele viitorului
Omenirea ar putea să
opteze în viitorul apropiat pentru „colonizarea” oceanelor, nu a
spaţiului interstelar, cu
ajutorul unor „oraşeplutitoare”, afirmă directorii unei companii
de construcţii din Japonia.
Circa 4.000 de rezidenţi şi
1.000 de vizitatori vor putea
să trăiască şi să lucreze întrun fel de "Atlantidă modernă", o sferă cu diametrul de
500 de metri care ar conţine
hoteluri, ansambluri rezidenţiale, birouri, laboratoare de
cercetare şi centre comerciale,
scrie Mediafax.
Nouă zecimi din aceste globuri din beton şi materiale
transparente vor pluti în
ocean, însă sferele plutitoare
ar putea fi complet acoperite
cu apă în zilele cu vreme rea,
coborând de-a lungul unui ax
central, o uriaşă structură elicoidală cu diametrul de 600
de metri, care ar coborî până
la o adâncime de 4.000 de
metri.

Omenirea ar putea să opteze în viitorul apropiat pentru "colonizarea" oceanelor, cu ajutorul unor "oraşe-plutitoare"
Construcţia în spirală ar
putea avea însă o lungime de
15 kilometri, ducând până la
o construcţie pe fundul oceanului, care ar funcţiona ca o
uzină de exploatare a metalelor rare şi a altor resurse
naturale.
Potrivit inginerilor vizionari
de la compania Shimizu, aflaţi
la originea acestui proiect imaginar, ar fi chiar posibil ca

oamenii viitorului să utilizeze
microorganisme denumite
„metanogene” pentru a transforma în metan dioxidul de
carbon (CO2) capturat la suprafaţă.
Energia ar urma să fie produsă prin analiză termică între
fundul oceanului şi suprafaţa
acestuia.
Acest proiect ar costa 3.000
miliarde de yeni (20 miliarde

de euro), iar întreaga tehnologie necesară ar putea fi disponibilă pe piaţă până în anul
2030.
Proiectul reprezintă cea dea treia „nebunie arhitecturală” creată de firma niponă,
după proiectul unui „megalopolis verde flotant” şi cel
al unui inel de energie solară
în jurul Lunii pentru a alimenta Terra.

Miercuri

Pe scurt
Încălzirea globală aduce un nou vortex polar
Incălzirea globală va crea omenirii tot mai multe probleme
în viitor, iar un efect al acesteia este, paradoxal, răcirea
vremii în anumite țări. Oamenii de știință spun că SUA
se vor confrunta din nou cu vortexul polar de anul trecut.A
mericanii au constatat o răcire accentuată a vremii în ultimele zile, iar explicația stă în aerul rece de origine
arctică ce a ajuns deasupra unor regiuni ale acestei țări,
informează news.com.au. Regiunea arctica se confruntă
cu problema topirii accentuate a gheții, iar în urmă rămâne
mai multă apă, ea având o culoare mai întunecată față
de cea a gheții. Astfel, apa absoarbe mai multă căldură
solară decât gheața. Totul duce la încălzirea acestei regiuni într-un ritm mai rapid decât în cazul unor alte zone
ale planetei. Diferența de temperatură dintre nordul polar
și alte zone temperate scade, creându-se astfel un fenomen prin care aerul rece rămâne în nord, iar cel cald în
sud. Totuși, anumite bucle din curentul care se formează
dau voie aerului arctic să ajungă spre sud mai mult decât
înainte. acesta este mecanismul de formare a vortexului
polar

Unul din trei angajați britanici, înlocuiți de roboți
O treime din slujbele din Marea Britanie vor ajunge pe
mâna roboților în următorii 20 de ani, relevă un nou studiu.Este vorba de peste 10 milioane de slujbe, din cele
repetitive și prost plătite. Acestea sunt de cinci ori mai
amenințate de automatizare decât slujbele bine plătite.
Experții spun că slujbele cu cel mai ridicat risc de disparite
sunt identificate în „suport administrativ, vânzări și servicii,
transporturi, construcții și extracții și producție”. Multe
din aceste profesii sunt deja puternic afectate de sistemele
automatizate - spre exemplu, la Londra, din 2001 încoace,
65% dintre bibliotecari și aproape jumătate dintre asistenții
personali și secretare și-au pierdut slujbele.

Robotul Curiosity a făcut
o mare descoperire pe Marte
Craterul Gale de pe planeta
Marte, care este cercetat de
robotul Curiosity, a adăpostit
un lac în urmă cu miliarde de
ani, ceea ce reprezintă o dovadă clară a faptului că planeta roşie a avut cândva un
mediu umed propice vieţii microbiene, au anunţat, luni, cercetătorii, transmite Reuters.
Noile descoperiri combină
date colectate în cei peste doi
ani de când roverul Curiosity
a ajuns pe suprafaţa lui Marte,
în august 2012, în craterul
Gale, care are un diametru de
154 de kilometri.Craterul
Gale - locul unde Curiosity

