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Noi vicepreşedinţi
la Consiliul Judeţean
Apel către braşoveni de a-şi
ridica pachetele cu alimente

Mihail Veştea

Claudiu Coman

Vineri s-a produs schimbarea celor doi vicepreşedinţi
ai Consiliului Judeţean Braşov – Mihai Pascu (PC) şi
Mihai Popa (PSD). Mihai Popa a fost eliberat din funcţie, iar în locul acestuia a fost validat Claudiu Coman
(PNL). Ulterior, s-a votat ca proaspătul vicepreşedinte

VALUTĂ

Euro
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USD
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Gram Aur 141,2851

METEO

Parţial noros
1°C /5°C

Claudiu Coman să îndeplinească şi atribuţiile de ordonator de credite. Celălalt vicepreşedinte, Mihai Pascu,
şi-a prezentat demisia. În acest context, consilierii au
trecut la vot pentru a-l desemna pe Mihail Veştea (PDL)
pentru al doilea post de vicepreşedinte.
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Braşovenii care beneficiază de ajutoare alimentare oferite de
Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate (POAD) mai au la dispoziţie foarte
puţine zile pentru a intra în posesia acestora. În ciuda aglomeraţiei din primele zile, beneficiarii care îşi revendică ajutoarele
sunt tot mai rari. Deşi data limită pentru acordarea ajutoarelor
alimentare este de 8 ianuarie, Primăria atrage atenţia că, dată
fiind perioada sărbătorilor de Crăciun şi Revelion şi zilele
libere acordate de guvern, în perioada 24 decembrie 2014 –
4 ianuarie 2015 nu se distribuie ajutoare alimentare. Aceasta
înseamnă că beneficiarii mai pot să intre în posesia pachetelor
doar în perioada 15-23 decembrie 2014 şi între 5 şi 8 ianuarie
2015. Distribuirea se face la sediul Direcţiei de Servicii Sociale,
din str. Panselelor, nr.23, în intervalul orar 8.30 – 18.00. Potrivit
datelor Direcţiei de Servicii Sociale din cadrul Primăriei Braşov,
până la sfârşitul săptămânii trecute doar 4.273 de beneficiari
şi-au ridicat pachetele cu alimente UE, dintr-un total de 10.812
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de braşoveni îndreptăţiţi.

Situaţie delicată la FC Braşov

„Braşovul – Judeţul Tău” vă cere părerea

FC Braşov are probleme din ce în
ce mai mari. După ce că nu şi-a plătit
jucătorii de mai bine de şase luni şi
a încheiat turul de campionat cu patru înfrângeri consecutive, apropiindu-se astfel de zona fierbinte a
clasamentului, trupa de sub Tâmpa
are acum o nouă problemă. Societatea FC Braşov riscă dosar penal

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-

pentru muncă „la negru”, după ce
inspectorii au descoperit că 30 de
fotbalişti nu îndeplinesc formele legale. Directorul echipei FC Braşov,
Constantin Zotta a declarat, că e aberant ca un club sportiv să se aleargă
cu un dosar penal în urma unui control de la ITM, în condiţiile nu există
o lege a sportului.
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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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2
Pieton accidentat pe strada Zizinului

Vineri, 12 decembrie, în jurul prânzului pe str. Zizinului din
municipiul Braşov, U. I. din Braşov s-a angajat în traversarea
str. Zizinului, în calitate de pieton, prin loc nepermis, în fugă
şi fără să se asigure, fiind surprins şi accidentat de un autoturism condus de R. C. Cercetările continuă de către
Biroul Rutier Braşov.

Hoți prinși în flagrant

Vineri, 12 decembrie, poliţiştii Postului de Poliţie Sânpetru,
au prins în flagrant pe B. A. şi B. M., în timp ce furau profile
metalice, aparținând unei societăţi comerciale din localitate,
valoarea prejudiciului cauzat fiind de 200 lei. Cercetările
sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă
la furt, cu autorii în stare de libertate.

Brașovean prins băut la volan

Sâmbătă noaptea patrula auto din cadrul Secţiei nr. 1 de
Poliţie Braşov a depistat în trafic pe numitul M.N.E, din
Braşov, care conducea autoturismul marca Dacia. La testarea
cu aparatul alcooltest s-a constatat faptul că acesta avea o
îmbibaţie alcoolică de 1,29 mg\l alcool pur în aerul expirat.
Acesta a fost condus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Braşov, unde i s-a recoltat o probă biologică de sânge. Cercetările sunt continuate de către lucrătorii din cadrul Secţiei
nr. 1 Poliţie Braşov sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

A furat din supermarket

Polițiștii Secţiei 2 Poliţie au identificat pe O. C. din Braşov,
care a furat bunuri dintr-un supermarket în valoare de 159,91
lei. Cercetările sunt continuate de către lucrătorii Secţiei 2
Poliţie Braşov, în vederea tragerii la răspundere penală,
pentru săvârşirea infracţiunii de „Furt”.
Accident rutier cu un rănit grav
Sâmbătă dimineața, 13 decembrie, în comuna Bod, D.I.
din Braşov, în timp ce conducea autoutilitara Ford, nu a
adaptat viteza la condiţiile unui carosabil acoperit cu polei
într-o curbă la dreapta, a pierdut controlul asupra direcţiei
de mers, a pătruns pe contrasens, întrând în coliziune cu
autoutilitara Iveco condusă din sens opus de M. V. În urma
accidentului a rezultat vătămarea corporală gravă a lui G.
I., pasager în autoutilitara Iveco. Cercetările continuă de
către Serviciul Rutier Braşov.

A intrat cu mașina în șant

Sâmbătă, 13 decembrie, pe DN.13, T. K. în timp ce conducea autoturismul marca Dacia, a pierdut controlul asupra
direcţiei de mers, a părăsit carosabilul, răsturnându-se pe
câmp, ajungând în şanţ, rezultând vătămarea corporală
gravă a conducătorului autoturismului. Conducătorului auto
i s-au recoltat probe biologice. Cercetările continuă de
către Poliţia Oraşului Rupea
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Guvernul Ponta IV
Comitetul Executiv
Național al PSD a votat,
ieri cu unanimitate de
voturi, structura şi componenţa Guvernului
Ponta IV, fără Liviu
Dragnea vicepremier.

Viitorul Guvern va avea un
singur vicepremier, respectiv
Gabriel Oprea. Liviu Dragnea
nu va mai fi vicepremier, el
urmând să deţină doar portofoliul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice. Nici
Daniel Constantin nu va mai
fi vicepremier.
Printre miniştrii noi ai PSD
se numără Ionuţ Vulpescu, Mihai Tudose, Sorin Grindeanu,
Adrian Anghel şi Liviu Pop.
Potrivit listei de miniştri
prezentată de Ponta, Darius
Vâlcov va prelua portfoliul Finanţelor, comasat cu cel al Bugetului. La Ministerul
Mediului a fost propusă Graţiela Gavrilescu (PLR). PLR

Premierul Victor Ponta propune un guvern fără tehnocrați
va mai avea un ministru în
persoana lui Andrei Gerea,
care va deţine portofoliul
Energiei, comasat cu domeniul
IMM-urilor.
Ministerul Economiei va fi
preluat de PSD, care îl va propune pe deputatul Mihai Tu-

dose. Educaţia a fost cedată
PC, care îl va propune pe Sorin Câmpeanu. La Comunicaţii a fost propus deputatul
Sorin Grindeanu (PSD). Ministerul Culturii va fi deţinut
de PSD, care îl va propune pe
deputatul Ionuţ Vulpescu.

Ministerul Românilor de
Pretutindeni se va păstra şi în
viitorul guvern, acesta urmând
să fie deţinut de senatorul
Adrian Anghel. De asemenea,
se va menţine şi portofoliul
Dialogului Social, unde va fi
propus senatorul Liviu Pop.
La Justiţie, Sănătate, Transporturi şi Fonduri Europene
rămân titularii de acum. La
fel la Ministerul Apărării Naţionale, Relaţia cu Parlamentul şi la Externe. Agricultura
rămâne tot sub conducerea
preşedintelui PC, Daniel Constantin.
Bogdan Aurescu va fi, se
pare, singurul independent din
noul Cabinet. La Tineret şi
Sport, rămâne tot Gabriela
Szabo.
În această dimineaţă, miniştrii vor fi audiaţi în comisiile
de specialitate aşa încât seara,
plenul reunit să voteze noul
cabinet condus tot de Victor
Ponta.

