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Braşovul are şanse
să organizeze Jocurile
Olimpice de tineret 2020
Două treimi dintre maşinile
de taxi au majorat tariful

Comitetul Olimpic Internaţional a aprobat candidatura Braşovului la organizarea Jocurilor Olimpice pentru Tineret,
ediţia de iarnă din 2020. „Aprecierea dosarului nostru de
candidatură şi faptul că am trecut în a doua fază de evaluare
este o confirmare a faptului că Braşovul are potenţial pentru
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organizarea unui eveniment de o asemenea anvergură”, a
declarat primarul George Scripcaru. Braşovul propune pentru
organizare domeniul schiabil din Poiana Braşov, pârtiile din
Predeal, baza de sărituri cu schiurile de la Râşnov şi baza
de schi fond şi biatlon de la Cheile Grădiştei.
pag. 7

Aproximativ două treimi dintre maşinile de taxi ale companiilor
sau persoanelor fizice autorizate din Braşov au solicitat primăriei
aprobarea de tarife mai mari decît cele cu care ne-am obişnuit,
indiferent că vor fi aplicate sau nu diferenţiat de la zi la noapte.
Potrivit datelor serviciului de resort din cadrul Primăriei Braşov,
din totalul de 174 de societăţi comerciale care deţin 1.023 de
maşini de taxi în Braşov, au depus cereri 119 societăţi comerciale,
pe un total de 712 maşini. Din totalul cererilor depuse, au fost
avizate şi deja ridicate de solicitanţi 597 de cereri pentru autoturisme deţinute de societăţi comerciale, iar alte 115 au fost
avizate şi urmează să fie eliberate.Dacă iniţial, cererile au vizat
majoararea tarifului de zi de la 1,35 lei/km la 1,53 lei/km, şi
introducerea unui tarif de noapte, care este de 1,73 lei/km, au
apărut şi 21 de cereri pentru aprobarea tarifului de 2,2 km (maximum aprobat de Consiliul Local), fără diferenţiere între zi şi
noapte. Până la acest moment, tariful practicat de majoritatea
taximetriştilor din Braşov era de 1,33 – 1,35 lei/km, tarif unic
(fără diferenţiere între zi şi noapte) şi era unul dintre cele mai
pag. 3
mici din ţară, nefiind modificat de mai mulţi ani.

Salariile bugetarilor, îngheţate din nou

„Braşovul – Judeţul Tău” vă cere părerea

Salariile bugetarilor de anul viitor vor
fi îngheţate la nivelul de la finele acestui an, exceptaţi urmând să fie profesorii şi angajaţii din sănătate. Astfel,
de la 1 ianuarie, cuantumul brut al
salariilor de bază în cazul personalului
din unităţile medico-sociale se va majora cu 100 de lei faţă de decembrie.
Excepţie de la regulă vor face doar

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-

în cazul celor care anul viitor ar beneficia de majorări ale salariului de
bază cu sume mai mari de 100 de lei,
ca urmare a creşterii salariului de bază
minim brut pe ţară. Personalul didactic din învăţământ va obţine majorări
salariale cu până la 5% începând cu
1 martie, respectiv cu până la 5% începând cu 1 septembrie.
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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
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Un nou mers al trenurilor intră în vigoare de duminică
Noul Plan de Mers al Trenurilor 2014-2015 va intra în vigoare
duminică, 14 decembrie, şi va fi valabil până la 12 decembrie
2015, a anunţat CFR Călători. Potrivit sursei citate, zilnic,
în acest interval, se vor afla în circulaţie peste 1.100 de
trenuri, în funcţie de perioada din an.
După suplimentările capacităţii de transport din perioada
Sărbătorilor de iarnă, CFR Călători va introduce în circulaţie
Trenurile Zăpezii, prin care pasagerii vor ajunge în cele mai
căutate destinaţii turistice montane din România. În plus,
prin această ofertă, în perioada 1 ianuarie - 28 februarie
2015, se va acorda 25% reducere de preţ la bilete la trenurile
care vor circula de luni până joi, pentru călătoriile, pe rută
directă, la clasa a 2-a, cu trenuri InterRegio care au ca punct
de plecare sau destinaţie una dintre staţiile feroviare de pe
ruta Sinaia-Braşov, respectiv gara Vatra Dornei Băi şi gara
Petroşani. Conform noului orar, în traficul internaţional, în
2015, pasagerii vor putea să călătorească în afara ţării zilnic,
cu trenuri directe din Bucureşti Nord către Viena (de la 39
euro/sens), Budapesta (de la 29 euro/sens) şi Sofia.
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Centrul Social din Hălchiu,
modernizat cu fonduri UE

Un nou cutremur în zona Vrancea
Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter
s-a produs ieri, la ora 13.51 în zona seismică Vrancea, județul
Buzău, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului
(INFP). Cutremurul s-a produs la o adâncime de 131 kilometri. Cele mai apropiate localități de epicentru au fost Covasna (42 km), Râmnicu Sărat (47 km), Buzău (54 km),
Focșani (55 km), Târgu Secuiesc (56 km). Este al doilea
cutremur produs ieri. Ieri dimineață, la ora 4,27, în zona
Vrancea, județul Vrancea, a mai avut loc un cutremur cu
magnitudinea de 3,1 grade, la o adâncime de 128 kilometri.

Obuz găsit la şantierul Catedralei Mântuirii Neamului
Un obuz de calibrul 130 mm, fără focos, a fost găsit în Bucureşti, ieri după-amiază, de un muncitor care lucrează la
şantierul Catedralei Mântuirii Neamului, au declarat, reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
(IGSU). Muncitorul escava în zona viitoarei catedrale, unde
a găsit obuzul. La faţa locului au venit specialişti de la Unitatea
Specială de Intervenţie Ciolpani a IGSU, care au constatat
că nu exista pericolul ca obuzul să explodeze.

Silviu Ionescu, ucis de o infecţie
Fostul însărcinat cu afaceri al României la Singapore, Silviu
Ionescu, a încetat din viaţă ca urmare a unei infecţii pulmonare, au stabilit medicii Institutului Naţional de Medicină Legală (INML), potrivit unor surse din rândul anchetatorilor.
Fostul diplomat condamnat la şase ani de închisoare pentru
accidentele rutiere în urma cărora o persoană a murit şi
două au fost rănite, a decedat, marţi, la Spitalul Penitenciar
Rahova. Silviu Ionescu fusese acuzat de ucidere din culpă,
părăsirea locului accidentului.

Centru social din Hălchiu va oferi un sprijin pensionarilor aflaţi în dificultate
Locuinţe sociale şi o sală
multifuncţională pentru
seniorii din Hălchiu!
Este vorba despre un
proiect care a avut ca finalizare reabilitarea şi
modernizarea clădirii
unde funcţionează Centrul social al comunei
braşovene.
Proiectul, iniţiat de către
administraţia locală din Hălchiu, şi-a propus să ofere un
sprijin pensionarilor aflaţi în
dificultate, din localitate. Astfel, au fost construite opt căsuţe de tip garsonieră, care

sunt concepute ca un spaţiu
funcţional pentru dormitor,
grup sanitar şi cameră de zi.
„Investiția este destinată în
primul rând locuitorilor din
comuna Hălchiu, dar, în limita
locurilor disponibile, și celor
din localitățile învecinate.“ a
declarat Ioan Gârbacea, primarul comunei Hălchiu.
Agenţia pentru Dezvoltare
Durabilă a Judeţului Braşov
(ADDJB), a cărei membră
este şi comuna Hălchiu, a
oferit consultanţă pe întreaga
durată de implementare a proiectului. „Eu, personal, și
Agenția, suntem mândri de

ceea ce s-a întâmplat. De
aceea am insistat să punem
niște fotografii cu ceea ce era
înainte mansarda Centrului
și care s-a transformat acum
într-o sală multifuncțională
modernă, unde se vor putea
realiza multe activități.” a
adăugat Luciana Cristea, director ADDJ Brașov.
Conform reprezentanţilor
Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Centru, proiectul
implementat este unul pilot în
mediul rural. „Este singurul
proiect realizat în mediul rural. Și poate fi considerat un
fel de proiect pilot, din acest

punct de vedere. Acest proiect
poate fi luat ca model” a spus
Virgil Balaban de la Agenţia
pentru Dezvoltare Regională
Centru.
Lucrările de investiţii au
vizat extinderea clădirii Centrului Social din Hălchiu, prin
realizarea mansardei multifuncţionale. În curtea interioară au fost construite 8 unităţi
locative pentru persoane vârstnice aflate în dificultate.
Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013, cu o valoare totală de peste 3,6 milioane de lei.

Se înfiinţează Agenţia
pentru administrarea
bunurilor sechestrate
Guvernul a adoptat în şedinţa de miercuri, 10 decembrie, un Memorandum prin
care se înfiinţează, în subordinea Ministerului Justiţiei,
o agenţie dedicată gestionării bunurilor sechestrate în
cadru procesual-penal, se
arată într-un comunicat al
Ministerului Justiţiei.
„Noua structură va deveni
operaţională până la sfârşitul lunii martie 2015 şi va
dispune de 30 de posturi, rolul ei fiind de a administra
bunurile sechestrate în cadrul unor proceduri penale,
activitate care, în prezent, se
realizează de mai multe
instituții, ceea ce creează
dificultăți în gestionarea și,
ulterior, valorificarea aces-

tora. În acelaşi timp, noua
structură va avea un rol de
coordonare şi decizie, în cooperare cu ANAF, a activităţii de valorificare a
bunurilor confiscate”, se precizează în documentul citat.
Potrivit lui Robert Cazanciu, ministrul Justiţiei,
„înfiinţarea acestei structuri în cadrul MJ va permite ca bunurile care în
prezent se depreciază pe
durata pro cedurilor judiciare, pierzându-și din valoare, să fie corect şi eficient
administrate astfel încât în
final să avem un grad cât
mai ridicat de valorificare
a acestora şi, implicit, să alimentăm bugetul de stat cu
sume cât mai mari de bani”.
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Două treimi din taxiurile
brașovene au mărit tarifele
Aproximativ două treimi
dintre maşinile de taxi
ale companiilor sau persoanelor fizice autorizate
din Braşov au solicitat
primăriei aprobarea de
tarife mai mari decât cele
cu care ne-am obişnuit,
indiferent că vor fi aplicate sau nu diferenţiat de
la zi la noapte.
Potrivit datelor serviciului de
resort din cadrul Primăriei Braşov, din totalul de 174 de societăţi comerciale care deţin
1.023 de maşini de taxi în Braşov, au depus cereri 119 societăţi comerciale, pe un total de
712 maşini. Din totalul cererilor
depuse, au fost avizate şi deja
ridicate de solicitanţi 597 de
cereri pentru autoturisme deţinute de societăţi comerciale, iar
alte 115 au fost avizate şi urmează să fie eliberate.