îşi desfăşoară cercetările.
Cercetătorii au descoperit
straturi de roci care conţin sedimente transportate de apă,
înclinate către centrul craterului, unde în prezent se află
muntele Sharp, înalt de aproximativ 5.000 de metri. Acest
lucru ar putea însemna că vârful muntos nu ar fi existat în
urmă cu circa 3,5 miliarde de
ani, când craterul era plin cu
apă, potrivit experţilor care
lucrează cu roverul Curiosity.
Mărimea lacului din craterul
Gale, durata şi sedimentele
transportate de apă susţin
ideea că ar fi fost suficient

timp pentru ca viaţa să apară
şi să prospere, a declarat savantul Michael Meyer, care
lucrează în cadrul programului de explorare marţiană al
NASA. Noile studii, care nu
au fost încă publicate, indică
o serie de momente umede şi
uscate ale craterului Gale,
contrazicând o ipoteză anterioară potrivit căreia perioada
în care Marte a avut o climă
caldă şi umedă a fost relativ
scurtă, au spus cercetătorii.
Robotul Curiosity, realizat
cu un cost total de 2,5 miliarde de dolari, este operat de
inginerii de la NASA.

„Superșoareci” rezultați din implantarea
unor celule cerebrale umane
Oameni de știintʼă de la
Centrul Medical al Universitătʼii Rochester, din New
York, au creat în laborator un
„superșoarece”, prin implantarea de celule cerebrale umane, în încercarea de a întʼelege
mai bine patologii neurologice
umane prin studierea lor pe
șoareci. Creierul hibrid rezultat după implantarea celulelor
cerebrale umane retʼine în
componentʼa sa neuronii de
șoarece, care reprezintă aproximativ 50% din totalul celu-

lelor cerebrale, însă toate celulele gliale, celule care sustʼin
neuronii, sunt de provenientʼă
umană. „Este în continuare
un creier de șoarece, nu unul
uman, însă toate celulele de
susținere (care nu sunt neuroni) sunt de proveniență
umană”, explică coordonatorul acestui experiment, prof.
Steve Goldman. Cercetătorii
au recoltat celule gliale imature de la fetuși umani donatʼi
și le-au injectat în pui de
șoarece. Aceste celulele s-au

dezvoltat în celulele gliale mature, în formă de stea, cunoscute sub denumirea de
astrocite. Apoi, 300.000 de
celule cerebrale umane au fost
injectate fiecărui cobai, iar 12
luni mai târziu numărul lor a
ajuns la 12 milioane. Oamenii
de știintʼă au remarcat că memoria superșoarecilor a devenit de patru ori mai bună
decât cea a rozătoarelor
obișnuite. Aceste experimente
sunt prezentate în revista Neuroscience.
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Egalul care ne
menţine „în cărţi”
România a remizat cu Danemarca şi continuă să spere
Duşul rece din debutul
CE de handbal feminin,
19-27 cu Norvegia, le-a
trezit pe tricolore. România avea mare nevoie de
victorie în jocul contra
Danemarcei, pentru a
merge cu 2 puncte în grupele principale.
Misiune deloc uşoară pentru
handbalistele lui Tadici, care
aseară au arătat că au valoare
şi ce s-a întâmplat în jocul de
deschidere a fost doar un accident. La capătul unui meci în
care s-a văzut clar schimbarea
de atitudine din tabăra noastră,
România a remizat cu Danemarca: 29-29. Deşi mai puţini
ca număr decât la jocul cu Norvegia, suporterii români au fost
încă odată la înălţime. Spre deosebire de partida de la debut,
de data aceasta fetele noastre
le-au mulţumit cu un joc bun
şi o remiză cât o victorie!
Repriza lui Ţăcălie. România
avea mare nevoie de victorie în
jocul de aseară din Fonix Hall
din Debrecen, în faţa unei echipe pe care mulţi dintre specialişti, o văd peste cea campioanei
en-titre, Norvegia. Poarta a fost
închisă încă din start de Unugureanu, handbalistele lui Tadici
au început jocul în forţă şi în
minutul 4 era deja 4-0 pentru
echipa noastră. La rampă a ieşit
şi Adriana Ţăcălie, care a pus
la zid portarul danezelor. Jucătoarea Braşovului a făcut spectacol în primul act şi a reuşit
numai puţin de 6 goluri! După
începutul excelent al fetelor
noastre, Danemarca a avut puterea să revină la două lungimi
distanţă (10-8, min.17, 13-11,
min.23), dar finalul primei părţi
ne-a aparţinut şi România a intrat la cabine cu un avantaj de
4 puncte.

Liga I, ultima etapă din tur

Iată rezultatele complete din meciurile disputate în ultima
etapă a turului de campionat: Gaz Metan Mediaş - FC Braşov
2-1, FC Viitorul - FC Botoşani 1-2, Ceahlăul Piatra Neamţ
- Universitatea Cluj 0-6, Pandurii Târgu Jiu - Rapid Bucureşti
2-0, Astra Giurgiu - Dinamo Bucureşti 6-1, Oţelul Galaţi ASA Târgu Mureş 0-2, Steaua Bucureşti - CSMS Iaşi 1-0,
CFR Cluj - CS U Craiova 0-0 și Petrolul Ploieşti - Concordia
Chiajna 2-2. Campioană de iarnă este Steaua București
care a acumulată 43 de puncte. Pe poziția secundă se situează CFR Cluj cu 34 de puncte, iar poziția a treia este
ocupată de Petrolul Ploiești cu 33 de puncte. FC Brașov a
încheiat turul de campionat pe poziția a zecea cu 19 puncte.
Stegarii au obținut 5 victorii, au terminat la egalitate patru
partide și au fost învinși de opt ori în prima parte a sezonului.
Stegarii vor reveni la antrenamente pe 10 ianuarie când se
vor pregăti pentru prima dată în 2015 sub comanda antrenorului ceh Dusan Uhrin jr.