Tinere din Braşov, înşelate de o agenţie de impresariat
Control cu scandal în centrul oraşului la o firmă de impresariat artistic. Inspectorii
Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor
au vrut să verifice activitatea
unei societăţi brașovene.
Pentru că au întâmpinat probleme cu unii dintre angajaţii
care nu au vrut să se legitimeze, a fost nevoie de intervenţia forţelor de ordine.
Totul a început după ce inspectorii de la Comisariatul

pentru Protecţia Consumatorilor au primit mai multe reclamaţii scrise, sesizări
telefonice sau pe internet de
la unii clienţi ai firmei. Aceştia au spus că au plătit pentru
anumite servicii promise iniţial dar care nu au mai fost
onorate ulterior. Una dintre
fete a fost acostată pe stradă
de câteva tinere care au întrebat-o dacă nu vrea să facă
reclamă unor firme celebre
de echipament sportiv. Fata

a acceptat, a plătit o taxă de
60 de lei şi urma să mai plătească câteva sute de euro
după încheierea contractului.
Lucru care nu s-a mai întâmplat. „Există tarife diferenţiate
lucru care este în neregulă.
Sunt plângeri prin care unii
au plătit un tarif de 59 de lei
dar sunt şi persoane care au
plătit sau li s-a solicitat până
la 400 de lei taxă, după ce
vom cerceta toate documentele
vom vedea sumele integrale

obţinute de aceste persoane”
a declarat Sorin Susanu, directorul Comisariatului Regional pentru Protecţia
Consumatorilor Brașov.
Inspectorii OPC au luat datele angajaţilor şi i-au transmis administratorului firmei
să vină la sediul OPC cu toate
actele şi autorizăţiile de funcţionare. Iar cei din agenţia de
impresariat care au împiedicat controlul vor fi amendaţi
cu 20.000 de lei.

La un pas de o nouă
tragedie aviatică
Un avion militar rus a fost
vinerea trecută la un pas de
coliziunea cu o aeronavă de
pasageri care decolase din Danemarca, a anunţat armata
suedeză, citată de AFP.
Potrivit forţelor militare
din Suedia, incidentul a avut
loc la sud de oraşul suedez
Malmo, la scurt timp după
ce avionul de pasageri decolase de pe aeroportul internaţional din Copenhaga, în
Danemarca.
„Ministerul suedez al Apărării confirmă că este vorba
de un avion rus”, a declarat
un purtător de cuvânt al forţelor armate suedeze.
Incidentul a avut loc în contextul intensificării tensiunilor
între Moscova şi Occident,
din cauza activităţii militare
ruse fără precedent în zona
Mării Baltice.

Avioane militare suedeze
şi daneze au decolat imediat,
ca reacţie la incidentul de vineri, a adăugat acest purtător
de cuvânt. De fapt, avionul
rus nu a încălcat spaţiu aerian
al Suediei, a afirmat ministrul
suedez al Apărării, Peter Hultqvist, citat de agenţia TT. El
a explicat că avionul rus zbura
fără transponder, un aparat
care putea fi detectat de radarul avionului de pasageri.
Hultqvist a denunţat practica
„iresponsabilă” a avioanelor
ruse de a zbura frecvent fără
transponder spunând că „există riscul producerii unor accidente grave”.
Avionul de pasageri menţionat de Ministerul suedez al
Apărării nu a putut fi identificat. Potrivit site-ului danez
Politiken, acesta efectua o cursă spre Polonia.
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Noi vicepreşedinţi
la Consiliul Judeţean
Vehiculată intens de câteva săptămâni, vineri
s-a produs schimbarea
celor doi vicepreşedinţi
ai Consiliului Judeţean
Braşov – Mihai Pascu
(PC) şi Mihai Popa (PSD),
în urma voturilor majorităţii formate din PNL
şi PDL, cărora i s-a alăturat UDMR ȘI FDGR.
Propunerea de a se opera
aceste schimbări a fost făcută
de consilierul judeţean Claudiu Coman, fiind susţinută de
23 de consilieri judeţeni.
Mihai Popa a fost eliberat
din funcţie cu 25 de voturi
„pentru”, 7 „împotriva”, iar
un vot a fost anulat. În locul
acestuia a fost validat Claudiu
Coman (PNL), cu 30 „pentru”, 2 „împotriva”, iar un vot
a fost anulat. Ulterior, s-a
votat ca proaspătul vicepreşedinte Claudiu Coman să în-

Depunearea jurământului la Consiliul Judeţean Braşov de către noii vicepreşedinţi, Mihail Veştea (foto stânga) şi Claudiu Coman (foto dreapta)
deplinească şi atribuţiile de
ordonator de credite.
Celălalt vicepreşedinte,
Mihai Pascu, şi-a prezentat
demisia: „Vreau să vă mulţumesc tuturor, pentru că în
iulie 2012 dvs. aţi decis să
ocup acest post de vicepreşedinte, iar rezultatele obţinute
nu le puteam realiza fără
dumneavoastră. Am demonstrat, cu ajutorul dvs., că s-a
putut lucra la Aeroport, că s-

au putut face reparaţii la spitale, cu puţinii bani pe care
îi avem. A doua mulţumire o
aduc acestor oameni inimoşi,
colegii din Consiliul Judeţean
Braşov, cu care am lucrat
timp de 20 de ani, care lucrează sub presiune, mai ales
în acest an, care a fost atipic,
probleme care nu se termină
în acest an, iar ei trebuie să
îşi facă treaba într-o stiuaţie
de criză”.

De la 1 februarie cardurile de sănătate,
obligatorii
Peste 90% din cardurile de
sănătate tipărite au ajuns la
asiguratʼi și peste 100.000 dintre
acestea sunt deja initʼializate, urmând ca, cel mai probabil de la
1 februarie, folosirea lor să devină obligatorie, a declarat
președintele Casei Natʼionale de
Asigurări de Sănătate (CNAS),
Vasile Ciurchea. „Nu au apărut
probleme majore, ci doar unele
minore, care au putut fi remediate pe loc. Cardurile asigură
un control mai bun al banilor.
Banii să îi dăm acolo unde trebuie și când trebuie. Bugetul Casei a crescut. Pacienții încă mai
au nemulțumiri. Sunt servicii
care se oferă în anumite condiții,
în anumite momente. Medicul

La rândul lui, Coman a
precizat că mult timp nu şia dorit să îşi asume acest
post, „dar în urma discuţiilor
avute şi a largului consens
întrunit, dvs. aţi stabilit că
noi suntem echipa potrivită
acestui moment. Vreau şi eu
să le mulţumesc domnilor Mihai Popa şi Mihai Pascu,
pentru tot ce au făcut cât au
ocupat aceste poziţii, Executivului, dar şi dvs., dragi co-

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

este cel care hotărăște când și
cum. Procentul de distribuție este
de peste 90%, restul vor fi distribuite prin medicii de familie”,
a spus Ciurchea. Potrivit şefului
CNAS, în primele luni lucrurile
vor merge „în paralel“ şi se va
folosi atât cardul, cât şi raportările, pentru a fi evitate sincopele

în funcţionare. Preşedinta Societăţii Naţionale a Medicilor de
Familie, Rodica Tănăsescu, a
susţinut că ar fi necesar ca toată
lumea să primească un card de
sănătate. Potrivit acesteia, pacienţii vor primi cardul de la medicul de familie la primul
consult.

București și IR 1720/ IR
1720-1 Piatra Olt — Craiova,
care va avea opriri suplimentare în statʼiile: Brânetʼ h.,
Robănești Hm., Toporaș h.,

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:

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

CFR reduce prețul la bilete
CFR Călători acordă reduceri tarifare la unele trenuri începând de ieri, 14
decembrie, odată cu intrarea
în vigoare a Noului Plan de
Mers al Trenurilor 2014 2015. Potrivit unui comunicat al companiei, se vor
acorda reduceri de 35% la
trenurile IR 1541 și 1540
Iași — Brașov și retur și de
40% la clasa I și 45% la clasa
a II-a la următoarele trenuri:
IR 1782 Pitești — București
Nord, IR 1594 Craiova —

În acest context, consilierii au trecut la vot pentru a-l
desemna pe Mihail Veştea
(PDL) pentru al doilea post
de vicepreşedinte. Acesta a
obţinut 31 „pentru” şi 2
„împotriva”. „Îmi doresc să
colaborăm cât mai democratic, pentru a putea realiza
obiectivele care sunt de interes pentru comunitatea
care ne-a desemnat”, a declarat Veştea.

legi, care ne susţineţi indiferent de culoarea politică”.
Noul vicepreşedinte a mai
afirmat că „nu vom aduce mari
modificări în ceea ce priveşte
strategia CJ. Vrem să continuăm proiectele începute de
predecesorii noştri şi este foarte
important să găsim soluţii pentru a atrage resurse financiare,
inclusiv bani europeni, astfel
încât să ajutăm cetăţenii judeţului şi să contribuim eficient
la bunul mers al instituţiilor
aflate în subordinea administraţiei judeţene”. Coman a mai
precizat că la nivelul Consiliului
Judeţean va fi formată o „delegaţie permanentă”, din care
vor face parte cei doi vicepreşedinţi, liderii grupurilor de
consilieri, preşedintele Comisiei de Buget din CJ şi, în funcţie de proiecte, preşedinţii altor
comisii de specialitate ale forului deliberativ.
O altă măsură anunţată de
Coman a fost organizarea şedinţelor ordinare, de regulă, în
ultima săptămână a fiecărei luni.
În 17 decembrie, a continuat el,
se va desfăşura o şedinţă extraordinară a legislativului judeţean, iar în 30 decembrie va fi
alta, în cadrul căreia, „se vor rezolva unele probleme tehnice legate de funcţionarea Consiliului
Judeţean”.
Sebastian Dan

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

Bordei hc.
În plus, cu trenul IR 1641
Brașov — Sfântu Gheorghe, vor putea călători și pasagerii cu abonamente de
călătorie valabile la tren Regio. Reducerile se aplică la
achizitʼionarea biletelor pretʼ
întreg (adult și copil) clasa
I și clasa a II-a, fără obligativitatea rezervării locului. Cu
aceste trenuri vor putea călători
și pasagerii cu abonamente de
călătorie valabile la tren Regio,
precizează CFR Călători.