În cazul asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice autorizate (unde fiecare AF sau
PFA are o singură maşină),
au fost depuse 283 de solicitări de majorare a tarifelor,
dintr-un total de 410 maşini
înregistrate, şi au fost deja
eliberate 223. „Conform prevederilor legale, Municipalitatea avizează tarifele cu care
circulă taximetriştii autorizaţi
în Braşov, în limita preţului
maximal aprobat de Consiliul Local Braşov, preţ maximal care este de 2,2
lei/kilometru. În ultima pe- Tarifele mai mari au fost cerute şi obţinute de şoferii de la toate dispeceratele taxi din Braşov
rioadă, am primit din ce în
ce mai multe solicitări de ma- întreprinderilor familiale. Legea tări”, a precizat Sorin Toarcea, apărut şi 21 de cereri pentru
jorare şi/sau de introducere a le permite acest lucru. Atât timp purtător de cuvânt al Primăriei aprobarea tarifului de 2,2 km
tarifelor diferenţiate, de zi şi de cât se încadrează în preţul ma- Braşov.
(maximum aprobat de Consiliul
Dacă iniţial cererile au vizat Local), fără diferenţiere între
noapte, de la toate dispeceratele ximal şi solicitările lor au aneexistente în Braşov. Cererile vin xată o justificare a acestor tarife majoararea tarifului de zi de la zi şi noapte.
Dispeceratele care operează
atât din partea societăţilor co- din punct de vedere al costurilor 1,35 lei/km la 1,53 lei/km, şi
merciale, cât şi din partea per- de exploatare, municipalitatea introducerea unui tarif de noap- activitatea de taximetrie din
soanelor fizice autorizate sau trebuie să avizeze aceste solici- te care este de 1,73 lei/km, au Braşov sunt Martax, Tod, Bra-

Amenzile de circulaţie vor crește
de la 1 ianuarie 2015
Creșterea salariului minim
pe economie de la 1 ianuarie
va duce și la creșterea amenzilor de circulatʼie. De la 1 ianuarie, şoferii pot ajunge să
plătească până la 2.000 de lei
amendă dacă nu respectă regulile de circulaţie.
Salariul minim pe economie va crește de la 900 de lei,
la 975 de lei, începând cu data
de 1 ianurie 2015.
Majorarea salariului minim
aduce după sine şi o creştrere
cuantumului amenzilor rutiere. Potrivit art.98 din Codul
Rutier, amenzile contravenţionale se stabilesc pe clase,

în funcţie de
numărul de
puncte amendă
aplicate. Un
punct-amendă
reprezintă, valoric, 10% din
salariul minim
brut pe economie, deci o
creştere a acestui aduce cu
sine o creştere a amenzilor.
Astfel, cele mai mici amenzi,
cele aplicabile clasei I de sancţiuni, ca vorbitul la telefon sau
ne-purtarea centurii de siguranţă, ajung la 195 de lei (2-

provoacă coşmaruri
şoferilor, dar şi autorităţilor. Ploile şi
ninsoarea din ultima
perioadă au produs
o suprasaturare cu
apă a pământului de pe marginea DN10. Nămolul a blocat şi zona unde se
construieşte un tunel pentru
securizarea zonei.
În septembrie, sute de mii
de metri cubi de pământ, bolovani şi trunchiuri de copaci
au blocat Drumul Naţional

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

3 puncte amendă).
Cele mai mari amenzi aplicate persoanelor fizice sunt
din clasa IV, şi ajung la 20 de
puncte-amendă, adică 1.950
de lei.

S-a reluat circulația pe DN10,
între Brașov și Buzău
Echipele de intervenţie au
reuşit să redeschidă ieri-noapte Drumul Naţional 10 care
face legătura între Buzău şi
Braşov, după mai multe ore
de muncă în condiţii foarte
dificile. Miercuri circulaţia a
fost blocată din cauza alunecărilor de teren. Ieri în zonă
se circula alternativ, dar muncitorii de la drumuri făceau
eforturi pentru a elibera ambele sensuri de mers.
Nu e prima dată când drumul dintre Ardeal şi Muntenia

tax, ATI, RoTaxi, City şi
Rey. Întrucât nu toate maşinile şi-au primit aprobarea
de majorar a tarifele (sau nu
sunt încă depuse solicitări,
n.r.), este posibil ca maşini
din cadrul aceluiaşi dispecerat să practice tarife diferite.
Reamintim că o parte dintre solicitări au fost depuse
încă din luna noiembrie, iar
tarifele diferenţiate pentru
cursele de zi şi de noapte
sunt aplicate pentru prima
dată pe scară largă la Braşov,
în ultimii ani. Tariful de
noapte se va aplica doar în
intervalul orar 22.00 - 6.00
şi trebuie să fie contorizat automat de aparatul de taxat, care
trebuie modificat în acest sens,
după obţinerea avizului de la
primărie.
Reamintim că taximetriştii
sunt obligaţi să afişeze tarifele
şi pe portieră.
A.P.

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?

10. Compania Naţională de
Drumuri a organizat o licitaţie
pentru construirea unui tunel
care să protejeze carosabilul
în zona unde versantul este
instabil. Lucrările au început
în urmă cu o lună şi se se vor
finaliza în luna ianuarie, anul
viitor.

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

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
Cursul de referinţă a urcat peste 4,45 lei/euro
Cursul de referinţă publicat de Banca Naţională a României
(BNR) a crescut joi cu peste 1 ban şi a depăşit 4,45 lei/euro
pentru prima dată de la sfârşitul lunii aprilie, în contextul unei
reorientări a investitorilor străini dinspre active emergente
către plasamente cu risc mai scăzut. Referinţa pentru euro
a urcat cu 1,31 bani, la 4,4546 lei/euro, cel mai ridicat nivel
începând din 28 aprilie, când cursul s-a situat la 4,4549
lei/euro. Cel mai recent, un curs mai ridicat de 4,45 lei/euro
a fost înregistrat pe 30 aprilie, la 4,4503 lei/euro. Pentru
dolar, paritatea a scăzut cu 0,98 bani, la 3,5787 lei.

Codași în UE la consum și la PIB-ul per capita
Bulgaria și România au avut, în 2013, cel mai mic consum
individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), potrivit datelor publicate, joi, de Oficiului European de Statistică
(Eurostat). Situația este identică în ceea ce privește Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat în paritatea
puterii de cumpărare standard (PPS), Bulgaria și România
fiind la aproximativ jumătate față de media înregistrată
în restul statelor membre.

DNA vrea buget separat de Ministerul Public
Direcţia Naţională Anticorupţie este nemulţumită că în
proiectul de buget pentru 2015, publicat pe MFP, nu pot
fi identificate fondurile alocate pentru instituţie, ci acestea
sunt incluse în cele pentru Ministerul Public, instituţie
care ar urma să aibă un buget cu 31,94% mai mic decât
cel din 2014. „În urma publicării proiectului Legii Bugetului
de stat pe anul 2015, conducerea DNA a constatat că
nu se regăseşte fila distinctă de buget pentru DNA, ci
doar o filă centralizatoare pentru întregul Minister Public,
fără a se identifica fondurile alocate DNA pe anul 2015“,
arată instituţia, într-un comunicat de presă.

ECONOMIC

Vineri

Investițiile, „motorul“
creșterii economice
Cheltuielile destinate
investițiilor, în 2015, însumează 44,76 miliarde
de lei, cu 8,7 miliarde de
lei mai mult decât în anul
2014, reprezentând aproximativ 6,3% în PIB și o
pondere în total cheltuieli
bugetare de 18,7%, mai
mult cu 3,2 cu puncte procentuale față de anul
2014.
Acestea sunt datele din Raportul privind situatʼia macroeconomică pe anul 2015 și
proiectʼia acesteia pe anii 2016
- 2018, care însotʼește proiectul
Legii bugetului de stat pe 2015,
publicat joi de Ministerul
Finantʼelor Publice.
Cheltuielile totale prevăzute
de bugetul general consolidat
în 2015 se ridică la 239,36
miliarde de lei, reprezentând
33,7% din PIB. Prioritizarea
investitʼiilor publice va fi con-

solidată pentru fructificarea
potentʼialului de creștere economică, se prevede în document.
Conform sursei citate, unul
din angajamentele asumate
de România cu Fondul Monetar Internatʼional și Comisia Europeană constă în
reorientarea cheltuielilor de
investitʼii publice în vederea

realizării unei treceri treptate
de la investitʼiile finantʼate integral din surse natʼionale la
investitʼii cofinantʼate din fonduri ale Uniunii Europene.
„Precizăm, de asemenea,
că această prioritizare indicativă nu implică o excludere
de la finanțare a acestor proiecte prin legile bugetare
anuale, în conformitate cu

prevederile legale în vigoare”,
se precizează în Raport.
Cererea internă va reprezenta motorul creșterii economice
în anul următor, ritmul de
creștere a formării brute de capital fix (investitʼii — n.r.) va
fi de 4% iar cheltuielile cu consumul final al populatʼiei se vor
majora cu 2,8%, arată documentul citat.

160.000 de lei, amenzi pentru munca la negru
Inspectoratul Teritorial de
Muncă Brașov a dat
publicitătʼii rezultatele controalelor ce au vizat depistarea și
sanctʼionarea muncii „la negru”, efectuate de către inspectorii de muncă braşoveni
în luna noiembrie 2014.
Astfel, în urma celor 394
de controale efectuate, au
fost identificate 46 de persoane pentru care 12 angajatorii nu au încheiat

contracte de muncă la angajare. La 11 angajatori care
utilizau munca la negru
(unde au fost depistate 16
persoane) s-au aplicat
amenzi contravenţionale în
valoare de 160.000 lei.
În cazul unei alte firme, au
fost identificate 30 persoane
care lucrau fară forme legale,
iar dosarul a fost preluat de
catre Politʼia Brașov în vederea continuării cercetării, fiind

vorba de un caz penal.
În ceea ce priveşte respectarea prevederilor, HG. 500/
2011 (privitor la completarea
si transmiterea REVISAL) au
fost efectuate un număr de
374 de controale, în urma cărora au fost sancţionaţi un număr de 16 de angajatori cu
amenzi în valoare de 43.000
lei şi 8 avertismente scrise, a
mai precizat inspectorul şef
adj. Dan Suciu.
S.D.