Petrolul s-a împiedicat de Chiajna

Formaţia Petrolul Ploieşti a terminat la egalitate, luni, pe teren
propriu, scor 2-2 (1-2), cu echipa Concordia Chiajna, într-un
meci din etapa a XVII-a, ultima a turului. Golurile gazdelor
au fost marcate de Astafei '5 şi Teixeira '61, în timp ce pentru
oaspeţi au înscris Dina '15 şi Florea '25 din penalti. La partida
de pe Ilie Oană au asistat aproximativ 5.000 de spectatori,
dintre care zece fani ai Concordiei Chiajna. Jucătorii ploieşteni
au intrat pe teren cu un banner pe care scria „Petrolul nu
moare” şi au purtat tricouri personalizate cu acelaşi mesaj.
Înainte de începerea meciului s-a ţinut un moment de reculegere în memoria fostului preşedinte al clubului Petrolul Ploieşti, Ion Radu, decedat săptămâna trecută.

Jucătoarea Coronei – Adriana Ţăcălie – a făcut o partidă foarte bună contra Danemarcei
Rapidul a renunțat la încă patru jucători
La trei secunde de o victorie superbă. Danemarca a ieşit mult
mai hotărâtă de la cabine. A venit rapid la doar 2 goluri în spatele nostru (17-15, min33,
20-18, min.37). Fisker a preluat
rolul de vedetă în tabăra danezelor, a reuşit 5 goluri în doar
10 minute şi în minutul 40, tabela arăta egalitate perfectă: 2020. Nu au fost însă de acord cu
acest lucru, jucătoarele Coronei,
Chiper şi Ţăcălie care au dus
scorul la 22-20 (min.42). Spiritul nordic nu le-a trădat pe
daneze, care au strâns rândurile
şi au recuperat încă odată ecartul: 23-23, min. 48. Fază extrem de importantă, după alte
120 de secunde: Neagu a pătruns singură pe semicerc, Toft
a respins, iar Chiper în încercarea de a recupera, a scăpat
mingea în out. La faza imediat
următoare, Danemarca reuşea
golul cu care conducea pentru
prima dată în joc! Încurajate
de cei 300 de suporteri veniţi
din ţară, fetele noastre au întors
rapid rezultatul. Neagu din 7
metri şi Chintoan au dus scorul

România – Danemarca 29-29 (16-12)
România: Ţăcălie 10, Neagu 10, Chiper 3, Chintoan 2,
Pintea 1, Nechita 1, Perianu 1, Elisei 1,
Antrenor: Gheorghe Tadici
Danemarca: Fisker 8, Jorgensen 6, Burgaard 4, Norgaard
3, Gravholt 3, Thorsgaard 2, Poulsen 1, Kristiansen 1,
Jorgensen 1
Antrenor: Jan Pytlick

Progam CE Handbal feminin, 10 decembrie
Grupa C:

Grupa D:

Olanda – Suedia (19.00)
Croaţia – Germania (21.15)

Serbia – Franţa (19.00)
Slovacia – Muntenegru (21.15)

la 28-26 pentru noi, cu 3 minute înainte de final. În disperare de cauză, Pytlick a jucat
finalul de partidă fără portar,
dar cu 7 oameni pe faza de atac.
A riscat şi i-a ieşit: cu 3 secunde
înainte de final, Thorsgaard a
egalat la 29.
Cu Ucraina, pentru calificare. În
ultimul joc din prima fază a turneului, România va juca joi seara (19.15), contra Ucrainei. O
victorie sau o remiză în acest

joc ar duce echipa României în
grupa principală, iar Ucraina
şi-ar face bagajele.Tot aseară,
în grupa României, Ucraina a
întâlnit Norvegia, iar în grupa
A, Ungaria s-a duelat cu Polonia, jocuri care s-au terminat
după închiderea ediţiei. În grupa A, la capătul unui joc foarte
disputat, Spania a învins Rusia
cu 25-24 (13-14) şi este calificată în grupele principale.
Marian Botezatu

Ujpesti, o nucă prea tare pentru „lupi”
„Lupii” s-au împiedicat
din nou de Ujpesti. După ce
au reușit să facă două meciuri bune împotriva slovacilor de la Nove Zamky și a
maghiarilor de la Ferencvaros, toată lumea se aștepta
ca hocheiștii brașoveni să
câștige fără prea mari probleme disputa cu Ujpesti.
Din păcate elevii lui Andersson nu s-au ridicat la