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

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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Crăciunul în Poiană – 566 de lei.
De Revelion, tarifele sunt duble
La Predeal, ofertele de
cazare pentru Crăciun
variază între 40 şi 155
de lei pe noapte, iar
multe pensiuni au doar
oferte pentru închirierea întregii vile.
La Poiana Braşov, preţurile
sunt mult mai mari, un sejur
de trei-patru zile pornind de
la 450-500 de lei. De Revelion, tarifele sunt duble.
Preţurile la majoritatea unităţilor de cazare au rămas la
fel ca anul trecut, iar hotelierii
oferă, în principal, pachete
pentru minimum trei nopţi de
cazare, în care sunt incluse diverse facilităţi, în funcţie de
specificul fiecărei unităţi hoteliere.
Cei care preferă o alternativă mai ieftină pot opta pentru închirierea unei pensiuni.
De exemplu, la o pensiune de
două margarete din localitatea
Săcele, la 12 kilometri de Bra-

şov, oferta pentru Crăciun este
de 50 de lei de persoană pe
noapte, fără masă inclusă, însă
cu bucătărie complet utilată.
Pentru Revelion, pensiunea a
fost rezervată în totalitate.
La o pensiune de trei margarete din Timişul de Sus, preţul pentru o noapte de cazare
pentru o persoană este de 85
de lei, în pachetul de Crăciun
fiind inclus micul dejun, meniul tradiţional, accesul la saună şi la sala de fitness, precum
şi o reducere de 50% la Paradisul Acvatic din Braşov pe
toată durata sejurului. De asemenea, va fi organizat un foc
de tabără, iar copiii între 6 şi
12 ani beneficiază de o reducere de 50% la cazare (mese
incluse şi pat suplimentar).
În municipiul Braşov, proprietarul unei pensiuni din
centrul istoric al oraşului oferă
spre închiriere de Crăciun întreaga unitate de cazare, care
are şase camere, la preţul de

1.000 de lei pe zi. Pentru Revelion, unitatea se închiriază
integral pentru patru nopţi, la
preţul de 6.440 de lei.
Tot în Braşov, în special
pentru tineri, există şi posibilitatea cazării la un hostel în
centrul istoric. Pentru Cră-

ciun, preţurile sunt curpinse
între 45 şi 54 de lei pe noapte
de persoană, fără masă, în
funcţie de numărul de locuri
în cameră. În schimb, la hotelurile de trei stele din Braşov
preţurile pornesc de la 60 de
lei de persoană pe noapte, iar

la un hotel de patru stele tot
din Braşov preţul pentru minivacanţa de Revelion este de
200 de lei de persoană pe
noapte sau 578 de lei de persoană pentru trei nopţi.
În Poiana Braşov, preţurile
sunt semnificativ mai mari.
Astfel, la o pensiune de trei
margarete un sejur de patru
nopţi pentru vacanţa de Crăciun costă 788 de lei de persoană, fiind incluse cina
festivă, de la care nu vor lipsi
colindătorii, cadouri de la
Moş Crăciun pentru copii,
mic dejun şi prânz tradiţional
în ziua de Crăciun, dar şi 50%
reducere la plimbări cu sania
trasă de cai în Poiana Mică şi
distracţie în zăpadă cu vin
fiert, ţuică fiartă şi „pomana
porcului” la ceaun.
La un hotel de patru stele
din staţiune, la preţul de 250300 de euro pentru cinci nopţi
de cazare pentru o persoană
în perioada Crăciunului, turi-

ştii au incluse în preţ cazarea,
micul dejun şi cina festivă de
Crăciun, dar şi spectacole pentru copii, divertisment şi recitaluri de muzică uşoară şi
populară în fiecare seară. Copiii vor avea parte şi de vizita
lui Moş Crăciun în seara de
Ajun.
Acelaşi hotel oferă un pachet de Revelion la preţuri cuprinse între 900 şi 1.500 de
euro pentru şase nopţi de cazare pentru o persoană, cu demipensiune şi cină festivă de
Revelion, la care se adaugă
diverse programe de divertisment pentru copii şi adulţi,
acces la piscină şi saună.
La Predeal, ofertele de cazare pentru Crăciun variază
între 40 şi 155 de lei pe noapte pe cameră, sejurul minim
fiind de cinci nopţi, iar pentru
Revelion preţul este cuprins
între 350 şi 500 de lei pe
noapte pentru o cameră, fără
alte facilităţi incluse.

O „gură de oxigen” pentru Sircuc SA Braşov
Societatea comercială Lucrări şi Întreţinere Reparaţii şi
Construcţii de Utilaje de cale
Ferată Sircuc Braşov SA este
câştigătorul unei licitaţii organizate de Compania Naţională
de Căi Ferate „CFR” SA.
Potrivit licitatiapublica.ro,
contractul atribuit de Compania Naţională de Căi Ferate
„CFR” – SA, prin Sucursala
Regionala CF Constanţa, este
„Reparaţii maşini mică meca-

nizare”. Locul principal de
prestare va fi la Constanţa.
Anunţul implică efectuarea de
reparaţii pentru un număr de
cinci maşini de mică mecanizare, conform caietului de sarcini, maşini ce se află în
dotarea secţiilor de linii din cadrul Diviziei Linii şi se utilizează la lucrările de întreţinere
a liniilor CF.
Valoarea totală finală a contractului este de 19.885,77 de

lei. Contractul a fost atribuit
prin licitaţie deschisă în funcţie
de preţul cel mai scăzut, la data
de 9 decembrie. A fost primită
o singură ofertă din partea societăţii comerciale Lucrări şi
Întreţinere reparaţii şi Construcţii de Utilaje de cale Ferată
Sircuc Braşov SA, înfiinţată în
iulie 1972, care are ca obiect
de activitate producţia şi repararea de echipamente şi subansambluri pentru calea ferată.

Bugetul de stat va intra în dezbaterea
Parlamentului în 19 decembrie
Birourile Permanente reunite
ale Parlamentului au stabilit,
sâmbătă, calendarul dezbaterii
proiectului de buget pe 2015,
astfel încât acesta să intre în
dezbaterea plenului Parlamentului vineri, 19 decembrie.
Senatorul PSD Cristian Dumitrescu a precizat, după şedinţa conducerii celor două
Camere, că de sâmbătă până
astăzi la ora 12,00 grupurile
parlamentare, deputaţii şi senatoriii vor putea depune
amendamente la proiectul de
buget de stat şi la cel al asigurărilor sociale.
Astăzi, va avea loc centralizarea amendamentelor astfel
încât mâine dimineaţă să aibă
loc şedinţele comune ale Camerei Deputaţilor de specia-

litate cu prezenţa miniştrilor
pentru domeniile respective
pentru a fi avizate, a precizat
Dumitrescu. El a spus că dezbaterea în Comisiile de buget
va începe încă de mâine, astfel
încât raportul să fie elaborat
joi seara. Tot joi va avea loc
o şedinţă a Birourile Permanente reunite, pentru a se stabili timpii de dezbatere în
plenul Parlamentului. „Dezbaterea în plen va începe vineri dimineaţă şi se va
desfăşura şi duminică cu speranţa că vom putea să-l adoptâm duminică, dacă nu, când
vom putea să-l adoptăm”, a
arătat Dumitrescu.
Parlamentul se va reuni, de
asemenea, duminică, în şedinţă solemnă pentru depu-