Consiliul Judeţean va aloca 71.000 de lei
pentru redeschiderea spitalului din Săcele
Spitalul din Săcele a fost închis în anul 2011, pe motiv că
oraşul este la 10 km de Braşov
şi că oamenii pot veni la Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă din
Braşov să se trateze. Nimeni nu
a ţinut cont de faptul că s-au făcut investiţii de 5 milioane de
lei chiar cu doi ani înainte de
decizie.
Nici protestele de stradă ale
locuitorilor din oraş nu au contat
şi astfel s-a pus lacăt pe uşa unităţii, iar personalul a fost concediat. Autorităţile locale nu s-au
lăsat şi au câştigat în instanţă
dreptul de a redeschide spitalul,
dar acum este nevoie de noi reparaţii şi de personal.
La finele lunii octombrie, plenul Consiliului Judeţean Braşov
a decis asocierea cu Primăria

Săcele, în vederea
alocării de fonduri
pentru efectuarea
unor lucrări de reparaţii la spitalul municipal, care deserveşte
nu doar locuitorii din
Săcele, ci şi Tărlungeni, Budila, Teliu
sau Vama Buzăului.
Suma propusă iniţial prin contractul de asociere era de
250.000 de lei, însă în şedinţa
de vineri a CJ Braşov se vor aloca 71.000 de lei. Va fi însă nevoie şi de revizii la aparatură, de
obţinerea de autorizaţii şi bineînţeles de angajarea de personal. „Închiderea acestui spital
a fost o greşeală. Clădirea are
nevoie de reparaţii, deoarece se
ştie că orice casă nelocuită se

degradează. Apoi, trebuie să evaluăm toate instalaţiile şi aparatura pentru avizări pentru
folosirea lor. După ce renovările
vor fi gata, în două-trei luni putem solicita eliberarea de autorizaţie de funcţionare. Trebuie
să angajăm şi personal, dar vom
redeschide acest spital. Ne-am
bătut în instanţă pentru el şi am
câştigat”, a spus Radu Nistor,
primarul din Săcele.
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Bugetarii, pedepsiți și în 2015
Guvernul interzice primele, tichetele de masă şi banii pentru munca suplimentară
Guvernul va interzice
şi anul viitor acordarea
premiilor, tichetelor
de masă şi primelor de
vacanţă către bugetari
şi va continua să răsplătească munca suplimentară efectuată de
aceştia peste durata
normală a timpului de
lucru, inclusiv în weekend şi de sărbători,
doar cu timp liber, nu
cu bani.
„În anul 2015, autorităţile
şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare,
nu vor acorda premii şi prime
de vacanţă. În anul 2015, instituţiile şi autorităţile publice,
indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile
publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii şi unităţilor din
articolul 93 Legea privind reforma în domeniul sănătăţii,
nu acordă tichete de masă
personalului din cadrul acestora. În bugetele pe anul 2015
ale instituţiilor şi autorităţilor
publice, indiferent de sistemul
de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu se prevăd
sume pentru acordarea de tichete-cadou, tichete de vacan-

ţă şi vouchere de vacanţă personalului din cadrul acestora”, se arată într-un proiect
de ordonanţă de urgenţă obţinut de Mediafax.
Prin excepţie, vor putea fi
acordate premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care
au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive
internaţionale, pentru elevii
care au obţinut distincţii la
olimpiadele internaţionale şi
concursurile internaţionale
pe obiecte de învăţământ şi
pentru profesorii care i-au
pregătit pe aceştia.
În acelaşi timp, în 2015,
munca suplimentară efectuată
peste durata normală a timpului de lucru de către perso-

nalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie
sau de conducere, precum şi
munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători
legale şi în celelalte zile în
care nu se lucrează, în cadrul
schimbului normal de lucru,
vor fi compensate numai cu
timp liber corespunzător.
La nivelul de la sfârşitul
acestui an vor fi îngheţate indemnizaţiile persoanelor persecutate din motive politice
de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în
prizonieri, drepturile invalizilor, veteranilor şi văduvelor
de război, indemnizaţiile per-

ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, indemnizaţia de
merit, indemnizaţiile prevăzute de Legea recunoştinţei
faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din
decembrie 1989, precum şi
faţă de persoanele care şi-au
jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la
Braşov din noiembrie 1987.
Pentru consilierii locali,
respectiv consilierii judeţeni,
indemnizaţiile de şedinţă se
stabilesc prin aplicare la indemnizaţiile corespunzătoare
primarilor, primarului general, respectiv preşedinţilor
consiliilor judeţene stabilite
pentru luna decembrie 2013.
soanelor care au efectuat staAnul viitor nu vor fi acorgiul militar în cadrul Direcţiei date nici ajutoarele sau inGenerale a Serviciului Mun - demnizaţiile la ieşirea la
cii în perioada 1950-1961, pensie, retragere, încetarea
cuantumul indemnizaţiei pre- raporturilor de serviciu ori
şedintelui Consiliului Naţio- la trecerea în rezervă. Prenal al Persoanelor Vârstnice, vederile nu se aplică în sicuantumul indemnizaţiilor tuaţia încetării raporturilor
acordate membrilor Acade- de muncă sau serviciu ca
miei Române, membrilor urmare a decesului angajaAcademiei Oamenilor de Şti- tului.
inţă din România, membrilor
De asemenea, cuantumul
Academiei de Ştiinţe Medi- compensaţiei băneşti, rescale din România şi membri- pectiv al alocaţiei valorice
lor Academiei de Ştiinţe Teh- pentru drepturile de hrană
nice din România, cuantumul şi, respectiv, valoarea finansprijinului material acordat ciară anuală a normelor de
urmaşilor membrilor Acade- echipare, precum şi valoarea
miei Române şi urmaşilor financiară a drepturilor de
membrilor Academiei Oame- echipament vor fi îngheţate
nilor de Ştiinţă din România, la nivelul din acest an.

„În anul 2015, pentru personalul militar, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile,
primele, ajutoarele, plăţile
compensatoare, despăgubirile, compensaţiile lunare
pentru chirie şi alte drepturi
acordate potrivit actelor
normative în vigoare, care
nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut,
se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizat pentru luna decembrie 2009. Prin excepţie,
cuantumul drepturilor acordate personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil din
instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care execută
lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca
atare de conducătorii acestora, se stabileşte în
condiţiile prevă-zute de Legea-cadru 284/ 2010, pe
baza normelor metodologice
aprobate prin ordin al ordonatorului princi-pal de credite. Baza de calcul al drepturilor o reprezintă solda lunară/salariul de bază prevăzute de legislaţia în vigoare
la data de 31 decembrie
2009”, se mai arată în document.

În ce instituții publice au încredere românii?
Președintʼia se plasează pe
prima pozitʼie în clasamentul
încrederii din zona institutʼiilor
politice, în topul institutʼiilor
executive pe primul loc se află
Armata, în ierarhia institutʼiilor
sociale sau private conduce Biserica, în timp ce Uniunea Europeană se bucură de cea mai
multă încredere din zona
institutʼiilor internatʼionale, potrivit unui sondaj realizat de
Inscop Research la comanda
cotidianului „Adevărul”.
Barometrul relevă faptul că
alegerile prezidentʼiale au avut
un impact puternic asupra încrederii românilor în institutʼii,
o mare parte dintre acestea cunoscând evolutʼii sau involutʼii
semnificative comparativ cu
măsurătoarea din luna octombrie.
Cifrele încrederii pentru
luna decembrie 2014 indică

faptul că în categoria institutʼiilor politice Președintʼia se
află pe prima pozitʼie, cu
43,9% încredere multă și foarte multă, comparativ cu 17,8%
la măsurătoarea din octombrie
2014.
Urmează, în ordine, primăriile - 37,9% (42,7% în octombrie 2014), Curtea Constitutʼională - 36,4% (33,5% în
octombrie), consiliile judetʼene
- 26% (29,7% în octombrie),
Guvernul - 25,5% (27% în octombrie), Parlamentul - 19,7%
(16,8% în octombrie) și partidele politice - 12% (10,9%
în octombrie).
Faptul că Președintʼia este
institutʼia care beneficiază de o
creștere foarte mare este absolut normal având în vedere
investitʼia de încredere pe care
publicul o face în câștigătorul
alegerilor, aflat și la prima

prezentʼă atât în postura de candidat la cea mai înaltă functʼie
în stat, cât și în cea de președinte, arată INSCOP.
„Președinția este echivalată
de cei mai mulți respondenți
cu persoana președintelui, neerodată în raport cu funcția în
acest caz”, precizează sursa citată.
Armata conduce în ierarhia
încrederii privind institutʼiile
executive cu 76,1% (fatʼă de
69,2% în octombrie). Pe următoarele locuri se află Jandarmeria - cu 65,3% încredere
multă și foarte multă (60,3%
în octombrie), Directʼia
Natʼională Anticoruptʼie - cu
55,8% (fatʼă de 48,3% în octombrie), SRI - 52,6% (fatʼă de
48,2% în octombrie), Politʼia 51,4% (fatʼă de 47% în octombrie), BNR - 51,3% (fatʼă de
49,6% în octombrie), SIE -

46,8% (fatʼă de 45,9% în octombrie) și Agentʼia de Integritate, cu 39,2% fatʼă de 37% în
octombrie 2014.
„Toate instituțiile din listă
au înregistrat creșteri față de
măsurătoarea anterioară.
Schimbările sunt consecința
percepției publice că în ultima
vreme justiția a fost foarte activă - cele mai semnificative
creșteri de încredere sunt legate de instituțiile cu atribuții
de un fel sau altul în domeniul
anticorupției sau cele tangente
acestora: DNA, SRI, Poliție,
ANI. Armata și Jandarmeria
beneficiază, de asemenea, de
creșteri semnificative de încredere. În cazul Armatei, remarcăm un record absolut, depășirea în premieră și într-o
marjă foarte mare a pragului
de 70% cu 76,1% încredere
multă și foarte multă”, arată

INSCOP.
Biserica domină topul încrederii în institutʼiile sociale
sau private din luna decembrie
2014 cu 60,6% încredere multă și foarte multă fatʼă de
62,4% în octombrie.
Următoarele locuri în
același top sunt ocupate de
universitătʼi cu 43,8% fatʼă
de 40,3% în octombrie
2014, presă - 32,5% (fatʼă
de 37,4% în octombrie),
organizatʼiile societătʼii civile
- 28,6% (fatʼă de 27,4% în
octombrie), patronate 21,8% (fatʼă de 20% în octombrie 2014), sindicate 18,7% (fatʼă de 22,4% în octombrie) și bănci - 17% fatʼă
de 18,7% în octombrie.
În ceea ce privește
institutʼiile internatʼionale, pe
prima pozitʼie în topul încrederii se află Uniunea Euro-

peană cu 56,6% (48,8% în
octombrie 2014).
Urmează NATO - 54,6%
(51,7% în octombrie), ONU
- 51,6% (49,2% în octombrie), Comisia Europeană —
50,8% (45,2% în octombrie
2014), Parlamentul European
- 50,8% (fatʼă de 45,1% în octombrie), Banca Mondială 39,8% (36,1% în octombrie)
și FMI - 30% fatʼă de 28,7.
Analiza INSCOP arată că
schimbarea semnificativă fatʼă
de măsurătoarea din octombrie tʼine de trecerea UE de
pe locul 3 pe locul 1 în ierarhie, cu o creștere record de
aproape opt procente fatʼă de
măsurătoarea din octombrie
și remarcă, totodată, creșterile
semnificative ale cotelor de
încredere în Comisia Europeană și Parlamentul European.
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Vineri