Pagină relizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea

9

înăltʼimea așteptărilor și au
pierdut partida cu Ujpesti.
Brașovenii au început dezastruos partida și la jumătate
meciului tabela de scor arăta
4-0 pentru gazde după golurile înscrise de Lindgren, Tapio, Elomo și Kiss. Fodor a
redus din handicap, după o
mare greșeală a portarului
celor de la Ujpesti și s-a intrat în ultima treime cu sco-

rul de 4-1. În repriza a treia,
„lupii” au dat semne de revenire și au marcat rapid
prin Saluga și Virag. Elevii
lui Andersson au încercat să
marcheze și golul egalizator
însă nu le-a ieșit nimic în
atac, iar în ultima secundă a
jocului Mihalik a marcat în
poarta goală, stabilind scorul
final, 5-3 pentru Ujpesti. Corona Brașov rămâne pe locul

patru al clasamentului Ligii
Mol, cu 44 de puncte. Lideră
în clasament este formatʼia
maghiară Miskolci, cu 51 de
puncte, urmată de Dab Docler, cu 50 de puncte și de
slovacii de la Nove Zamky,
cu 48 de puncte. Pentru Corona urmează două meciuri
grele, pe teren propriu cu
Dab Docler, sâmbătă și cu
Miskolci, duminică.

Conducerea FC Rapid a reziliat, pe cale amiabilă, contractele
jucătorilor Valentin Balint, Florin Călin, Marian Stoica şi Gaston Mendy, numărul fotbaliştilor la care s-a renunţat în ultima
săptămână ridicându-se astfel la 14. Surse din cadrul grupării
giuleştene au declarat că din lotul pe care Rapid l-a avut în
turul Ligii I vor mai rămâne doar şase fotbalişti. „Astăzi (n.r.
ieri) au mai plecat încă patru, Balint, Stoica, Mendy şi Călin.
Dar rezilierile nu se vor opri aici. La reunirea echipei după
vacanţă vor mai fi prezenţi doar şase jucători din actualul
lot: Bornescu, Drăghia, Martin, Coman, Nicolae Vasile şi
Pancu”, a afirmat sursa citată. Echipa Rapid ocupă la finalul
turului Ligii I ultimul loc în clasament cu 11 puncte.

Nemulțumit de arbitraj

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că este nemulţumit de activitatea arbitrilor şi că aşteaptă propuneri de
sancţiuni din partea conducerii Comisiei Centrale a Arbitrilor.
„Nu am fost mulţumit de activitatea arbitrilor români şi mă
refer la prestaţiile din ultima perioadă de timp. De aceea, la
şedinţa Comitetului Executiv din 15 decembrie aşteptăm
raportul de activitate al CCA, o evaluare profesionistă, cu
propuneri de sancţiuni obiective şi măsuri specifice", a declarat Burleanu. Pe parcursul desfăşurării actualei ediţii a
turului Ligii I mai mulţi conducători de cluburi şi antrenori au
criticat dur arbitrajele. Mai mult, în şedinţa Comitetului Executiv al FRF din 10 noiembrie, reprezentanţii cluburilor i-au
reproşat pe un ton ridicat preşedintelui CCA, Kyros Vassaras,
greşelile din arbitrajul românesc de la toate nivelurile, conducătorii solicitând ca răspunsurile oficialului grec să fie formulate în scris.

Românii arbitrează în Europa

Arbitrii români Istvan Kovacs și Cristian Balaj vor conduce
meciuri din ultima etapă a grupelor Europa League la fotbal,
potrivit site-ului UEFA. Istvan Kovacs a fost delegat la partida
dintre Everton și FC Krasnodar din Grupa H a competiției.
Kovacs va fi ajutat de arbitri asistenți Miklos Nagy și Aurel
Oniță, arbitri asistenți adiționali vor fi Marius Avram și Adrian
Comănescu, în timp ce arbitru de rezervă a fost desemnat
Vasile Marinescu. Everton conduce cu 11 puncte în clasamentul grupei și este calificată în șaisprezecimile de finală.
Pe locul secund se află VfL Wolfsburg, cu 7 puncte, Lille
este a treia, cu 4 puncte, iar FC Krasnodar este ultima, cu
3 puncte. Cristian Balaj va conduce partida din grupa K
dintre Fiorentina, echipa portarului român Ciprian Tătărușanu,
și Dinamo Minsk. Arbitri asistenți vor fi Sebastian Gheorghe
și Ovidiu Artene, arbitri asistenți adiționali au fost desemnați
Alexandru Tudor și Ovidiu Hațegan, în timp ce arbitru de
rezervă va fi Octavian Șovre. Fiorentina e lider detașat, cu
13 puncte, urmată de Guingamp, 7 p, PAOK Salonic, 7 p,
și Dinamo Minsk, 1 p.

DIVERTISMENT

Gala filmelor
de autor la Patria
◾ ora 18:00 – Inside Llewyn
Davis (SUA 2013)
Regia: Joel şi Ethan Coen
◾ ora 20.00 – Hărţi către
stele (Maps to the Stars)
(SUA, 2014)
Regia: David Cronenberg
Duminică 14 decembrie
◾ ora 11:00 – Matineu copii
– Best of DisneyBambi
(SUA, 1942)
Regia: James Algar, Samuel
Armstrong
◾ ora 18:00 – Colivia de aur
(La Jaula de Oro) (Mexic,
2013)
Regia: Diego QuemadaDíez
◾ ora 20:00 – Două zile, o
noapte (Deux jours, une
nuit) (Belgia, 2014)
Regia: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Peliculele programate la
Cinemateca Patria, în cadrul Galei Filmelor de autor, sunt următoarele:
Astăzi 10 decembrie
◾ ora 20:00 – Îndrăgostiţii
mor ultimii (Only Lovers
Left Alive) (Anglia/ Germania, 2013)
Regia: Jim Jarmusch
Mâine 11 decembrie
◾ ora 20:00 – Nymphomaniac
Vol. II (Danemarca, 2013)
Regia: Lars von Trier
Interzis minorilor
Vineri 12 decembrie
◾ ora 20:00 – Closer to the
Moon (România, 2014)
Regia: Nae Caranfil
Sâmbătă 13 decembrie
◾ ora 11:00 – Matineu copii
– Best of Disney – Regele
Leu (The Lion King)
(1994)
Regia: Roger Allers, Rob
Minkoff