nerea jurământului de către
preşedintele ales Klaus Iohannis. Dumitrescu a spus că se
doreşte ca proiectul de buget
să fie adoptat duminică, dar
dacă nu se poate, se vor extinde dezbaterile şi în zilele
următoare: „Nu pot să ştiu
dacă se va extinde, dar ţinând
cont de experienţa anilor trecuţi, bugetul va fi adoptat înainte de finalizarea activităţii
în Parlament şi vom intra în
2015 cu bugetul promulgat”.
El a mai precizat că proiectul de buget se află pe site-ul
Camerei Deputaţilor, pe
site-ul Guvernului şi a fost distribuit către grupurile parlamentare sub formă electronică
şi poate fi accesat începând
de sâmbătă.
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50 de ani de la finalizarea drumului
spre Poiana Braşov
Anul acesta, în data de
19 decembrie, se vor
împlini 50 de ani de la
darea în funcţiune, în
1964, a drumului care
face legătura între Braşov şi Poiana Braşov.
Lucrările au început în anul
1963 de către Întreprinderea
de Construcţii Transporturi
Braşov. La nivelul anului
1960, staţiunea Poiana Braşov
avea în principal o importanţă
locală şi mai puţin una naţională, dispunând de câteva hoteluri, vile şi cabane, cu o capacitate de 900 de locuri.
Potenţialul zonei era corespunzător unei dezvoltări mai
importante pentru recreere şi
sporturi de iarnă, prin amenajarea unui amplu domeniu
schiabil dotat cu toate mijloacele de transport pe cablu,
specifice şi moderne (teleschi,
telescaune, telegondole şi telecabine), împreună cu o bogată şi variată bază de cazare
şi alimentaţie publică pentru
o capacitate de cca. 2.500 locuri, autorităţile de la acea
vreme intenţionând ca, întrun timp destul de scurt, Poiana Braşov să devină o im-

portantă staţiune turistică de
importanţă internă şi internaţională. Pe această idee s-a
conceput detaliul de sistematizare al staţiunii, elaborat de
către DSAPC Braşov (şef de
proiect arh. Cristescu Dan),
în anul 1962.
Până în anul 1962, accesul
rutier în staţiunea Poiana Braşov era asigurat de un drum
cuprins între Piaţa Prund din
Şchei şi Cabana Capra Neagră,
construit prin anii 1900 – 1902
pentru vehicule cu tracţiune
animală şi reamenajat în anul
1935 pentru circulaţia ocazională de autovehicule.
Principalele caracteristici
tehnice ale acestui drum erau:
lungimea traseului – 7,2 kilometri, raza minimă a curbelor
– 10 m, număr de curbe / km
– 23, declivitatea maximă –
16% – pe o lungime de 50%
din lungimea drumului, lăţimea platformei – 4,0 – 4,5 m,
viteza maximă de circulaţie –
10 – 15 km/h.
„La sfârşit de săptămână
era organizat un transport în
comun primitiv, deservit de o
autocamionetă cu şenile, descoperită, de 10-12 persoane
capacitate, iar mai târziu de

A.J.O.F.M. BRAŞOV

un autovehicul special, tot descoperit, de aceeaşi capacitate,
echipat cu trei diferenţiale şi
un dispozitiv mecanic de oprire în caz de pericol”, îşi aduce
aminte ing. Alexandru
Filipescu (foto medalion), şeful proiectului pus în operă la
acea vreme.
Acest drum străbatea întreg cartierul istoric Schei,
intens construit, cu
străzi înguste şi foarte
sinuoase. Era evident că
dezvoltarea staţiunii Poiana
Brasov, la nivelul dorit, impunea realizarea unui drum
de acces din oraş în staţiunea
Poiana Brasov, modern, cu
caracteristici tehnice care să
asigure o circulaţie rapidă,
confortabilă, în condiţii de totală siguranţă pe tot cursul
anului pentru orice tip de autovehicul şi pentru un transport în comun organizat cu
autobuze de capacitate sporită. În acest scop s-au studiat
trei variante şi anume:
Ovariantă prevedea realizarea unui traseu alcătuit din
modernizarea a 2,7 km de
străzi în cartierul Şchei, cu

Drumul spre Poiana Braşov, 1965. Foto: arh. Gruia Hilohi
demolări masive de case, iar
în continuare un drum nou
de 8 km lungime, desfăşurat
cu multe serpentine pe versanţii abrupţi ai văii Oabanului, cu mari lucrări de artă
(ziduri de sprijin) şi cu mare
valoare de investiţie şi fără
nicio valoare turistică. În afară de aceste lucrări, demolarea unor numeroase construcţii vechi din cartierul
istoric Şchei, ar fi fost greu
de acceptat de organele centrale pentru protejarea patrimoniului istoric.

O altă variantă avea ca
punct de plecare zona centrală
a Braşovului, respectiv zona
pieţei centrale (magazinul
Star) cu desfăşurare pe versantul nordic al muntelui Tâmpa şi Cruculului, în lungime
totală de circa 20 km. Faţă de
prima variantă, prezenta avantajul că avea începutul în zona
centrală a Braşovului, nu necesita demolări, dar avea dezavantaje majore: lipsa valorii
turistice, necesita lucrări complexe, avea o lungime mare şi
costa foarte mult.

Varianta a treia, propusă şi
acceptată în final de organele
locale şi centrale, avea urmatoarelor avantaje: începutul traseului era central, respectiv str.
Livada Poştei în prelungirea
Bulevardului Eroilor, nu impunea nicio demolare, traseul avea
o mare valoare turistică, permite realizarea unui mic cartier
de locuinţe pe zona însorită a
dealului Warthe, cu o frumoasă
vedere de perspectivă asupra
oraşului Braşov.
Continuare în ediţia
de mâine!

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879
Braşov
agent de securitate
agent gardă de corp
agent servicii client
ajutor ospătar
ambalator manual
asistent manager
asistent medical generalist
barman
brutar
bucătar
bucătar-şef
cameristă hotel
casier
conducător autospecială
confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori,
după comandă
confecţioner-asamblor articole din textile
consilier administraţia publică
controlor calitate
controlor de calitate la forjare
desenator-însemnător cherestea
electrician auto
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician exploatare reţele electrice
electromecanic
factor poştal
faianţar
femeie de serviciu

1
1
5
1
3
2
2
4
2
5
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2

frezor universal
frizer
gauritor-filetator
gestionar depozit
inginer construcţii hidrotehnice
inginer de sistem software
inginer electromecanic
inginer mecanic
inginer producţie
inginer reţele electrice
îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară
îngrijitor bătrâni la domiciliu
îngrijitor clădiri
îngrijitor de copii
instalator apă, canal
lăcătuş construcţii metalice şi navale
lăcătuş mecanic
lăcătuş-montator
legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale)
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
lucrător comercial
măcelar
magaziner
manichiurist
manipulant mărfuri
mecanic agricol
mecanic auto
montator subansamble
muncitor necalificat în industria confecţiilor
muncitor necalificat în silvicultură

2
1
1
4
1
1
1
3
3
1
1
1
1
2
1
1
5
1
1
2
3
1
3
1
2
1
1
3
2
1

muncitor necalificat la asamblarea pieselor
5
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele,
poduri, baraje
1
operator la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi
laminarea metalelor
1
operator la maşină de etichetat
1
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 7
operator la maşini-unelte semiautomate
şi automate
4
operator mase plastice
1
ospătar (chelner)
6
pedichiurist
1
portar
1
programator
1
proiectant inginer aeronave
1
proiectant inginer mecanic
1
recepţioner de hotel
1
rectificator universal
1
referent de specialitate financiar-contabilitate
1
reglor la maşini pentru confecţionarea elementelor
galvanice
1
salvamar
1
şef atelier
1
şef serviciu
1
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
3
şofer de autoturisme şi camionete
3
spălătoreasă lenjerie
2
specialist marketing
1
specialist resurse umane
2
stilist protezist de unghii
1

stivuitorist
strungar la maşini de strunjit
roţi căi ferate
strungar universal
sudor
supraveghetor jocuri (cazino)
tâmplar universal
tehnician aparate electromedicale
tehnician dentar
tehnician electromecanic
tehnician maşini şi utilaje
tehnician preţ de cost
teleoperator financiar-bancar
ţesător
tinichigiu carosier
tipograf-tipăritor
vânzător
vopsitor auto
vopsitor industrial
zidar rosar-tencuitor
zugrav

1
1
2
6
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Făgăraş
casier
lucrător comercial
medic veterinar
menajeră
muncitor necalificat în silvicultură

1
1
1
1
1
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Cel mai reprezentativ peisagist
al Braşovului
Născut la Iaşi în 1904, Ştefan Mironescu
poposeşte la Braşov în 1931, după ce absolvise Institutul de Belle Arte şi apoi
studiase la Facultatea de Arte din Capitală, având mari profesori, printre care
Camil Ressu. Din 1936, predă desenul
la Liceul ”Andrei Bârseanu” din Braşov,
tot atunci fiindu-i vernisată prima expoziţie la Casina Română. Din 1944, va
deveni profesor la Şaguna, predând în
paralel şi la Şcoala populară de artă până
aproape de sfârşitul vieţii, în 1985.

Ştefan Mironescu, cel mai reprezentativ peisagist
al Braşovului şi în special al Scheiului, pe care
l-a iubit în mod deosebit, şi-a donat lucrările sale
unui lăcaş încărcat de spiritualitate – Muzeul
Primei Şcoli Româneşti.
Ştefan Mironescu, de la a cărei naştere s-au împlinit 110 ani, a lăsat moştenire urmaşilor săi un
„Şchei” al timpurilor sale, iar lucrările sale au
devenit un document istoric pe pânză.