Ion Milu – asul
aviaţiei de vânătoare
Braşoveanul Ion Milu a fost unul dintre aşii aviaţiei
de vânătoare regale din timpul celui mai devastator
război al omenirii. A avut 42 de victorii aeriene,
deţinând şi recordul celor mai multe reuşite întro singură zi – 5, pe 16 august 1943. Nici un aviator
român nu a mai reuşit o asemenea performanţă.
Ion Milu s-a născut în 1908 la Dârste şi de la
19 ani îşi începe cariera în aviaţie – de la elev
pilot, la instructor şi până la pilot de înaltă acrobaţie, fiind totodată un dascăl de excepţie pentru
câteva generaţii de aviatori militari. Pilotul braşovean a scris istorie pentru armata română în
cel de-al Doilea Război Mondial. Cu peste şase
sute de ieşiri directe în faţa inamicului, Ion Milu
a fost cotat cu fiind al treilea aviator ca număr
de victorii în confruntări directe. Pe 16 august
1943 a reuşit performanţa de a doborî într-o
singură zi cinci avioane inamice, fiind imposibil
de oprit de către aviatorii sovietici.
Decan de vârstă al Aeronauticii Regale, Ion Milu
a continuat să-şi lege numele de aviaţie şi după
actul de la 23 august 1944: între anii 1945-1947
a activat ca pilot de recepţie al Ministerului Aerului la IAR Braşov şi între anii 1947-1952 a fost
ofiţer cu diferite însărcinări la Flotila 3 Asalt Braşov, Reg. 7 Vânătoare Braşov şi Divizia 68 asalt.
Dascăl de neînlocuit pentru câteva generaţii de piloţi
militari, Ion Milu a concurat permanent pentru titlul
naţional de acrobaţie. Cu peste 600 de ieşiri la inamic,
cotat cu al treilea număr de victorii în confruntări directe
(40), aviatorul Ion Milu este o figură emblematică a
Aviaţiei Militare Române, unul dintre aşii ce au scris
istorie în războiul nedrept. A primit numeroase distincţii
străine şi româneşti, iar în semn de omagiu adus realizărilor sale, Asociaţia Aviatorilor Braşov a dezvelit o
placă memorială pe clădirea casei unde a locuit Ion
Milu. A murit în 1982, la 74 de ani, fiind înmormântat
la cimitirul Sfânta Treime-Schei din Braşov, unde se
află şi un monument închinat asului aviaţiei.

Elena Cristian
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Braşov, în cursa pentru organizarea
Olimpiadei de Tineret din 2020
Braşovul a trecut în faza
a doua a evaluării pentru organizarea Olimpiadei de Tineret din
2020, unde concurează
umăr la umăr cu oraşul
elveţian Lausanne.
Comitetul Internaţional
Olimpic (CIO) a trimis Primăriei Braşov o adresă în care confirmă că dosarul de candidatură
a fost evaluat de către comisia
forului olimpic internaţional,
că a fost acceptat conceptul propus şi că procedura de evaluare
va trece la faza următoare. „Am
dori să felicităm Braşovul pentru calitatea dosarului de candidatură şi pentru munca
întregii echipe care a lucrat la
alcătuirea lui şi să vă anunţăm
că aţi depăşit cu succes prima
etapă a evaluării”, se arată în
documentul semnat de directorul executiv al Jocurilor Olimpice, Christophe Dubi.
În continuare, municipalitatea va pregăti o serie de

La finalul FOTE 2013, primarul a predat steagul olimpic următorilor organizatori
materiale, inclusiv un spot
video care să prezinte oraşul,
bazele sportive şi satul olimpic, pentru a fi prezentate în
cadrul unei videoconferinţe
şi pe baza căreia reprezentanţii Primăriei vor putea
răspunde la toate întrebările
ce vor veni de la oficialii Comitetului Olimpic.

„Aprecierea dosarului nostru de candidatură şi faptul
că am trecut în a doua fază
de evaluare este o confirmare
pentru potenţialul pe care Braşovul îl are pentru a fi gazda
unui eveniment sportiv de o
asemenea anvergură. Ca şi
Festivalul Olimpic al Tineretului European, acest eveni-

Globurile de Crăciun confecţionate manual
de un braşovean, atracţia iernii

Şcheianul Cătălin Postovar
a intrat în lumea artei în urmă
cu 15 ani, atunci când a început să creeze obiecte din ceramică. Mulţumit de succes şi
de aprecierile publicului, omul
s-a gândit să dea curs imaginaţiei şi a intrat repede într-o
poveste de Crăciun, muncind
zi de zi la realizarea podoabelor pentru bradul de sărbătoare. Globurile colorate sunt

realizate manual, cu materiale
de bună calitate, dar şi cu multă
îndemânare şi dragoste pentru
sărbătoarea naşterii Domnului.
„Pentru realizarea globurilor
de sticlă, avem nevoie de o baghetă specială de sticlă, pe care
o aducem din străinătate.
Această bachetă se încălzeşte,
se subţiază şi din ea se formează un balon. Deci prin suflare
şi învârtire permanentă se for-

mează globuleţul. E nevoie de
foarte multă răbdare şi mult
antrenament”, explică artistul
Cătălin Postovar.
Artistul nu poate număra
obiectele din sticlă realizate
în aceşti trei ani. Şi asta pentru
că, spune el, sunt nenumărate.
„Globuleţele odată obţinute
se lasă la răcit, apoi li se dau
un fond, roşu, negru, verde,
albastru etc. Apoi începem să
le decorăm prin pictură cu diverse ornamente de Crăciun.
Anul aceste mergem mai mult
pe ornamente florale. E nevoie
de foarte multă răbdare şi
mult antrenament” a adăugat
Cătălin Postovar. Fiecare
obiect este unicat şi poate fi
personalizat.
Cătălin Postovar îşi doreşte
ca globurile sale să ajungă la
cele mai mare târguri de Crăciun, de peste graniţă.

Simpozion organizat la Colegiul „Şaguna”
despre rolul Braşovului în Revoluţia din ’89
Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor, Urmaşii Eroilor „Braşov Decembrie 1989”
organizează în această lună o
serie de manifestări comemorative şi aniversare cu ocazia
împlinirii a 25 de ani de la victoria Revoluţiei Române din

decembrie 1989. Manifestările
debutează astăzi cu un simpozion comemorativ cu tema
„Locul şi importanţa Oraşului
Martir Braşov în Revoluţia Română din Decembrie 1989”.
Simpozionul deschis publicului larg are loc astăzi, înce-

pând cu ora 11.00, la Sala
Festivă a Colegiului Naţional
„Andrei Şaguna”. Vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Braşov şi
profesori de istorie şi geografie din Braşov.
L.A.

ment nu este important doar
pe plan sportiv, ci şi pentru
promovarea Braşovului, pentru turismul braşovean, pentru
dezvoltarea infrastructurii şi,
deci, are un impact mare pentru întreaga dezvoltare economică a zonei”, a precizat
primarul George Scripcaru.
Dosar de 25 de kilograme. Reamintim că în a doua jumătate
a lunii iunie 2014, Primăria
Braşov a trimis la Lausanne,
sediul Comitetului Internaţional Olimpic, „dosarul” de candidatură pentru organizarea
Olimpiadei de Tineret, ediţia
de iarnă 2020. Coletul, cu dimensiuni de 70x40x40 cm şi
o masă totală de 25 de kilograme conţinea 6.000 de file
şi 25 de documente scanate,
traduse în limbile engleză şi
franceză, o broşură-rezumat,
scrisorile de garanţie din partea instituţiilor centrale şi locale, dosarul de descriere a
satului olimpic, dosarul de descriere a bazelor sportive, un

dosar cu hărţi amănunţite a
locaţiilor de concurs şi a zonelor de desfăşurare a jocurilor
olimpice din 2020 şi dosarul
locaţiilor alese pentru evenimentele culturale şi educaţionale conexe, propuse a fi
organizate pe parcursul Olimpiadei de tineret din 2020.

Întreaga documentaţie a
fost alcătuită doar de către
personalul din Primăria Braşov, fără a se apela la o firmă
de consultanţă. Potrivit estimărilor de la acel moment,
au fost economisiţi astfel
aproximativ 100.000 de euro.
A.P.

Braşov se luptă cu Lausanne
În mai 2013, România a
fost invitată să comunice
Comitetului Olimpic Internaţional numele oraşului
care va candida pentru
organizarea celei de-a
treia ediţii a Jocurilor
Olimpice de Iarnă pentru
Tineret, care va avea loc
în anul 2020. Braşovul şia depus candidatura în
28 noiembrie 2013, iar
semnarea procedurii de
candidatură a avut loc în
1 2 de c em br i e 2 0 1 3 .
Anunţarea oficială a Ora-

şului Gazdă se va face în
mai – iunie 2015. Singurele oraşe care şi-au
anunţat candidatura sunt
Braşov, România, şi Lausanne, Elveţia. Organizarea acestei competiţii ar
aduce la Braşov în jur de
1.400 de sportivi cu vârste
între 15 şi 18 ani şi încă
4.000 de membri ai delegaţiilor. Dacă oraşul
gazdă va fi desemnat
Braşovul, competiţia va fi
organizată în perioada
9-18 februarie 2020.
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Ploaie de meteoriţi
în acest weekend
O ploaie de meteoriţi, supranumită „Geminide”, va
avea loc în acest
weekend, parte a
unui fenomen astronomic considerat „misterios” de
oamenii de ştiinţă,
întrucât stelele căzătoare care vor
putea fi văzute în
noaptea de 13
spre 14 decembrie
provin dintr-un asteroid.
Astronomii au identificat
abia recent cauzele care stau
la baza acestei ploi de meteoriţi, în ciuda faptului că au
avut posibilitatea de a o observa şi studia încă din 1862.
Abia în 1983 satelitul
IRAS, lansat de NASA, a
contribuit la depistarea sursei
misterioase a Geminidelor -

un corp ceresc mic, teluric,
denumit 3200 Phaeton. Cele
mai multe ploi de meteoriţi
se produc atunci când particulele lăsate în urmă de o cometă cad pe Pământ şi ard în
armosfera terestră. Rezultatul
acestui proces: apariţia „stelelor căzătoare”.
O ploaie de meteoriţi se

produce atunci când un număr mare de stele căzătoare
pot fi văzute într-un interval
de timp foarte mic. În acest
an, ploaia de meteoriţi Geminide va cuprinde între 60 şi
80 de stele căzătoare pe oră.
Dar, spre deosebire de ploile de meteoriţi obişnuite, 3200
Phantom nu este o cometă, ci

un asteroid. Dintre cele
12 ploi de meteoriţi din
2014, aceasta va fi singura care va proveni
dintr-un asteroid, potrivit American Meteor
Society.
Potrivit site-ului Observatorului Astronomic
„Amiral Vasile Urseanu”, în noaptea de 1314 decembrie, Pământul
va trece printr-o zonă în
care se află cantităţi
mari de praf lăsate de
asteroidul 3200 Phaeton. La contactul cu atmosfera particulele de praf se
vor aprinde în gazul atmosferic, lăsând dâre luminoase pe
cer - stelele căzătoare.
Majoritatea stelelor căzătoare din perioada 4-17 decembrie par să provină din
constelaţia Gemini (Gemenii).
Din acest motiv aceşti meteori
se numesc Geminide.