Intrarea la filmele din cadrul
Cinematecii Patria costă cu
această ocazie 10 lei.

Concert de Crăciun
la Biserica Neagră
Duminică, 14 decembrie,
de la ora 17:00, la Biserica
Neagră are loc concertul dedicat Crăciunului „Ni s-a născut un Prunc”. La concert
participă corul „Bach” al Bisericii Negre acompaniat de
un ansamblu instrumental.
Sub conducerea dirijorului
Steffen Schlandt se vor inter-

Bancuri

preta lucrări sacre de Crăciun
din cinci secole. Pentru acest
concert au fost scoase la vânzare un număr de 500 de bilete. Acestea costă 15 lei şi pot
fi procurate de la casa de bilete
a Bisericii Negre după următorul program: Marţi – Sâmbătă între 10:00 – 14:30 şi
Duminică între12:00 – 14:30.

◾ – Iubi, spune-mi sincer, blugii
ăştia îmi fac fundul cât o scroafă?
– Sincer, nu. Unde ai mai văzut
tu scroafă albastră?!

Soţia: Mă duc şi spăl vasul de
toaletă.
Soţul: Şi asta te calmează?
Soţia: Da, pentru că îl spăl cu
periuţa ta de dinţi!

◾ Eu şi soţia mea am trăit fericiţi ◾ Te-ai culcat cu logodnica ta în20 de ani. Apoi ne-am întâlnit unul ainte de căsătorie?
pe altul...
– Nu, ce fel de om crezi că sunt?
Dar tu?
◾ Soţul: De câte ori ne certăm, tu – Eu da, dar nu ştiam că e logodeşti foarte calmă. Cum reuşeşti? nica ta...

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

JUDECĂTORUL
-PREMIERĂ(THE JUDGE)
Regie: David Dobkin
(N-15), Dramă,
142 min.
ora: 17:45
ST. VINCENT
-PREMIERĂRegie: Theodore Melfi
(AG), Comedie,
102 min.
ora: 20:00
PRĂDĂTOR DE
NOAPTE PREMIERĂ(NIGHTCRAWLER)
Regie: Dan Gilroy
(N-15), Crimă, Dramă,
117 min.
orele: 15:30, 20:30,
22:30

PADDINGTON
-PREMIERĂRegie: Paul King
(AG), Comedie, Familie,
95 min.
ora: 18:00
PINGUINII DIN
MADAGASCAR
-3D(PENGUINS OF
MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith,
Eric Darnell
(AG), Animaţie,
Aventuri, Comedie,
Familie, 92 min.
orele: 13:30 dublat,
15:15 dublat, 17:00
subtitrat
EAT SLEEP DIE
Tarif Unic: 10 lei/bilet
Regie: Gabriela Pichler
(AP-12), Dramă,
103 min.
ora: 13:45
JESSABELLE
Regie: Kevin Greutert

(N-15), Horror, Thriller, 90 min.
ora: 16:00
ŞEFI DE COŞMAR 2
(HORRIBLE BOSSES 2)
Regie: Sean Anders
(AP-12), Comedie, 108 min.
ora: 13:15
PUNCT ŞI DE LA CAPĂT
(THE REWRITE)
Regie: Marc Lawrence
(AP-12), Comedie, Romantic,
106 min.
ora: 22:00
JOCURILE FOAMEI: REVOLTA –
PARTEA I
(THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY
– PART I)
Regie: Francis Lawrence
(AP-12), Acţiune, Aventuri, SF,
123 min.
ora: 18:45
INTERSTELAR:
CĂLĂTORIND PRIN UNIVERS
(INTERSTELLAR)
Regie: Christopher Nolan
(AP-12), SF, Aventuri, 169 min.
ora: 21:00