Presimţind parcă faptul că
multe case din
Şchei îşi vor
schimba aspectul în timp, Ştefan Mironescu a
transpus în lucrările sale într-un mod
atât de proaspăt şi luminos peisaje, clădiri, străzi
si oameni din bătrânul
cartier românesc, fiind
caracterizat ca un pasionat reporter plastic. Şi-a
câştigat prestigiul prin
cele 130 de participări la
expoziţii.

A lăsat o parte din creaţia Muzeului Prima
Școala Românească, cu următorul testament:
„Cei care vor privi îndelungat tablourile, vor auzi
desprinzându-se din ele glasul istoriei Şcheilor,
din ce în ce mai vechi, dar mai plin de farmec.
Fac această donaţie cu inima împăcată. Ea trebuie
să fie păstrată în veşnicie, atât cât poate fi o veşnicie omenească.”
Muzeul Ştefan Mironescu deţine 54 de lucrări
grafice şi picturi în acuarelă şi ulei.
Elena Cristian
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Apel către braşoveni
de a-şi ridica ajutoarele
Data limită pentru acordarea pachetelor UE este 8 ianuarie
Braşovenii care bene ficiază de ajutoare
alimentare oferite de
Uniunea Europeană prin
Programul Operaţional
Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate (POAD)
mai au la dispoziţie foarte puţine zile pentru a intra în posesia acestora.
În ciuda aglomeraţiei din
primele zile, beneficiarii care
îşi revendică ajutoarele sunt
tot mai rari. Deşi data limită
pentru acordarea ajutoarelor
alimentare este de 8 ianuarie,
Primăria atrage atenţia că, dată
fiind perioada sărbătorilor de
Crăciun şi Revelion şi zilele libere acordate de guvern, în perioada 24 decembrie 2014 –
4 ianuarie 2015 nu se distribuie ajutoare alimentare.
Aceasta înseamnă că beneficiarii mai pot să intre în posesia pachetelor doar în perioada
15-23 decembrie 2014 şi între
5 şi 8 ianuarie 2015. Distribuirea se face la sediul Direcţiei de Servicii Sociale, din str.
Panselelor, nr.23, în intervalul
orar 8.30 – 18.00.
„Facem un apel la toţi braşovenii, care au primit cupoane
de la Guvern pentru ridicarea
pachetelor cu alimente UE, să
vină la depozitul de pe strada
Panselelor pentru a le ridica,
astfel ca să nu existe riscul

aglomerării în ultimele zile.
Procedura de distribuţie este
foarte simplă şi nu durează
foarte mult”, a declarat viceprimarul Braşovului, Adina
Durbacă.
Listele cu persoane îndreptăţite care nu au primit cuponul
de la guvern s-au încheiat şi
ele, potrivit indicaţiilor Instituţiei Prefectului. Până vineri,
când s-au închis listele, erau
înscrişi 220 de beneficiari, care
trebuie aprobaţi de Ministerul
Muncii, pentru a intra în posesia alimentelor.
Reamintim că pentru a intra
în posesia alimentelor, beneficiarii trebuie să prezinte actul
de identitate în original şi copie
şi cuponul emis de Guvernul
României în original. Pentru
persoanele nedeplasabile se
pot ridica ajutoarele alimentare

Începând de astăzi,
se vând brazi în pieţe
Primăria pune la dispoziţia agenţilor comerciali
cel puţin 20 de locuri
pentru comercializarea
pomilor de Căciun, în
cele cinci pieţe agro-alimentare din municipiu
(Star, Astra, Dacia,
Tractorul,
Bartolomeu). De
astăzi comercianţii
vor putea
deja să-şi
vândă
brazii.
Reamintim că şi Regia
Publică Locală a Pădurilor Kronstadt va vinde
brazi de Crăciun, în Piaţa Sfatului, la acelaşi
preţ ca anul trecut. Brazii
vor costa între 10 şi 30
de lei şi vor fi puşi în vâ-

nare începând de miercuri. RPLP Kronstadt intenţionează să vândă
astfel 1.100 de pomi de
Crăciun, care provin din
pepinierele proprii, din
confiscări sau din tăierile
din zonele traversate
de reţele
de înaltă
t ens i une. Anul
trecut au
f o s t
puse în
vânzare şi ramuri de
brad, la preţul de un leu
pentru cinci bucăţi, şi
coroniţe, la preţul de patru lei bucata. Ca şi
până acum, o persoană
va putea achiziţiona un
singur pom de Crăciun,
într-o zi.

de către o altă persoană împuternicită în acest sens care va
prezenta următoarele documente: împuternicire scrisă de
mână de beneficiar, cuponul
emis de Guvernul României

în original, actele de identitate
în original şi copie, ale beneficiarului şi ale persoanei împuternicite. În cazul minorilor
sau al persoanelor asupra cărora este instituită o măsură de
protecţie, vor fi prezentate următoarele documente: actul
de identitate original şi copie.
cuponul emis de Guvernul României în original, copia actului prin care este numit/ă
reprezentantul legal, actul de
identitate a persoanei care
ridică ajutoarele alimentare
(original şi copie).
Pentru relaţii suplimentare
braşovenii pot contacta Direcţia de Serviciu Sociale la numărul de telefon 0368.469.995
sau direct la sediul din str. Panselelor nr. 23. 8888A.P.

Doar patru zile pentru tichetele
„Pentru suflet”
Pe 18 decembrie se va încheia şi distribuirea tichetelor din programul „Pentru
Suflet”, finanţat din bugetul
local. Este vorba de tichete
similare tichetelor de masă,
în valoare totală de 50
lei/persoană, acordate de
Consiliul Local Braşov vârstnicilor braşoveni care au
împlinit vârsta legală de
pensionare (63 de ani femeile şi 65 de ani bărbaţii)

şi au venituri cumulate din
pensii mai mici de1.000 de
lei pe lună/persoană. Tichetele se acordă pe baza unei
cereri, la DSS, a actului de
identitate (original şi copie)
şi a cupoanelor de pensie
pe noiembrie (originale şi
copii). Şi aici este valabilă
împuternicirea, iar împuternicitul trebuie să prezinte și
actul său de identitate, în
original şi copie.
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Campania de sterilizare a
câinilor continuă şi în 2015
Peste 1.000 de câini au
fost sterilizaţi şi microcipaţi
în acest an în urma parteneriatului dintre Asociaţia
Milioane de Prieteni (AMP)
şi Primăria Braşov. „Campania din acest an s-a încheiat,
însă o vom relua anul viitor.
Câinii sunt şi microcipaţi gratuit în momentul în care sunt
aduşi la sterilizare, ţinând
cont că dorinţa noastră este
de a avea o bază de date
cât mai completă care să includă şi câinii cu stăpân din
municipiul Braşov. Vom continua parteneriatul cu Asociaţia Milioane de Prieteni,
deoarece ne dorim foarte
mult ca pe de o parte să reducem numărul câinilor fără
stăpân, iar pe de altă parte
să responsabilizăm şi braşovenii deţinători de patrupede, pentru a evita situaţiile
neplăcute cauzate de prezenţa câinilor fără stăpân,”
a declarat Adrian Atomei, viceprimarul Braşovului.
Potrivit datelor Serviciului de
Gestionare a Câinilor fără
Stăpân, aflat sub autoritatea
Primăriei, din martie şi până
la sfârşitul lunii octombrie au
fost sterilizaţi şi microcipaţi,
dacă a fost necesar, 395 de
câini numai în urma solicitărilor primite la sediul
SGCS din Stupini, la care
se adaugă peste 600 de sterilizări realizate de partenerii
de la Milioane de Prieteni,
care gestionează adăpostul
Victory. (str Fundătura Harmanului nr 10, Triaj). De altfel, AMP asigură singurul
serviciu social de sterilizare
a animalelor de companie,