Vineri

Pe scurt
Windows 10 va apărea pe piață în toamna anului viitor
Grupul american Microsoft Corp se așteaptă să lanseze
pe piață viitorul său sistem de operare, „Windows 10”, în
toamna lui 2015, mai târziu decât se estima inițial, transmite Reuters. Directorul operațional de la Microsoft, Kevin
Turner, a declarat miercuri pentru agenția de presă japoneză Nikkei că noul sistem de operare va fi lansat „la începutul toamnei următoare”. Aceasta înseamnă că
Windows 10 va fi disponibil la trei ani după lansarea precedentei versiuni, Windows 8, care nu s-a bucurat de
aprecierea multor utilizatori tradiționali de PC-uri din cauza
designului său mai potrivit pentru tablete. La sfârșitul verii
viitoare sau începutul toamnei vom fi în măsură să lansăm
acest sistem de operare. Acesta este planul nostru în prezent”, a declarat Turner. În luna septembrie a acestui an,
Microsoft a anunțat că pentru următoarea versiune a ales
să treacă direct de la Windows 8 la Windows 10 pentru
a arăta că este vorba de un pas important înainte.
Instagram a depășit Twitter ca număr de utilizatori
Instagram, aplicația foto a Facebook, a anunțat miercuri
că a ajuns la 300 de milioane de utilizatori lunar, ceea ce
înseamnă că a devansat rețeaua Twitter, care la finele
lunii septembrie avea 284 milioane utilizatori. Facebook,
proprietarul Instagram, susține că are zilnic 864 milioane
utilizatori activi, ceea ce o face cea mai mare rețea socială
din lume. „În ultimii patru ani, ceea ce a început ca doi
prieteni, cu un vis, a devenit o comunitate mondială care
schimbă peste 70 de milioane de fotografi și fișiere video
în fiecare zi”, a declarat directorul Instagram, Kevin Systrom. Acesta a precizat că în zilele următoare Instagram
va introduce o serie de etichete verificate, care vor garanta
autenticitatea conturilor celebrităților, atleților și mărcilor.
În acest fel, conturile identificate ca fiind false vor putea
fi șterse definitiv.

Rusia a testat cu succes o rachetă de
croazieră de pe un submarin nuclear
Rusia a anuntʼat
testarea cu succes a
unei rachete de
croazieră lansată de
pe submarinul nuclear Obninsk, aflat
în imersiune în
apele Mării Barentʼ,
in formează RIA
Novosti.
„Testul s-a derulat
cu succes, racheta a
lovit ținta stabilită pe
poligonul Cija din regiunea Arhanghelsk”,
în nordul Rusiei, a precizat serviciul de presă al Flotei Nordului.
Sursa citată a indicat că

este primul test realizat de pe
submarinul Obninsk, după lucrările de întretʼinere și modernizare la care a fost supus

și care s-au încheiat
recent.
Submarinul Obninsk a intrat în
componentʼa Flotei
Nordului în februarie
1991 și, de la această
dată, a participat la
mai multe exercitʼii.
Este dotat cu rachete
și torpile destinate să
distrugă nave de
suprafatʼă, submarine
și tʼinte ale inamicului de pe tʼărm. Are
capacitatea de a se deplasa la
o adâncime de peste 500 de
metri și cu o viteză ce poate
atinge 30 de noduri pe oră.

Apa de pe Pământ provine de pe asteroizi
Apa terestră provine de pe
asteroizii cu care s-a lovit Pământul în urmă cu 3,9 miliarde
de ani și nu din nucleele cometelor, arată măsurători efectuate
de sonda Rosetta, aflată pe orbită în jurul cometei 67/P Ciurimov-Gherasimenko, pe care
a asolizat în noiembrie robotul
Philae.
Cu ajutorul unui spectrometru, cercetătorii au stabilit că
semnătura atomică a moleculelor de apă prelevate în apropierea cometei Ciurimov este
foarte diferită de cea a apei de
pe Pământ. Oamenii de știintʼă

măsoară proportʼia între deuteriu, izotop al hidrogenului, și hidrogen (care formează apa în
combinatʼie cu oxigenul).
”Proporția de deuteriu în raport
cu hidrogenul (în moleculele de
apă de pe cometa Ciurimov —
n.r.) este probabil cea mai ridicată din toate corpurile sistemului solar, fiind de trei ori mai
mare decât cea a apei de pe Terra”, potrivit studiului apăruti în
revista Science. Astfel, proportʼia
deuteriu/hidrogen este cu 30120% superioară celei din moleculele de apă de pe cometa
Halley, care apartʼine totuși

aceleiași familii de comete formate în centura Kuiper (centura
de materie primordială ce înconjoară sistemul solar, extinzându-se de la orbita planetei
Neptun până mult în afara sistemului solar). Un raport deuteriu/hidrogen ridicat 'înseamnă
că Ciurimov s-a format la temperatură foarte joasă, probabil
la începuturile sistemului solar,
acum 4,6 miliarde de ani, a spus
cercetătoarea. În schimb, apa
găsită pe asteroizi prezintă un
raport deuteriu/hidrogen mai
mic, mai apropiat de cel al apei
terestre.
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România, în grupele principale
la Campionatul European
Handbalistele tricolore au făcut pasul mai departe după victoria cu Ucraina
Naţionala de handbal
feminin a României a făcut aseară pasul spre
grupele principale ale
Campionatului European, organizat în acest
an de Ungaria şi Croaţia.
La Debrecen, tricolorele au
trecut la diferenţă minimă de
Ucraina, 23-22 şi s-au calificat
în Main Round.
Goluri puţine, dar avantaj România la pauză. Abordat timid
de cele două echipe, jocul a fost
zgârcit în faze de poartă în debutul său, astfel că tabela a fost
deranjată prima dată de Ucraina, doar în minutul 4. Fetele
noastre au revenit însă rapid în
joc şi în minutul 10 aveau deja
3 lungimi avans: 4-1. Fără să
se înscrie de multe ori, diferenţa a rămas totuşi constantă
în favoarea României.
Ecartul putea fi mult mai
mare, dar tricolorele s-au blocat în intervalul 11.58-16.37,
timp în care au înscris un singur gol. Neagu (ştearsă în prima parte) a ratat o aruncare
de la 7 metri, iar Ucraina a
profitat din plin şi s-a apropiat
ameninţător: 7-6 (min.20)!
Finalul de repriză a aparţinut totuşi fetelor noastre, care
au intrat la cabine cu un avantaj de 3 puncte pe tabelă:
12-9. Diferenţa putea fi însă
mult mai mare, dar în locul
golurilor, statistica a contabilizat destule greşeli pe faza
noastră de atac: paşi, forţări
şi 7 metri ratat. România mai
avea de tras o repriză pentru
accederea în Main Round.
Victorie chinuită, dar pas mai
departe. În contrast cu prima
repriză, actul secund a debutat
cu goluri la foc automat. S-a
înscris rapid la ambele porţi,
fără însă ca diferenţa stabilită
la pauză, să fie alterată:
16-13, min.36.
Tadici a început repriza secundă cu jucătoarea Coronei
Braşov, Laura Chiper, în primul şapte şi braşoveanca i-a
mulţumit selecţionerului cu

Deşi a jucat doar în repriza secundă, jucătoarea Coronei Braşov
Laura Chiper a pus umărul serios la victoria României din jocul de aseară
3 goluri marcate în debutul
de repriză.
Momentul era mai mult decât prielnic pentru formaţia
noastră de a se desprinde decisiv, dar a urmat o perioadă
de secetă de 7 minute (3845)! Ucrainiencele nu au putut să profite de ineficienţa
noastră, pentru că în poarta
României, Denisa Dedu a dat
recital şi a parat minge după
minge. Fetele lui Tadici s-au
distanţat totuşi la 5 goluri pe
tabelă (19-14, min.45.) şi
echipa care urma să-şi facă
bagajele, era cunoscută în
mare măsură încă de la jumătatea reprizei.
Jucătoarele „bunicului”
Ratner (77 de ani!), au încercat să reintre în joc şi au venit
în spatele tricolorelor la numai
2 puncte: 20-18 şi 21-19
(min.54). Finalul de joc a fost
unul presărat cu foarte multe
greşeli de ambele părţi. Ucraina ne-a mai dat ceva emoţii
când s-a apropiat din nou la
un gol, dar mai mult nu s-a
putut.