Miercuri

Horoscopul zilei
Berbec. Dacă eşti sincer/ă cu cei din jurul tău, acestora le va
fi mult mai uşor să te ajute dacă vei avea nevoie. Fă-ţi cunoscute gândurile şi ceea ce intenţionezi să faci în viitor.
Taur. Dacă eşti pornit/ă să începi ceva nou, ai grijă să nu te
abaţi de la planurile tale. Este foarte important să elimini
orice obstacol din calea succesului tău.
Gemeni. Fii mai atent/ă la cumpărăturile pe care le faci, nu
toate îţi sunt necesare în acest moment. Păstrează o rezervă
pentru sărbători, nu ştii ce poate să apară.
Rac. Nu te închide în casă doar pentru că ai o mică răceală,
altfel rişti să pierzi evenimente importante ale persoanelor
dragi. La cele mai mici semne, ai grijă să te tratezi!
Leu. Conversaţiile cu ceilalţi te vor ajuta să faci alegerile potrivite şi care îţi vor aduce beneficii financiare pe termen
lung. Fii deschis/ă la schimbare chiar dacă nu pare uşor.
Fecioară. Este important să iei în seama chiar şi cele mai
mici detalii înainte de a face unele schimbări în viaţa ta.
Viaţă sentimentală îţi va aduce satisfacţii.
Balanţă. Încearcă să fii cât mai pozitiv/ă astăzi şi să fii elegant/ă
cu toţi cei cu care interacţionezi. În caz contrar nu vei reuşi
decât să îţi faci duşmani care să îţi creeze probleme.
Scorpion. Un nou proiect îţi poate îmbunătăţi situaţia financiară. Şi chiar dacă rezultatele nu vor fi imediate, peste
câteva luni te vei putea îmbogăţi cu adevărat.
Săgetător. Depinde numai de tine dacă îţi vei face cunoscute
nevoile şi problemele şi dacă îi vei lăsa pe cei din jurul tău
să te ajute. Nu lăsa sentimentul de vinovăţie să te acapareze.
Capricorn. Dacă ai găsit pe cineva care simţi că ţi se potriveşte,
da-i o şansă pentru a ajunge la inima ta. Nu te implica total
însă de la început, pentru a nu risca să fii dezamăgit/ă.
Vărsător. Ideile originale vor capta interesul celor cu care
vei intra în contact. Cu siguranţă vei reuşi să pui mâna pe
oportunităţi grozave datorită uşurinţei cu care comunici.
Peşti. Lasă intuiţia să te conducă şi fă-ţi curaj pentru a-ţi exprima sentimentele faţă de iubita ta/iubitul tău, sau faţă de
cineva pe care îl admiri. Nu vei petrece sărbătorile singur/ă.

Sudoku
4
6
1
2
8
7
9
5
3

9
5
8
3
4
6
1
7
2

2
3
7
9
1
5
6
4
8

5
7
4
1
9
2
8
3
6

3
1
2
6
7
8
4
9
5

6
8
9
5
3
4
2
1
7

1
2
6
4
5
3
7
8
9

7
9
3
8
2
1
5
6
4

8
4
5
7
6
9
3
2
1

Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut

9
8
1
6
4
2
7
3
5

2
4
7
1
3
5
8
9
6

3
6
5
7
9
8
1
2
4

4
1
6
9
7
3
2
5
8

5
3
8
2
1
4
6
7
9

7
2
9
8
5
6
4
1
3

1
9
4
5
6
7
3
8
2

8
7
3
4
2
9
5
6
1

6
5
2
3
8
1
9
4
7
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Comemorarea lui Avram Iancu
Se împlinesc cincizeci de
ani de când mulţimea
norodului românesc a
coborît sub umbra gorunului lui Horia rămăşiţele pământeşti ale lui
Avram Iancu, eroul neamului, care cu spada în
mână încercase în chip
tragic realizarea unui
vis, pe care îl trăim astăzi aevea, în toată bucuria şi slava.
Dacă în clipele de restrişte
şi durere figurile premergătorilor unui ideal, chipurile eroilor căzuţi jertfă în lupta pentru
isbândirea unei idei se desprind din misterul trecutului
cu melancolia înfrângerei,
apoi în clipele fericite, când
viziunea pentru care au luptat
ei este o splendidă realitate,
tot ce a fost durere în cutele

feţelor lor se topeşte, pentru
ca figura să apară încununată
cu aureola gloriei.

Aşa se desprinde
astăzi, de sub umbra gorunului lui
Horia – alt premergător înfrânt al
idealului naţional,
alt erou şi martir al
neamului – chipul
bărbătesc al lui
Avram Iancu, cu
pletele fâlfăind în
vântul luptelor ce
vesteau apropierea
marilor clipe.
Dacă până acum
i-am sărbătorit
amintirea în tristeţe
– căci neamul nostru nu l’a uitat niciodată pomenindu-i
amintirea în duioşia
cântecelor populare
– astăzi îl serbătorim cu toată
voioşia, căci astăzi Avram Iancu este răsbunat.

Şi răsbunarea lui s’a săvârşit
nu prin ură şi prigonire, ci prin
isbândirea visului pentru care
el a luptat şi sângerat. Din taina morţei, el care a suferit atâta, astăzi de sigur surâde cu
fericire, căci neamul robit căruia el a încercat cutezător săi descătuşeze lanţurile, îşi
întinde astăzi mâinile slobode
către el, binecuvântându-i pomenirea şi presărându-i mormântul cu flori.
Şi nu este o serbare răzleaţă
şi tăinuită ca în vremurile de
prigonire ci manifestarea lirică
a unui neam întreg liber pe
destinele lui, aşa cum l-a visat
eroul care doarme somnul
veşniciei sub ocrotirea umbrei
gorunului lui Horia.
Societatea „Astra” şi-a luat
sarcina de a organiza această
manifestaţie a neamului, ca
ea să nu se piardă fără urme,

ci să dea roade pentru românism.
„Astra” a luat iniţiativa alcătuirei unui muzeu istoric al
anilor 1848-1849 – pe care ia ilustrat acţiunea lui Avram
Iancu – în Vidra de sus, lângă
casa părintească a eroului,
care este proprietatea „Astrei”. Acolo se vor aduna cu
grije şi cu pietate tot ce aminteşte fiinţa şi fapta marelui
erou naţional.
Societatea „Astra” va organiza serbări şi va face colectă,
ca cu banii adunaţi să poată înfiinţa acest muzeu, care urmează să fie inaugurat în anul
1924, când se împlineşte o sută
de ani dela naşterea eroului.
Un moment măreţ va întrupa în nemurirea artei figura
epică a lui Avram Iancu, ca pururea să fie în ochii neamului
românesc imaginea lui sfântă.