destinat cetăţenilor cu venituri reduse. Deoarece sterilizarea animalului de
companie reprezintă o responsabilitate aflată în sarcina stăpânului, şi nu a
Primăriei Braşov, cel care
trebuie să solicite această
operaţie este stăpânul, sau
aparţinătorul animalului (în
cazul animalelor de pe fostele platforme industriale).
Chiar dacă, oficial, campania s-a încheiat, cei doi parteneri continuă să onoreze
solicitări de sterilizare, iar
activitatea se desfăşoară
continuu. Proprietarii cu venituri reduse se pot adresa
AMP la numărul de telefon
0268/471.202, sau SGCS,
la numărul de telefon
0268.547.815, pentru programarea operaţiei de sterilizare. Pensionarii sau
persoanele cu venituri sub
1.000 de lei (şi care fac dovada veniturilor prin documente legale – adeverinţă
de salarizare sau cupon de
pensie) au parte de gratuitate. Mai mult, pentru animalele sterilizate, ambii
parteneri oferă şi microcip.
Persoanele care au o situaţie materială mai bună plătesc o donaţie în valoare de
50 de lei. Potrivit datelor
SGCS, pe parcusul anului,
serviciul a strâns de pe domeniul public 1.050 de câini
fără stăpân. Din total, 461
au fost adoptaţi, cea mai
mare parte de către sau cu
ajutorul Asociaţiei Milioane
de Prieteni. Doar doi câini
au fost revendicaţi, în toate
cele 12 luni ale anului. A.P.
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Ne-a scufundat Steaua
Steaua a trecut cu bine peste dubla din etapa a opta a
Superligii Naționale de polo pe apă reușind să câștige
ambele partide disputate la Brașov în compania celor
de la Sportul Studențesc Corona. În primul joc, roșalbaștrii s-au impus cu scorul de 9-7. Poloiștii brașoveni
au început foarte prost meciul și la jumătatea partidei,
Steaua avea un avans de trei goluri, scor 5-2. După
sfertul al treilea steliștii și-au mărit avansul și conduceau
cu 8-4. Sportul Studențesc Corona a recuperat din dezavantaj pe ultima sută de metri, dar nu a fost suficient.
S-a terminat 9-7 pentru Steaua. Meciul al doilea a fost
unul mult mai echilibrat, iar brașovenii puteau obține cel
puțin un punct din această confruntare. Până la urmă sa terminat 8-7 pentru Steaua care este în continuare
lidera clasamentului. „În meciul al doilea a fost altceva.
Am intrat mult mai concentrați în meci și ne pare rău că
nu am reușit să obținem cel puțin un punct. Sunt destul
de supărat, pentru că în primul meci nu au intrat
concentrați la începutul partidei. De abia în repriza a
treia am început să jucăm polo, în primele două a fost
o bălăceală, cam așa ceva. Per total cred că plusul lor
de experiență și-a spus cuvântul”, a declarat la final antrenorul celor de la Sportul Studențesc Corona Brașov,
Aurelian Georgescu.

Luni

Situație delicată
la FC Brașov

Înfrângere pentru „olimpice”
Fetele de la Olimpia CSU Brașov au pierdut ultimul meci
disputat în acest an în Liga Națională de baschet feminin.
Jones și compania au cedat, pe propriul teren, cu scorul
de 65-85 (20-29, 19-15, 10-18, 16-23) partida disputată
în compania formației CS Universitatea Alba Iulia. Pentru
„olimpice” au punctat Jones 16 puncte, Bartee 14, Sonia
Ursu și Ana Ferariu câte 9 puncte fiecare, Zorica Mitov
7 puncte, Cioroiu 4 puncte și Haas, Irimia și Ecaterina
armanu câte 2 puncte fiecare. Brașovencele au intrat în
vacanță și vor juca primul meci din 2015 în deplasare în
compania formației din Satu Mare.

România a retrogradat
Selecționata României a fost învinsă de Coreea de Sud
cu scorul de 6-3 (1-2, 2-0, 4-0), la Tallinn, și a retrogradat
din Grupa A a Diviziei a II-a a Campionatului Mondial de
hochei pe gheață Under-20. Mihai Sotir, Norbert Rokaly
și Szabolcs Hildebrand au marcat golurile tricolorilor.
Celelalte rezultate ale României la această ediție a Campionatului Mondial au fost: 5-6 cu Lituania, după șuturile
de departajare, 2-5 cu Marea Britanie, 6-3 cu Olanda.
România a retrogradat în Grupa B a Diviziei a II-a, al cincilea eșalon valoric.

Halep e mai populară decât Serena

FC Brașov are probleme
din ce în ce mai mari. După
ce că nu și-a plătit jucătorii
de mai bine de șase luni și
a încheiat turul de campionat cu patru înfrângeri
consecutive, apropiinduse astfel de zona fierbinte
a clasamentului, trupa de
sub Tâmpa are acum o
nouă problemă. Societatea FC Brașov riscă dosar
penal pentru muncă „la
negru”.
Societatea FC Braşov riscă
dosar penal pentru muncă „la
negru”, după ce inspectorii de
la Inspectoratul Teritorial de
Muncă Braşov au descoperit
că 30 de fotbalişti nu îndeplinesc formele legale. Potrivit
unui anunţ al Inspectoratului
Teritorial de Muncă Braşov,
în cursul lunii noiembrie au
fost depistate 46 de persoane
care munceau fără forme legale la 12 angajatori din judeţ.
Printre angajatori se numără
şi FC Braşov, care figurează
cu 30 de angajaţi, sportivi pro-

fesionişti, care nu au fost încadraţi în muncă cu forme legale. Directorul adjunct al ITM
Braşov, Cătălin Suciu, a declarat că problema depistată se
referă la tipul de contracte pe
care le au sportivii. „Conform
legii, sportivii profesionişti trebuie să aibă contracte individuale de muncă şi ei aveau
încheiate contracte civile, ceea
ce este în neconcordanţă cu Legea 52/2011. Este vorba de 30
de persoane la care s-a depistat
această problemă. Conform legii, dacă numărul angajaţilor
depistaţi cu nereguli este mai
mare de cinci nu mai vorbim
de contravenţie, ci de infracţiune, prin urmare riscă dosar
penal care va fi instrumentat
de poliţie şi Parchetul de pe
lângă Judecătoria Braşov”, a
explicat directorul adjunct al
ITM Braşov. Inspectorii ITM
Braşov au înaintat documentaţia pentru întocmirea dosarului penal şi continuarea
cercetărilor la Poliţia Braşov.
Zotta apără clubul. Directorul
echipei FC Braşov, Constantin

Zotta a declarat, că este o gravă eroare şi e aberant ca un
club sportiv să se aleargă cu
un dosar penal în urma unui
control de la ITM, în condiţiile în care în România nu
există o lege a sportului. „Este
o gravă eroare ceea ce se întâmplă acum. Mie mi se pare
aberant să te alegi cu dosar
penal pentru un astfel de motiv. Fotbaliştii de la FC Braşov, ca de altfel toţi jucătorii
din România au convenţii civile iar clubul plăteşte taxe la
stat pentru acestea. Nu avem
cum să le facem contracte de
muncă pentru că în România
nu există o lege a sportului
care să protejeze cluburile în
vreun fel. Păi, să vă dau un
exemplu. Dacă un club mare
îşi permite să cumpere un jucător şi să plătească pe el câteva zeci de milioane, conform
legii muncii existente la noi,
acest jucător ar pleca liber
dacă şi-ar depune demisia,
fără ca acel club să poată să
se opună. Păi, este normal aşa
ceva? De asta spun că trebuie

să se rezolve cumva această
problemă. Nimeni nu îşi permite să arunce cu banii şi să
rişte să îi piardă în orice moment”, a spus Zotta.
Trebuie o lege a sportului. Oficialul echipei FC Braşov, Constantin Zotta, a mai adăugat că
speră ca într-un timp cât mai
scurt în România să fie modificată legea sportului, astfel încât clubrile să fie protejate.
„Este nevoie de o lege a sportului care să ne protejeze şi pe
noi, cluburile. Ministerul Finanţelor, Comitetul Olimpic
Român, reprezentanţii jucătorilor, avocaţi, Federaţia Română de Fotbal şi Liga
Profesionistă de Fotbal lucrează de un an la această lege şi
încă nu s-a ajuns la o soluţie,
dar sper ca într-un timp cât
mai scurt această lege să existe
şi să nu mai fie nicio problemă.
Din păcate, aşa cum am mai
spus, aceasta nu e doar problema clubului FC Braşov, ci
este problema tuturor echipelor
şi a tuturor sportivilor din
ţară”, a spus Zotta.

„Lupii” se îndepărtează de obiectiv
Sportiva română Simona Halep, numărul 3 mondial WTA,
este cea mai populară jucătoare din 2014, ea devansându-le în ierarhia anunţată de wtatennis.com pe americanca Serena Williams, liderul mondial, şi pe rusoaica
Maria Şarapova, locul 2 WTA. Canadianca Eugenie Bouchard (7 WTA) este ocupanta locului 4, numărul 5 este
sportiva poloneză Agnieszka Radwanska (6 WTA), pe
6 este fosta jucătoare Na Li (China). Pe poziţiile 7-10 se
află Ana Ivanovici (Serbia, 5 WTA), Caroline Wozniacki
(Danemarca, 8 WTA), Petra Kvitova (Cehia, 4 WTA) şi
Victoria Azarenka (Belarus, 31 WTA). Topul a fost realizat
în baza accesărilor de pe site-ul WTA.