România câştigă cu 23-22 şi
merge mai departe! „Chiar dacă
am câştigat la diferenţă minimă, eu sunt de părere că am
controlat jocul cu autoritate.
Îmi doresc să facem jocuri
bune în grupele principale şi
să avem un parcurs cât mai
lung” a spus după meci, Cristina Neagu. „Nu cred că s-a
pus vreun moment la îndoială
echipa câştigătoare. Am condus şi cu 5 goluri diferenţă,

România – Ucraina 23-22 (12-9)
România: Neagu 8, Chiper 5, Elisei 4, Brădeanu 3, Chin-

toan 2, Ţăcălie 1
Antrenor: Gheorghe Tadici
Ucraina: Borschenko 10, Nikolayenko 4, Redka 3, Smbatian 2, Perederiy 2, Glibko 1
Antrenor: Leonid Ratner

Programul de astăzi arată astfel:
Grupa C: Suedia – Germania (Varazdin, 19.00)
Croaţia – Olanda (Varazdin, 21.15)

Grupa D: Muntenegru – Franţa (Osijek, 19.00)
Serbia – Slovacia (Osijek, 21.15)

„Lupii” de sub Tâmpa își arată colții
Echipa de hochei pe gheatʼă,
Corona Wolves Brașov, va disputa în acest weekend două
partide extrem de importante
în Liga Mol. Brașovenii vor
primi vizita primelor două
formatʼii din clasamentul Ligii
Mol. Sâmbătă de la ora 18.00,
„lupii” vor evolua în compania
celor de la Dab Docler, iar duminică de la ora 15.30 vor în-

tâlni lidera Ligii Mol, formatʼia
maghiară Miskolci. Saluga și
compania au nevoie de toate
punctele puse în joc în cele
două partide pentru a putea
spera în continuare la ocuparea
unuia dintre primele două locuri ale clasamentului la finalul
sezonului regulat, pozitʼii care
duc direct în semifinalele
competitʼiei. „Ne așteaptă două

s-a acumulat şi oboseala, victoria noastră este pe deplin
meritată. Le felicit pe fete pentru modul cum s-au mobilizat
şi pentru această calificare în
grupele principale. Vom încerca să obţinem cât mai multe victorii şi să mergem cât
mai departe!” a punctat şi selecţionerul Gheorghe Tadici.
O revanşă aşteptată! În primele două partide din grupa
principală, România va juca
sâmbătă 13 decembrie şi luni
15 decembrie, cu Ungaria şi
Spania (ordinea este dată de
rezultatul partidei dintre cele
două, care a avut loc aseară
târziu). Miercuri 17 decembrie, fetele noastre vor da piept
cu Polonia, echipă în faţa căreia trupa lui Tadici are de luat
o revanşă, după ce la Mondialul de anul trecut din Serbia,
Polonia ne-a bătut cu 31-29!
Rusia out! Prima surpriză a
Campionatului European de
handbal feminin a fost consemnată aseară, în grupa A.
Rusia şi Polonia s-au bătut în
meci direct pentru califcarea
în Main Round, iar câştig de
cauză au avut polonezele:
29-26. Formaţia lui Trefilov
părăseşte astfel competiţia,
încă din faza grupelor preliminare! Tot aseară, la Debrecen, s-a disputat jocul pentru
şefia grupei B: Norvegia-Danemarca, partidă care s-a terminat după închiderea ediţiei.

jocuri dificile, în compania unor
formații care sunt înaintea
noastră în clasament. Ne respectăm adversarii dar trebuie
să câștigăm. Vor fi două meciuri diferite, pentru că Dab
Docler joacă un hochei simplu,
au la bază filozofia canadiană,
în timp ce cei de Miskolci sunt
o echipă mai bună, mai tehnică
și joacă în viteză. Noi am reușit

să învingem fiecare echipă din
Liga Mol, așa că trebuie să le
arătăm că suntem o nucă tare
și că la Brașov se câștigă greu”,
a spus antrenorul formatʼiei
brașovene, suedezul Jerry Andersson. Îmbucurător pentru
trupa de sub Tâmpa este faptul
că Levente Zsok a revenit pe
gheatʼă și ar putea juca în aceste
două partide. În altă ordine de
idei, în perioada 17-21 decembrie, patinoarul din Brașov va
fi gazda meciurilor din cadrul

Pagină relizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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Rezultate bune la natație
Cea mai nouă secție înființată la Corona, secția de
polo pe apă și natație, a început să obțină primele rezultate importante. Astfel la o competiție europeană
rezervată juniorilor II, desfășurată în Cehia la Praga,
ștafeta de 4x100 de metri liber băieți a obținut medaliile
de bronz, iar Raul Neuma s-a calificat în finala probei
de 100 de metri fluture, unde a obținut locul 7. În acest
moment la secția de polo pe apă și natație de la Corona activează 10 antrenori și există trei echipe de
polo de copii și juniori.

Super meci de polo la Brașov
În acest weekend, bazinul olimpic din Brașov va fi gazda unor partide extrem de interesante din superliga
de polo pe apă. Sâmbătă de la ora 13.45 și duminică
de la ora 12.00, echipa Sportul Studențesc Corona
Brașov va întâlni lidera la zi a clasamentului, echipa
Steaua București. „De mai bine de trei săptămâni pregătim aceste meciuri cu Steaua. Nu ne-am gândit la
nimic altceva decât la aceste două partide. Ne-am
pregătit foarte bine și sunt convins că putem învinge
Steaua. Nu va fi ușor, pentru că ei au demnostrat în
meciurile de până acum că sunt o echipă redutabilă.
Este un campionat foarte echilibrat și în meciurile
dintre primele patru echipe, orice rezultat este posibil.
Sperăm să reușim să câștigăm”, a declarat antrenorul
poloiștilor brașoveni, Aurelian Georgescu.

Asesoft s-a calificat în Top 32
Echipa masculină de baschet CSU Asesoft Ploiești a
învins în deplasare formația israeliană Hapoel Ierusalim, cu scorul de 112-110, după două reprize de prelungiri și s-a calificat în premieră în Top 32 Euro Cup.
Campioana României, care trebuia să nu piardă la mai
mult de nouă puncte pentru a obține calificarea în faza
următoare a competiției înainte de ultimul său meci
din grupă, a reușit în cele din urmă succesul, după un
meci dramatic. Ploieștenii au condus tot meciul însă
în ultimul sfert, gazdele de la Hapoel au revenit spectaculos și au trimis meciul în prelungiri. După ce prima
repriză a prelungirilor s-a încheiat la egalitate, 12-12,
a început o nouă repriză de prelungiri și se părea că
israelienii vor avea câștig de cauză după ce s-au desprins la șase puncte, scor 106-100. Băieții lui Arnautovic nu au cedat, au făcut 107-106 și au reușit să își
păstreze calmul în final, câștigând cu 112-110. CSU
Asesoft Ploiești va juca ultimul meci pe teren propriu,
cu Partizan NIS Belgrad, în data de 17 decembrie.

Champions League, ultima etapă
Formaţiile Manchester City şi Schalke 04 s-au calificat
în optimile de finală ale Ligii Campionilor, după rezultatele înregistrate, miercuri, în ultima etapă a grupelor
competiţiei. Iată rezultatele din meciurile desfășurate
aseară:
Grupa E: AS Roma - Manchester City 0-2 și Bayern
Munchen - ŢSKA Moscova 3-0
Grupa F: FC Barcelona - Paris Saint-Germain 3-1 și
Ajax Amsterdam - APOEL Nicosia 4-0
Grupa G: Chelsea - Sporting Lisabona 3-1 și NK Maribor - Schalke 04 0-1
Grupa H: FC Porto - Şahtior Doneţk 1-1 și Athletic Bilbao - BATE Borisov 2-0

Cupei României, editʼia 20142015. Abonamentele vândute
de Corona nu sunt valabile la
meciurile din cadrul Cupei României, competitʼia fiind organizată de Federatʼia Română de
hochei pe gheatʼă.
Hochei de caritate. Cei de la Corona Wolves Brașov continuă
și în acest an actʼiunea de caritate
„Teddy Bear Toos”, în cadrul
căreia vor strânge jucării de pluș
pe care le vor dona unei case de
copii. Astfel, la meciul cu Dab

Docler de sâmbătă, spectatorii
pot arunca jucăriile de pluș pe
gheatʼa patinoarului brașovean,
după marcarea primului gol al
echipei antrenate de Jerry Andersson. Duminică, oficialii de
la Corona vor organiza o licitatʼie
de echipament sportiv. Vor fi
scoase la licitatʼie printre altele,
casca lui Patrick Polc sau tricoul
și casca fostului idol de sub Tâmpa, Kevin Wehrs. Banii strânși
în urma acestei licitatʼii vor fi
donatʼi unui azil de bătrâni.

DIVERTISMENT

„Liliacul”, „regina
operetei vieneze”
Duminică, 14 decembrie 2014, la ora 18.30,
la Sala Operei, va avea
loc spectacolul cu opereta „Liliacul”, titlu emblematic pentru acest
gen muzical.
Compusă de Johann Straussfiul şi libretiştii Karl Haffner
şi Richard Genee, după vodevilul intitulat „Le Reveillon”,
de Henry Melhac şi Ludovic
Halevy, opereta „Liliacul”,
supranumită „regina operetei
vieneze” a fost reprezentată
pentru prima dată la Theater
an der Wien, în anul 1874.
Acţiunea se petrece la Viena,
într-o noapte de Revelion.
Doctorul Falke pregăteşte o
farsă prietenului său Gabriel
Eisenstein, intitulată „Răzbunarea liliacului”. În desfăşurarea acesteia, Eisenstein se

va îndrăgosti de propria sa soţie, Rosalinda, deghizată întro misterioasă contesă
maghiară, se va împrieteni la
balul prinţului Orlovski cu directorul închisorii, unde trebuie
să ispăşească o pedeapsă de
8 zile, va flirta cu slujnica sa
Adela, deghizată, la rândul ei,
într-o artistă invitată la balul

aceluiaşi prinţ tânăr şi bogat.
În distribuţie: Cristina Radu,
Cosmin Marcovici, Lăcrămioara Schuller, Alina Ichim,
Liviu Iftene, Adrian Mărcan,
Mugurel Oancea, Dan Popescu, Asineta Răducan, Cristian
Dicu. Regia artistică este semnată de Alice Barb. Conducerea muzicală aparţine

Daniela Vlădescu lansează
Bancuri
este o LOTERIE?
la Braşov albumul de Crăciun ◾– Nu,– Căsătoria
la LOTO se mai şi câştigă..
Duminică, 14 decembrie
2014, de la ora 17.00, înaintea spectacolului cu opereta
„Liliacul”, în foaierul
Operei Braşov, are
loc lansarea CDului de Crăciun intitulat „Christmas
Feeling” al sopranei
Daniela Vlădescu.

Albumul cuprinde muzică
uşoară americană, de la Frank
Sinatra şi Nat King Cole,
la muzică sacră a
compozitorilor
consacraţi – G.
Bizet, J.S. Bach,
C. Franck –, dar
şi un colind românesc acapella.

maestrului Traian Ichim. Îşi
dau concursul orchestra, corul
şi baletul Operei Braşov.
Preţ bilete : 20 lei; 10 lei.
Biletele se vând la sediul Operei din str. Bisericii Române
nr. 51, tel. 0268-419380.
Program: Luni – Vineri 10
– 17 şi cu o oră înainte de începerea spectacolelor.

◾ – Vinul roşu merge cu carnea,
vinul alb – cu peştele.
– Dar vodka şi berea?
– Cu necazurile...

◾ Ea: Iubitule, sunt gravidă. Ce ai
vrea să fie?
◾ Conducea atât de rău încât GPS-ul
El: Banc !
i-a zis: „În 50 de metri trage pe
dreapta că eu cobor”.
◾Vorbesc două foste colege de clasă.
– Soţul meu a murit la trei săptă- ◾ El a apucat-o strâns de mânã.
mâni după nuntă...
„Mã iubeşte”, s-a gândit ea. „Polei”,
– Măcar nu a suferit prea mult!
s-a gândit el.