Toţi românii au datoria, faţă
de propria lor conştiinţă şi faţă
de conştiinţa veşnică a neamului, să sprijine din toată inima
această naţională iniţiativă,
dându-i în sprijin şi munca şi
obolul lor.
Numai popoarele care ştiu
să-şi cinstească luptătorii, apostolii şi martirii, numai popoarele care au cultul eroilor, au
dreptul la un viitor mândru,
căci ele reprezintă continuitatea
de suflet, care leagă în un fir
veşnic generaţie cu generaţie
cu desfăşurarea istoriei – continuitate care constitue o vie şi
permanentă personalitate.
Să dovedim încă odată că
facem parte din seria acestor
superioare popoare.
(Carpaţii, Anul II, Nr. 57,
Luni 11 Sept. 1922)
Cristina Baciu

Din presa maghiară

Sărbătoarea tiparului transilvănean.
Tipografia braşoveană Gött a împlinit 400 de ani

Anul 1933 este un an jubiliar pentru tiparul din Transilvania, România şi Europa
de Est. Acum 400 de ani s-a
întors în Braşov Johannes

Honterus, însoţit de ucenici
loiali, să întemeieze aici prima tipografie,
aducând cu el
presă de tipar şi
o mulţime de
inst r um en t e
specifice.
Iar acum 100
de ani tipografia lui Honterus
ajunge în proprietatea familiei Gött, care
conduce activitatea şi în zilele
noastre. Acest
moment unic de sărbătoare
nu putea fi mai frumos consemnată, decât prin tipărirea
volumul de importanţă muzeală, Tipografia lui Honterus

la 400 de ani. Această carte
cuprinde reprezentativ cele
mai importante documente
din istoria tipografiei lui Honterus. Volumul redactat de
profesorul Hermann Tontsch
reflectă o perioadă marcantă

din istoria culturii transilvănene. Răsfoind paginile, trec
prin faţa noastră imagini cu
momente istorice importante
petrecute de-a lungul acestor
secole, care exprimă dorinţa
celor care au trăit pe aceste
meleaguri să trăiască într-o lume
mai bună, în armonie culturală.
Această publicaţie festivă conţine multe date de
valoare istorică
interesante pentru
publicul maghiar
şi asupra cărora
vom reveni.
Azi însă, redacţia Brassói
Napló îşi exprimă
admiraţia şi recunoaşterea pentru

tipografia Gött, care a dus mai
departe această tradiţie cu
mare responsabilitate, investind mereu atât în valoarea
culturală a tipăriturilor cât şi
în performanţa tehnică a procesului de tipărire.

(Az erdélyi nyomdaipar
ünnepe. Négyszázéves a
brassói Gött nyomda.
În: Brassói Napló, nr.136,
9 decembrie 1933, p.2)
Dinu Eva
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Pisica de 100 de milioane de dolari
şi 255.000 pe Twitter şi a apărut pe coperta unor faimoase
publicaţii ca Wall Street Journal şi New York Magazine,

Grumpy Cat, o pisică
„încruntată” care a făcut senzaţie pe internet,
i-a adus proprietarei
sale circa 100 milioane
de dolari în doi ani, relatează cotidianul britanic The Daily Telegraph,
citat de Agerpres.
„Am putut renunţa la slujba
mea de chelneriţă la câteva
zile după prima sa apariţie pe
reţelele de socializare, iar de
atunci telefonul nu s-a mai
oprit”, povesteşte proprietara
lui Grumpy, Tabatha Bundesen, din Morristown, statul
american Arizona.

Câştigurile aduse
de Grumpy – care îşi
datorează privirea
permanent încruntată
faptului că s-a născut
cu nanism şi prognatism – leau eclipsat pe cele ale multora
dintre cele mai mari nume de
la Hollywood, cum ar fi Gwyneth Paltrow, care, potrivit revistei Forbes, a câştigat cu
puţin peste 15 milioane de dolari anul trecut.
Pisica a devenit un superstar pe internet după ce fratele
proprietarei a postat online o
fotografie cu aceasta.
În prezent, Grumpy Cat are
521.000 de fani pe Instagram

Nu ştii ce fel de indivizi văd
pozele.
4. Adresa completă de acasă
– poţi face mai uşoară
„munca” hoţilor.
5. Numărul de telefon – familia şi prietenii apropiaţi îl
au deja, iar cei care nu îl au
îl pot cere printr-un mesaj
privat.
6. Starea civilă – nu e genul
de informaţie care trebuie
împărtăşită cu oricine pe
Facebook.
7. Planuri de vacanţă – e ca şi