Corona Wolves Brașov a pierdut dramatic partida disputată pe teren propriu
în compania formatʼiei Dab Docler, în
Liga Mol. „Lupii” lui Jerry Andersson
au pierdut cu scorul de 3-4 (1-0, 2-2, 02), la capătul unui joc extrem de spectaculos dintre două formatʼii valoroase din
Liga Mol. La capătul unei reprize echilibrate, hocheiștii brașoveni au deschis
scorul cu trei secunde înainte de finalul
treimii prin Imecs. Golul a produs o imensă bucurie în tribune, unde au fost mai
multʼi oameni decât de obicei, iar jucăriile
de pluș au invadat gheatʼa patinoarului olimpic din Brașov. Jucătorii brașoveni au strâns
jucăriile aruncate de spectatori în cadrul

actʼiunii „Teddy bear toss” și acestea vor
ajunge la copiii defavorizatʼi. Echilibrul s-a
păstrat și în partea secundă. Oaspetʼii au egalat în minutul 27, dar Virag i-a readus pe

lupi în avantaj. Cei de la Dab Docler au
reușit să egaleze din nou, dar finalul de
repriză a apartʼinut din nou hocheiștilor
brașoveni care au intrat la cabine în avantaj de un gol gratʼie reușitei lui Mihaly.
În ultima treime maghiarii de la Dab Docler au punctat de două ori și au închis
tabela la scorul de 4-3. Corona și-a luat
revanșa fatʼă de suporteri duminică, atunci
când a trecut cu scorul de 5-3 (1-0, 2-1,
2-2) de cei de la Miskolci. Pentru trupa
condusă de Jerry Andersson au punctat
Saluga, Virag, Obsut, Hietamaki și Zsok.
În perioada 17-21 decembrie, patinoarul
olimpic din Brașov va fi gazda editʼiei 20142015 a Cupei României.
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Am pierdut pe mâna
noastră. Şi a arbitrilor
Corespondent de
la Debrecen:
Marian Botezatu

Tricolorele au început cu stângul jocurile din grupele principale
Speranţele naţionalei de handbal feminin a României la o prezenţă cât mai lungă la
Campionatul European erau legate de o victorie în faţa Ungariei,
la Debrecen. Sâmbătă seara, timp
de 54 de minute, România s-a
bătut de la egal la egal cu Ungaria,
dar formaţia din ţara vecină a întors spectaculos pe final de joc
şi a dat încă o noapte de insomnii
suporterilor români. Fără Gorbicz
(care se pregăteşte să devină
mamă), Ungaria a arătat ca o
garnitură de tren încărcată cu
marfă de duzină, care a schimbat
locomotiva diesel, cu una cu
aburi. Proverbul în care se aminteşte de boi şi de omul sărac, se
potriveşte însă de minune naţionalei lui Tadici. România putea
câştiga jocul cu Ungaria dacă avea
puţin noroc, dar şi dacă cei doi
arbitri împărţeau dreptatea pe teren cu măsuri egale.
„Meritam cel puţin un egal!” Indiferent de sport, o confruntare
România –Ungaria a născut în
primul rând orgolii. Cu miză sau
fără, important rămâne întotdeauna un singur lucru: victoria! Sâmbătă seara, în Fonix Hall, aceasta
a surâs Ungariei. „Îmi pare foarte
rău pentru acest rezultat. Este
pentru a doua oară când pierdem
puncte pe finalul de joc. Cu 3
puncte în plus acum, eram departe! Echipa a luptat până la
capăt, până la epuizare. Sunt însă
limite pe care nu poţi să le treci,
jucătoarele nu sunt roboţi. Eu sunt
foarte mulţumit de cum s-au angrenat în joc, este adevărat că au
fost şi greşeli dar am avut şi ghinion. Cred că cel puţin un meci
egal era echitabil. Îmi asum această înfrângere, poate nu am pregătit eu perfect acest joc. Şi astăzi
finalurile de repriză ne-au costat.
Trebuia să le gestionăm mai bine,
să jucăm colectiv şi în atac şi în
apărare şi să nu facem cadouri”
a declarat Tadici la conferinţa de
presă.
Noapte grea după joc. La câteva
minute după terminarea jocului
cu Ungaria, la zona mixtă şi-au
făcut apariţia fetele noastre. Triste
şi cu ochii în lacrimi. A urmat o
noapte grea şi lungă, pentru că
majoritatea fetelor nu au pus geană pe geană. „Nu am închis ochii
toată noaptea. Una este să pierzi
la 5-6 goluri şi una este să fii aco-

Poarta a ţinut foarte bine în jocul cu Ungaria. Din păcate nu a fost suficient ca fetele noastre să câştige
lo şi să te trezeşti la final că nu
ai obţinut nimic după atâta muncă. Frustrarea este destul de mare.
Am avut meciul în mână, am luptat din minutul 1 până la sfârşitul
jocului. Cred că ne trebuia puţin
noroc. Dacă îl aveam, poate că
altul era rezultatul acum. Acesta
este sportul, dacă nu ai şi şansă,
îţi este foarte greu. Este foarte
greu să asimilizei o astfel de înfrângere” a declarat ieri pivotal
Zalăului, Georgiana Ciuciulete.
”Am luptat până la final, am crezut în victorie. Noi avem însă întotdeauna ghinion pe final. Asta
este, mergem mai departe. Mai
avem două jocuri, trebuie să ţinem
capul sus şi să trecem repede peste
seara de sâmbătă”a spus şi Elisei.
„E frustrant, dar noi am demonstrat şi acum că suntem o echipă!
Astfel de momente îţi oferă handbalul. Trebuie să învăţăm că se
joacă pînă în ultima secundă, nu
pînă în minutul 55!" a declarat
Paula Ungureanu. "Nu ştiu ce sa întâmplat în ultimele şase minute, cred că în atac nu s-a mai
jucat la fel de bine. Am ratat eu
poate din acea poziţie clară, şi în
şase cu cinci, apoi am trimis mingea în bară. Eu îmi asum absolut
tot ce fac pe teren, nu mi-e frică
să mă ascund. Asta e, fiecare a
făcut greşeli, trebuie să privim în-

ainte. E o înfrângere dureroasă
pentru noi, ne doream să câştigăm cu Ungaria. Când pierzi în
felul acesta, la un gol, nu ştiu ce
ar mai fi de zis” a fost declaraţia
Cristinei Neagu. Prezent în Fonix
Hall din Debrecen, preşedintele
FRH, Alexandru Dedu, şi-a găsit
cu greu cuvintele după jocul cu
Ungaria. „Avem un mod al nostru
de a pierde meciurile şi nu e vorba
doar de handbal, ci cam de toate
sporturile. Ne batem, luptăm, dar
nu ştim să jucăm finalurile. E o
mare mâhnire, nu am fost nici o
secundă mai slabi ca Ungaria,
sper să tragem învăţăminte şi ştiu
sigur că fetele se vor bate în toate
meciurile rămase de jucat. Eu nu
le reproşez nimic fetelor, s-au bătut
pentru victorie”, a spus Dedu.
Norocul şi... arbitrajul fac parte din
joc! În primul joc de la Europene,
contra Norvegiei, gemenele Bonaventura ne-au tăiat din start orice elan. Lăsând la o parte faptul
că tricolorele au jucat slab, franţuzoaicele au dat în câteva rânduri
decizii aiurea, în favoarea nordicelor. În partidele cu Danemarca
şi Ucraina, arbitrajele au fost ok,
dar sâmbătă, în joc cu miză foarte
mare, ruşii Zotin şi Volodkov au
fluierat clar pro Ungaria. Aceleaşi
surori Bonaventura, în UngariaSpania, faza grupelor preliminare,

au împins de la spate în permanenţă echipa gazdă. Ibericele au
avut însă norocul de partea lor.
Noi, sâmbătă seara, nu ! „Eu le
mulţumesc românilor care au fost
prezenţi aici şi ne-au suţinut cât
au putut.Ungaria a avut publicul
şi orice fază care se putea judeca
în favoarea oricărei echipe, le-a
fost dată lor. Ele au avut ghinion
cu Spania şi noroc cu noi. Nu
vreau să acuz arbitrajul, dar mă
interesează în mod deosebit fazele
din ultimele 5 minute. Trecem peste celelalte care au fost în timpul
jocului, până la acest minut” a
declarat Tadici la finalul partidei.
„Arbitrajul a avut un rol important în multe decizii. Am simţit
din teren că le-a avantajat pe ele
şi le-a dus unde le-a dus! Noi neam dăruit foarte mult. Din păcate,
nu puteam câştiga cu un astfel de
arbitraj” a spus şi căpitanul echipei, Aurelia Brădeanu.
„Jucătoarele pot să progreseze!”
Lipsa de concentrare pe finalurile
de repriză, căderile din timpul
meciurilor (moment foarte bune,
alternate cu perioade modeste),
ghinionul dar şi prestaţia „fluieraşilor” sunt factorii care la acest
turneu final au făcut ca România
să rămână în afara luptei pentru
primele locuri. Viitorul sună însă
bine. Gabriela Perianu şi Denisa