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

MAI TĂNTĂLĂU,
MAI GOGOMAN PREMIERĂ(DUMB AND DUMBER
TO)
Regie: Bobby Farrelly,
Peter Farrelly
(AP-12), Comedie,
109 min.
Vineri: 13:30, 18:30
Sâmbătă, Duminică:
17:00, 22:15
EXODUS: ZEI ŞI REGI
-3D- -PREMIERĂ(EXODUS: GODS AND
KINGS)
Regie: Ridley Scott
(AP-12), Acţiune, Aventuri, Dramă,
150 min.
Vineri: 18:15, 21:00
Sâmbătă, Duminică: 18:00, 21:00,
22:30

JUDECĂTORUL
(THE JUDGE)
Regie: David Dobkin
(AP-12), Dramă, 142 min.
Sâmbătă, Duminică: 19:30
ST. VINCENT
Regie: Theodore Melfi

(AG), Comedie, 102 min.
Vineri: 19:00
Sâmbătă, Duminică: 20:30
PRĂDĂTOR DE NOAPTE
(NIGHTCRAWLER)
Regie: Dan Gilroy
(N-15), Crimă, Dramă, 117 min.
Vineri: 20:45
Sâmbătă, Duminică: 14:45
PADDINGTON
Regie: Paul King
(AG), Comedie, Familie, 95 min.
Vineri: 15:00, 17:00
Sâmbătă, Duminică: 13:30, 18:30
PINGUINII DIN MADAGASCAR 3D- DUBLAT
(PENGUINS OF MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
(AG), Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, 92 min.
Vineri: 13:15, 16:00
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 11:30,
13:15, 15:30
ŞEFI DE COŞMAR 2
(HORRIBLE BOSSES 2)
Regie: Sean Anders
(AP-12), Comedie, 108 min.

Vineri: 15:45
Sâmbătă, Duminică: 12:00
MUZEELE VATICANULUI 3D
DOCUMENTAR
Tarif Unic: 25 lei/bilet
(AG), 65 min.
Istoria artistică a lumii, cu
nepreţuitele opere de artă expuse în
Muzeele Vaticanului, vă vor fi
prezentate în 3D, filmate cu camere
digitale de mare rezoluţie.
Sâmbătă, Duminică: 17:15
JOCURILE FOAMEI: REVOLTA –
PARTEA I
(THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY
PART I)
Regie: Francis Lawrence
(AP-12), Acţiune, Aventuri, SF,
123 min.
Vineri: 13:45
INTERSTELLAR: CĂLĂTORIND
PRIN UNIVERS
(INTERSTELLAR)
Regie: Christopher Nolan
(AP-12), SF, Aventuri, 169 min.
Vineri: 21:15
Sâmbătă, Duminică: 15:00

Vineri

Horoscopul zilei
Berbec. Încearcă să comunici mai uşor cu cei din jurul astăzi,
chiar dacă eşti mai sensibil/ă decât de obicei. Dacă treci
peste această barieră, vei reuşi să te faci repede plăcut/ă.
Taur. Astăzi vei reuşi să obţii tot ce ţi-ai propus pe plan profesional. Tot ce trebuie să faci este să fii cât mai atent/ă la
detalii şi să fii ancorat/ă în realitate.
Gemeni. Vei învăţa multe lucruri noi astăzi şi e posibil să îţi
placă să dai mai departe informaţiile pe care le primeşti.
Orice mică schimbare pe plan profesional este bine venită.
Rac. Nu te amăgi prea mult astăzi şi asigură-te că partenerul
tău are aceleaşi sentimente ca şi ţtine. Forma fizică este de
invidiat şi îţi permite să faci multe drumuri utile.
Leu. Astăzi vei întâmpina probleme mici de sănătate, şi asta
în mare parte din cauza faptului că nu te menajezi. Oboseala
şi stresul din ultima vreme îşi spun cuvântul.
Fecioară. Lasă lucrurile să vină de la sine şi nu te mai zbate
să schimbi ceva în viaţa ta. În această perioadă ai nevoie
de stabilitate, aşa că nu lua nicio decizie riscantă.
Balanţă. Astăzi ai şansa de a câştiga o sumă mare de bani,
şi cel mai probabil totul va fi pe meritul tău. Dacă ştii că ai
fost ajutat/ă, nu ezita să recompensezi persoanele respective.
Scorpion. Încearcă să obţii ceea ce îţi doreşti, astăzi trebuie
să te lupţi cu câteva persoane puternice. Nu ceda şi spuneţi punctul de vedere cu tărie, nu te lăsa intimidat.
Săgetător. Dacă nu ai energia necesară, astăzi trebuie să
amâni unele activităţi pe care ţi le-ai planificat cu câteva
zile în urmă. Este mult mai înţelept să procedezi aşa.
Capricorn. Dacă cineva te va supăra astăzi, nu ezita să îi spui
acest lucru. Încearcă să nu îi mai menajezi atât de mult pe
cei din jurul tău şi gândeşte-te mai mult la tine.
Vărsător. Nu complica lucrurile şi ia-le exact aşa cum ţi se
dau. Încearcă să fii cât mai ancorat/ă în realitate, altfel vei
lua decizii greşite şi îi vei îndepărta pe cei din jurul tău.
Peşti. Eşti o persoană de bază la locul de muncă, şi acest
lucru va ieşi mai mult în evidenţă astăzi. E posibil să primeşti
chiar şi un premiu pentru angajatul model al anului.
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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
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Din presa maghiară

crările congresului vor aduce
rezultate importante.
Profesorii E. Mărgulescu
de la Liceul Şaguna şi I. Teodorescu de la Liceul Meşotă
au salutat congresul în numele
Uniunii Profesorilor de Gimnaziu.
Discursul cel mai interesant l-a avut vicepreşedintele
Uniunii, Drăniceanu. El a cerut recalcularea pensiilor,
acordarea de drepturi unitare
pentru activităţile similare şi
o raportare corectă a pensiilor cu salariile primite. Apoi
a prezentat cazul Fondului
de Pensii. A constatat cu regret că sumele uriaşe plătite
de angajaţi la acest fond sunt
neadecvat gestionate. Nu se
ştie exact nici totalul pensiilor care trebuiesc alocate la
sfârşit de lună. Odată 3 milioane, altădată 2 milioane
sunt transferate direcţiilor financiare, astfel că nici nu trebuie să ne mire faptul că
există atâtea restanţe neplătite. Direcţiile monopol datorează un miliard şi

jumătate fondului de pensii,
iar Primăria Bucureştiului
72 milioane. Dacă aceste
sume ar fi recuperate s-ar rezolva problema achitării pensiilor restante.
Enescu, al doilea vicepreşedinte al Uniunii Pensionarilor, a prezentat proiectul de
lege a pensiilor, şi a fost foarte apreciat de participanţii la
congres.
N. Vancu a arătat importanţa editării unui anuar al
Uniunii. Preşedintele pensionarilor braşoveni, Socolescu,
a cerut anularea clasificării
pensiilor în funcţie de oraşe.
Din partea filialelor din Ploieşti şi Sibiu au luat cuvântul
domnul Vintilescu şi dr. Bologa. Căpitanul Văduv a
transmis susţinerea Uniunii
Invalizilor de Război.
Brădişteanu, reprezentantul Uniunii Angajaţilor la
Stat, a arătat importanţa colaborării dintre cele două
uniuni. Politica lor se bazează pe apărarea intereselor profesionale. Iar acest
lucru se poate realiza doar
prin colaborare şi susţinere
reciprocă.
După cuvântul de închidere a preşedintelui Schina,
participanţii la congres au
votat următoarea propunere
de hotărâri:
1. Recalcularea şi unificarea
pe domenii similare ale
pensiilor.

2. Elaborarea unei noi legi a
pensiilor cu consultarea reprezentaţilor Uniunii Pensionarilor şi ai Uniunii
Angajaţilor.
3. Reorganizarea Casei de
Pensii şi să fie acceptaţi în
comitetul de conducere şi
reprezentanţi ai uniunii.
4. Să se achite urgent pensiile
restante.
5. Să se editeze un anuar care
să cuprindă datele pensionarilor şi ale angajaţilor.
6. Copiii pensionarilor să fie
scutiţi de taxele şcolare.
7. Anularea clasificării pensiilor în funcţie de oraşe.
8. Unificarea pensionarilor civili, bisericeşti şi militari
sub acelaşi for.
9. Realizarea unei colaborări
constante între Uniunea
Pensionarilor şi Uniunea
Angajaţilor.
10. Congresul acordă putere
deplină pentru preşedinţii
Nicolae Schina şi Stancu
Brădişteanu pentru îndeplinirea acestor hotărâri.
Congresul a fost urmat de
un banchet organizat la restaurantul Transylvania, cu
multe discursuri festive, şi
care s-a terminat la orele târzii
ale după-amiezii.
(Országos nyugdijas
kongresszus Brassóban.
În: Brassói Napló, nr. 138,
12 decembrie 1933, p.2)

voi, care din bubuitul de tunuri
şi din ploaia de gloanţe a sutelor de lupte v-aţi întors răniţi
şi bolnavi în patria mamă, fiind zi şi noapte în război, departe de pacea dorită, azi
serbaţi cea mai mare sărbătoare a sărbătorilor păcii: Naşterea Mântuitorului nostru.
Dacă chemarea oştirilor
este de a se război, chemarea
războiului nu e alta, decât a
aduce cu sine pacea dorită.
Nu pentru război, ci pentru
pace a curs sângele vostru.
Voi soldaţi, nu purtaţi numai
pe buze, ci aţi săpat adânc în
inimile voastre cuvintele: Avutul şi sângele ni-l dăm pentru
Regele nostru, pentru patria
noastră! Întocmai ca şi voi,

tot aşa şi alte mii şi mii de soldaţi răniţi, stau azi sub bradul
de Crăciun, iar în şanţurile
întunecoase de apărare stau
fără pom de Crăciun, în zăpadă şi în gheaţă, în umezeală
şi frig, milioane de camarazi.
Căci în timpul acesta, sus în
Castelul din Schönbrunn (Viena), un moşneag singuratic
de 84 de ani, cel mai bun şi
mai paşnic dintre domnitorii
lumii, stă şi el sub pomul de
Crăciun. Privirea lui însă e
aţintită asupra hărţilor şi planurilor Rusiei, iar buzele lui
murmură: Să ne ţinem vitejeşte! De aceea camarazi, să
începem şi noi sfintele sărbători cu gândul la el. Exclamaţi
aşadar împreună cu mine:

Iubitul nostru împărat şi rege,
Majestatea Sa Francis Iosif I,
să trăiască într-u mulţi ani
fericiţi!”
Vorbirea a fost ascultată cu
cea mai mare atenţie de românaşii noştri răniţi care au
izbucnit în urale la adresa Majestăţii Sale. După aceasta, a
cântat un cor de domnişoare,
apoi a vorbit medicul Kelen,
iar câţiva subofiţeri au mulţumit în numele răniţilor. În cele
din urmă s-au împărţit darurile: un portmoneu cu câte o
coroană în el, batiste, pantaloni, cămăşi şi de-ale mâncării.