Bianca Drăguşanu a revenit pe podium în calitate de
designer vestimentar! În pragul Sărbătorilor de iarnă,
fosta asistentă tv şi-a lansat colecţia de rochii strălucitoare,
printr-o prezentare organizată într-un club de noapte din
Capitală. Fosta asistentă tv a ales ultima lună din an
pentru a-şi lansa colecţia de rochii, mizând astfel pe dorinţele femeilor, care, cu siguranţă, sunt în căutare de ţinute speciale pentru Sărbătorile de iarnă.
„Diamond Dresses” se numeşte noua colecţie a vedetei,
iar cele mai cunoscute modele de la noi au defilat în rochiile sclipitoare, la care predomină paietele şi croielile
îndrăzneţe. Bianca a pregătit prezentarea în cele mai
mici amănunte, având grijă ca rochiile să arate perfect
pe fiecare model.

cum ai spune „Plec pe
25 august în vacanţă, jefuiţimă de atunci încolo”. Similar, toate fotografiile din
vacanţă trebuie postate abia
când te-ai întors.
8. Lucruri jenante, pe care nu
le-ai vrea împărtăşite cu colegii sau potenţialii angajatori.
9. Informaţii despre muncă –
chiar şi cel mai inofensiv
status despre un conflict la
muncă poate oferi indicii
importante competitorilor.

Teoria celor 7 ani de căsnicie este greşită
Teoria celor şapte ani de
căsnicie, inspirată din filmul
omonim cu Marilyn Monroe,
lansat în 1955, este eronată,
întrucât cuplurile au nevoie de
10 ani pentru a atinge nivelul
minim de fericire conjugală,
potrivit unui studiu realizat de
o universitate americană, informează dailymail.co.uk.
Un studiu recent a arătat că
acest concept psihologic de
7 ani este eronat, întrucât
punctul de cotitură în viaţa de
cuplu, ce marchează momentul în care cei doi parteneri de
viaţă ating nivelul minim de
fericire conjugală, se produce
după 10 ani de viaţă comună.
Studiul a fost realizat pe un
eşantion alcătuit din peste
2.000 de femei născute între

anii 1957 şi 1964. Ele au răspuns unui chestionar care a
inclus diverse întrebări despre
vieţile lor de cuplu din ultimii
35 de ani.
În timpul acestui studiu, cercetătorii de la Brigham Young
University, din statul american
Utah, au aflat că, în cazul a
două treimi din totalul căsniciilor, gradul de fericire maritală era foarte mare la începutul
căsătoriei, după care acesta a
început să scadă constant.
Participantele la studiu au
dezvăluit că au fost cel mai
nefericite în vieţile lor de cuplu în cel de-al 10-lea an de
căsnicie.
Oamenii de ştiinţă consideră că acest punct de cotitură
coincide cu perioada în care

Fosta gimnastă
Nadia Comăneci
a postat, pe pagina sa de Facebook, o fotografie
de la Casa Albă,
alături de preşedintele Statelor
Unite ale Americii, Barack Obama. Evenimentul a avut loc în luna iulie a acestui an, în
cadrul unui dineu găzduit de preşedintele SUA.
„Mare onoare să fiu la Casa Albă celebrând Special
Olympics – cu Barack Obama”, a scris Nadia Comăneci
lângă imaginea în care apare în timp ce dă mâna cu preşedintele SUA.
Fosta gimnastă este ambasador Special Olympics, competiţie pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale. La
rândul său, Bart Conner este vicepreşedinte al Special
Olympics International Board of Directors.

Bianca Drăguşanu şi-a lansat colecţia de rochii

Ce nu trebuie să postezi pe Facebook
About.com publică o listă
cu 9 lucruri care nu trebuie
postate niciodată pe Facebook.
1. Data naşterii, inclusiv anul
– data integrală a naşterii îi
poate ajuta pe hoţi să îţi
fure identitatea.
2. Locul unde te afli în acel
moment – acest detaliu îi
poate face pe hoţi să afle
că nu eşti acasă.
3. Poze cu copiii tăi sau cu copiii prietenilor tăi, cu Tag –
pentru a-i proteja pe copii.

relatează ziarul citat de Agerpres.
Cu numele ei s-au lansat
cărţi, iar curând îşi va face debutul pe marele
ecran în filmul
„Grumpy Cat’s
Worst Christmas
Ever” (Cel mai
prost Crăciun al
lui
Grumpy
Cat), al cărui subiect poate fi
descris ca o
combinaţie între
„Home Alone”
(„Singur acasă”)
şi „Die Hard”
(Greu de ucis).

Nadia Comăneci s-a întâlnit cu Barack Obama

femeile sunt extrem de ocupate, atât în viaţa profesională,
cât şi în cea de familie, din
cauza copiilor.
Însă acest nivel de nemulţumire este de durată scurtă şi,
după doar cinci ani, femeile încep să se certe mult mai puţin
cu partenerii lor de viaţă.
Acelea care au reuşit să rămână alături de soţii lor timp
de peste trei decenii spun că
fericirea lor maritală a început
să crească din nou după acest
prag, fără să atingă însă
niciodată acelaşi nivel ca imediat după căsătorie.
Cuplurile care locuiesc împreună de peste trei decenii
se ceartă mult mai rar decât
în oricare alt moment din căsnicia lor.