Congresul Naţional al
Pensionarilor la Braşov
Duminică, la ora 10, a început Congresul Naţional al Pensionarilor în
sala festivă a Camerei de
Comerţ şi Industrie Braşov. Au participat reprezentaţii filialelor locale
ale Uniunii Pensionarilor,
conducerea centrală din
Bucureşti, membrii braşoveni şi preşedintele
Uniunii Angajaţilor la
Stat.
Congresul a fost deschis de
preşedintele filialei Braşov,
Socolescu. El a salutat participanţii şi a prezentat importanţa evenimentului. A
accentuat faptul că Uniunea
Pensionarilor nu se implică în
confruntările politice, ţelul ei
fiind să asigure şi să protejeze
interesele pensionarilor. Uniunea susţine toţi pensionarii,
indiferent de naţionalitate sau
provenienţă şi roagă participanţii la congres să informeze
pe toţi pensionarii.
După discursul lui Socolescu, a luat cuvântul Nicolae

Schina, preşedintele Uniunii
Pensionarilor. El a mulţumit
filialei braşovene pentru buna
organizare şi a subliniat că indiferent de naţionalitate sau
religie, toţi pensionarii trebuie
să se regăsească în această organizaţie. A salutat presa şi ia rugat să susţină ca şi până
acum cauza pensionarilor.
Este important ca pe viitor
pensionarii să lupte pentru
drepturile lor împreună cu angajaţii de la stat, pentru că
pensionarii de azi au fost tot
angajaţi la stat, iar cei care lu-

crează acum se vor pensiona
în câţiva ani, mărind rândurile
pensionarilor. În concluzie
ambele tabere au cerinţe şi
probleme comune de rezolvat.
Cuvintele lui Nicolae Schina
au fost primite cu aplauze.
Din partea prefecturii Braşov a vorbit directorul Vasilescu, şi a asigurat auditoriul
că guvernul acordă o mare
atenţie rezolvării problemelor
pensionarilor.
Dr. Tadler Emil, secretarul
Camerei de Comerţ şi Industrie, a afirmat că speră ca lu-

Crăciunul răniţilor
Ajunul Crăciunului, după
calendarul gregorian, s-a serbat în mod impunător şi în
Spitalul de rezervă nr. 2, din
Cazarma Neagră (Facultatea
de Medicină din
strada N. Bălcescu). Deoarece în acest spital
s-a petrecut
ceva ce nu s-a
petrecut în celelalte spitale din
oraşul nostru,

cred că nu fac rău, dacă scot
la iveală faptul acesta.

Comandantul spitalului, căpitanul Franz Bayer, fiind bolnav, a fost înlocuit de
s u bl o c o t e n e n t ul
Szabo, care a ţinut
cuvântarea în limba
maghiară, iar sergentmajor ul Ruffel ,
fiindcă majoritatea răniţilor sunt români şi
la dorinţa căpitanului,
a citit următoarele:
„Iubiţi soldaţi! Camarazi! Aflându-vă sub
crengile verzi şi luminile strălucitoare ale
pomului de Crăciun,
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Bizar: Cireşul care
creşte pe un dud
În regiunea italiană Piemonte, pe o câmpie
dintre oraşele
Grana şi Casorzo creşte un
copac ciudat:
un cireş se dezvoltă pe trunchiul unui dud,
potrivit descopera.ro.
Altoirea unor copaci pe alţi copaci
este ceva firesc, dar
un copac mare, perfect dezvoltat în vârful unui copac de alt
soi este totuşi ceva
neobişnuit.
Cireşul este un epifit, adică
un copac care nu creşte asemeni unui parazit pe un alt
pom, pentru că el îşi ia nutrienţii necesari din aer, din

apa de ploaie şi din resturile
din jur, nu din planta care îl
găzduieşte.
De obicei, aceşti copaci
sunt mici, bolnavi şi trăiesc

foarte puţin, dar acest exemplar este foarte puternic şi
bine dezvoltat, asemeni unui
cireş normal. El nu prezintă
niciun semn de boală.

Nimeni nu ştie
cum a apărut copacul bizat pe câmpia
Bialbero de Casorzo, nefiind vorba de
o altoire realizată
de om. Localnicii
cred că o pasăre a
scăpat din cioc o
sămânţă de cireş pe
trunchiul dudului.
Apoi cireşul şi-a
extins rădăcinile
spre sol prin trunchiul gol pe dinăuntru al dudului.
Ramurile acestui
dublu copac se întind pe o lăţime de
5 metri. Pentru că
existenţa altor copaci de acest fel nu a fost deocamdată confirmată, acesta
rămâne cel mai impresionant
exemplar de copac dublu din
lume.

Adriana Bahmuţeanu ameninţă din nou cu divorţul

Adriana Bahmuţeanu şi Silviu Prigoană au o căsnicie de
faţadă, de dragul copiilor şi orice încercare de a îmbunătăţi
căsnicia pare să eşueze. Potrivit lui Silviu Prigoană, copiii
sunt neglijaţi de mama lor, care obişnuieşte să îi lase prea
mult în faţa televizorului, motiv pentru care cei mici au început să dezvolte o atitudine violentă. Adriana Bahmuţeanu,
de cealaltă parte, este de părere că Prigoană le oferă un
model de educaţie ca de cazarmă şi mult prea sever, iar
tensiunile din căsnicia lor a făcut-o să tragă o concluzie
drastică: „Eu vreau să dau divorţ, iar un notar sau o instanţă
va hotărî ce se va întâmpla cu copiii. O să vorbesc cu avocaţii şi o să vedem ce avem de făcut. Îl rog pe Prigoană,
spre binele copiilor noştri, să ajungem la o înţekegere
amiabilă. Motivul pentru care m-am întors la Prigoană este
pentru că am vrut să o luăm de la zero, să începem o nouă
viaţă, însă văd că nu se poate. Eu am 40 de ani şi vreau
să trăiesc o viaţă frumoasă de acum încolo”, a spus Adriana
Bahmuţeanu la „Un show păcătos”

Alexandru Arşinel a fost arestat în tinereţe

În volumul „Alexandru Arşinel, de la Dolhasca pe... Calea
Victoriei”, scris de jurnalista Maria Capelos, este povestită
toată viaţa marelui actor, Alexandru Arşinel. De mic „se
lăuda” ca fiind capul răutăţiilor mereu, dar nici după ce
a crescut nu s-a schimbat. Prin anul 1963ă când actorul
era în armată, din cauza obiceiului său de a „o comite”,
a ajuns chiar să fie arestat, profitând de o permisie de
3 zile pe care şi-a prelungit-o singur. „Când am ajuns
după o săptămână la Piatra Neamt (unde făcea armata)
nici nu am apucat să întru în unitate, că ofiţerul de la
poartă m-a luat în primire. « -Eşti dezertor. Trebuia să fii
la unitate de acum patru zile. Direct la arest cu tine!» De
la arest mă scoteau afară o dată pe zi”, mărturiseşte Alexandru Arşinel în carte. Datorită relaţiilor tatălui său, care
avea o funcţie importantă la CFR, a reuşit să îl elibereze
deşi risca să facă până la 4 ani de puşcărie.

Cea mai scumpă fotografie din lume
Fotograful australian de peisaje Peter Lik a stabilit un record mondial după ce
un colecţionar privat a
plătit 6,5 milioane de
dolari pentru o poză a
artistului, reprezentând
o imagine a canionului
Antelope din Arizona,
în Statele Unite ale
Americii.
Fotografia alb negru,
intitulată „Phantom” („Fantomă”, n.r.), prezintă o rază
de lumină care pătrunde prin
plafonul unei formaţiuni carstice din canionul Antelope

din statul american Arizona,
informează time.com.

Recordul anterior a fost deţinut de fotografia „Rhein II”,
realizată de Andreas Gursky,
care s-a vândut în 2011 pentru 4,3 milioane de dolari.

Născut în 1959 în Melbourne, Australia, Peter Lik este
cunoscut pentru fotografiile care au ca subiect peisajele şi
natura, mai ales în format panoramic. Fotografiile sunt realizate
cu ajutorul unei camere cu film, Linhof 617
Technorama, folosind
filme fotografice produse de Fuji.
De asemenea, acesta realizează şi fotografii cu camere
foto digitale, folosind aparate
Phase One şi Nikon.

Zilele fără soare favorizează depresiile
Zilele fără soare, însoţite
frecvent de scăderea presiunii
atmosferice, pot favoriza depresiile sezoniere, întâlnite şi
la persoanele care muncesc în
interior, la lumină artificială, şi
ies afară doar seara sau noaptea, spune dr. Rodica Năstase,
şef de secţie la Spitalul de Psihiatrie „Al. Obregia”.
„Pentru multă lume, trecerea
de la un anotimp la altul sau
zilele fără soare dau majorităţii
populaţiei o modificare a dispoziţiei. În limbajul de toate zilele, oamenii îi spun astenie. De
fapt, este vorba despre modificări biochimice care se petrec
la nivelul metabolismului celular şi care constau, în special,

într-un dezechilibru al melatoninei, substanţă care este direct
implicată în menţinerea unei
dispoziţii optime. Acest dezechilibru este favorizat şi de zilele
fără soare, dar şi de izolarea
în casă sau la birou în faţa
computerului, a televizorului cât
este ziua de mare, indiferent
dacă afară este sau nu soare”,
explică dr. Rodica Năstase.
Potrivit medicului, condiţiile
meteo provoacă, pe de o parte,
depresii sezoniere, iar pe de
alta accentuează depresiile
deja constituite, care, deşi sub
tratament, au nevoie de o nouă
examinare psihiatrică, pentru
reevaluarea schemei de tratament. „Sunt anumite boli care,

primăvara şi toamna, se agravează, fiind vorba, printre altele, despre ulcere, gastrite,
reumatism şi, bineîneţeles,
anumite suferinţe psihice. Condiţiile meto, nu norii ca atare,
ci şi alte fenomene, precum
scăderea presiunii atmosferice,
concură pentru instalarea unei
stări depresive sezoniere”, a
mai spus dr. Năstase. Specialistul a adăugat că, date fiind
seriile de zile noroase din ţările nordice, acolo fost inventate şi funcţionează remedii
cum ar fi dispozitivele de reflexie a razelor solare şi de
concentrare a acestora în spaţii
deschise unde oamenii vin şi
stau câteva ore pe zi.

Orar patinoar: 10 – 21.30
serii de 90 min de la:
10-11.30; 12-13.30; 14-15.30; 16-17.30; 18-19.30; 20-21.30
Preţuri/serie: adulţi – 10 lei, copii, elevi, studenţi – 5 lei
Închiriere patine: 10 lei