Dedu sunt vârfurile actualei generaţii, iar în 2-3 ani sunt aşteptate
să facă pasul spre echipa mare şi
multe dintre componentele echipei sub 17 ani a României, care
anul acesta a devenit campioană
mondială. „Am jucat de la egal
la egal cu Danemarca, la fel am
făcut-o şi cu Ungaria, asta înseamnă că suntem aproape de
lumea bună a handbalului. Exceptând jocul cu Norvegia, am
jucat 55 de minute foarte bine cu
Danemarca, la fel şi cu Ungaria.
Cu Ucraina nu am avut niciun
fel de emoţii, chiar dacă am câştigat la un singur gol. Sunt jucătoare tinere, care pot să
progreseze, iar echipa să crească.
Obiectivul este calificarea la Olimpiada de la Rio din 2016” a spus
selecţionerul Gheorghe Tadici.
Galeria maghiarilor, încă odată
dezgustătoare! La meciul cu România, unda dintre peluze a fost
ocupată în totalitate de galeria

gazdelor. La fel cum s-a întâmplat şi anul trecut la Novi Sad,
în meciul dintre cele două ţări,
fanii maghiarilor au huiduit
când a fost intonate imnul României, s-au întors cu spatele
la teren şi au ridicat în aer degetele mijlocii! Meniul a fost
completat cu câteva reprize de
„ţiganii, ţiganii”, scandări la
care suporterii veniţi din România au aplaudat.
Înfrângerea care spulberă speranţele. Cu un parcurs impecabil
în Main Round, România putea
spera chiar la o medalie la acest
turneu final. Înfrângerea în faţa
Ungariei, spulberă însă visul tricolorelor. Fetele noastre sunt
obligate să câştige ultimele două
întâlniri, cu Spania (astăzi) şi cu
Polonia (miercuri), şi apoi să
spere la trei rezultate surpriză în
confruntările dintre contracandidate. Danemarca să remizeze
cu Spania şi Ungaria, iar maghiarele să piardă în ultima etapă
cu Norvegia, partidă la care scandinavele ar trebui să fie deja calificate de pe primul loc.
Danemarca şi Norvegia, fără probleme. În grupa principală de
la Debrecen, Polonia a ţinut
bine o repriză contra Danemarcei, dar mai mult nu a putut.
După 9-9 la pauză, danezele au
defilat pe teren şi au închis tabela la 28-19. Egalitate a fost
la pauză şi în Spania-Norvegia:
16-16. Deznodământul, acelaşi:
câştig de cauză tot nordicele29-26. Ieri, în grupa principală
2, la Zagreb, Germania-Muntenegru a fost 20-27. Tot în
Croaţia s-au mai jucat partidele
Suedia-Franţa şi Olanda-Slovacia (jocuri care s-au terminat
după închiderea ediţiei). Astăzi,
la Debrecen sunt programate
următoarele jocuri:
Spania-România (17.00)
Polonia-Norvegia(19.15)
Ungaria-Danemarca(21.30)

Ungaria-România 20-19 (10-8)
Ungaria: Szucsanszki 4, Triscsuk 4, Tomori 3, Toth 2,
Kovacsics A.2, Kocacsics M.1, Bodi1, Bulath 1, Meszaros
1,Mayer 1
Antrenor: Andras Nemeth
România: Neagu 8, Brădeanu 3, Perianu 2, Băbeanu 2,
Chiper 1, Chintoan 1, Ciuciulete 1, Pîrvuţ 1

DIVERTISMENT

Expoziţie de
broderii săseşti
mobiler pictat săsesc, căni şi
farfurii din cositor, faianţă şi
textile artistice, datând din
secolele XVIII-XIX.
Din acest tezaur personal,
muzeul prezintă în această
expoziţie aniversară colecţia
de broderie săsescă, adevărate capodopere ale patrimoniului textil din Transilvania.
Sunt expuse broderii artistice săseşti care au făcut
parte din structura interiorului de locuit dar şi piese
de costum purtate de săsoaicele din zona de sud-est a
Transilvaniei.
Expoziţia „Broderie săsească din colecţia Szöcs Karoly” poate fi vizitată, până
în data de 2 februarie 2015.
Mueeul este situat pe B-dul
Eroilor 21 A. Program de
vizitare: Marţi – Duminică:
9.00-17.00, Luni – închis.

La Muzeul de Etnografie
Braşov puteţi vizita
până în luna februarie a
anului viitor expoziţia
„Broderie săsească din
colecţia Szöcs Karoly”.
Cu acest prilej Muzeul de
Etnografie Braşov îl aniversează pe cunoscutul colecţionar transilvănean Karoly
Szöcs, cu ocazia împlinirii
vârstei de 80 de ani.
De zeci de ani el s-a aflat
aproape de muzeele braşovene fiind un colaborator valoros care a inf luenţat
dezvoltarea ulterioară a acestor instituţii.
Expoziţia se doreşte a fi
un omagiu şi o recunoaştere
publică a colecţionarului autentic, unic şi valoros.
Colecţia sa cuprinde sute
de piese de sticlă, ceramică,

Atelier de fotografie la Okian Bancuri
Vineri, 19 decembrie, la ora
18.30, la Librăria Okian are
loc un atelier despre fotografie.
Tema este inspiraţia naturii, invitat fiind Zoltan Nagy. Moderatorul întâlnirii este fotograful
Dan Dinu. Zoltan Nagy este
un tânăr fotograf cu premii importante obţinute în acest domeniu. El va povesti cum
încearcă să îşi caute inspiraţia
în natură şi cum de fiecare dată

se regăseşte în cele mai sălbatice colţuri ale ţării noastre. Cel
mai recent proiect al său este
„Retezatul Sălbatic”.
Înscrierile la aceste întâlniri
se fac în baza unei confirmări,
locurile în sala fiind limitate.
Pentru înscriere şi alte informaţii
puteţi folosi adresa de e-mail
florin.ifrim@okian.ro sau numărul de telefon 0728.728.315.
Intrarea este liberă.

◾ Un pilot, un marinar şi Badea
Gheorghe stăteau de vorbă. Pilotul
spune:
– Eu, când aterizez, îmi sun nevasta
şi o avertizez că am ajuns. Să nu am
probleme!
Marinarul la fel:
– Când a acostează nava, dau telefon acasă, să nu am neplăceri!
Badea Gheorghe tăcea. Amândoi
au sărit pe el cu întrebările:

– Cum, tu nu faci la fel, ca să nu ai
probleme?
La care el zice:
– Nu, eu sun la uşă şi mă duc la
geam! N-a scăpat nici unul pînă
acum!
◾ În tramvai, Badea Gheorghe calcă
o doamnă pe picior. Aceasta, indignată, zice:
– Animalule!
La care badea zice:
– Te pomeneşti că tu oi fi plantă...

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.
orele: 13:30, 18:30
EXODUS: ZEI ŞI REGI
-3D- -PREMIERĂ(EXODUS: GODS AND KINGS)
Regie: Ridley Scott
(AP-12), Acţiune, Aventuri, Dramă,
150 min.
orele: 18:15, 21:00
ST. VINCENT
Regie: Theodore Melfi
(AG), Comedie, 102 min.
ora: 19:00
PRĂDĂTOR DE NOAPTE
(NIGHTCRAWLER)
Regie: Dan Gilroy
(N-15), Crimă, Dramă, 117 min.
ora: 15:45

PADDINGTON
Regie: Paul King
(AG), Comedie, Familie, 95 min.
ora: 17:00
PINGUINII DIN MADAGASCAR -3D- DUBLAT
(PENGUINS OF MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
(AG), Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, 92 min.
orele: 13:15, 16:00
BEKAS -PREMIERĂ- Tarif Unic: 10 lei/bilet
Regie: Karzan Kader
(AG), Dramă, 97 min.
ora: 15:00
ŞEFI DE COŞMAR 2 (HORRIBLE BOSSES 2)
Regie: Sean Anders
(AP-12), Comedie, 108 min.
ora: 20:45
JOCURILE FOAMEI: REVOLTA – PARTEA I
(THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY PART I)
Regie: Francis Lawrence
(AP-12), Acţiune, Aventuri, SF, 123 min.
ora: 13:45
INTERSTELLAR: CĂLĂTORIND PRIN UNIVERS
(INTERSTELLAR)
Regie: Christopher Nolan
(AP-12), SF, Aventuri, 169 min.
ora: 21:15

Luni

Horoscopul zilei
Berbec. Se pare că sunteţi nemulţumit de tot ce se petrece
în jur şi vă ieşiţi din fire. Vă sfătuim să nu exageraţi şi să
vă controlaţi reacţiile. Evitaţi discuţiile aprinse cu cei dragi.
Taur. Se pare că azi aveţi un spirit critic ieşit din comun şi
aveţi tendinţa să faceţi o tragedie din orice mărunţiş. Astăzi
să vă pregătiţi pentru o călătorie în interes personal.
Gemeni. Dimineaţă se pare că reuşiţi să vă dezamăgiţi un
prieten apropiat. Sunteţi predispus la gafe. Vă sfătuim să
nu îi căutaţi nod în papură partenerului de viaţă.
Rac. S-ar putea să fiţi neliniștit din cauza unor probleme financiare minore. Nu este cazul să vă faceţi probleme. Dupăamiază, o rudă apropiată vă împrumută o sumă de bani.
Leu. Aveţi tendinţa de a deveni prea insistent cu cei din jur
şi chiar sâcâitor. Neînţelegerile cu un prieten apropiat vă
pun pe gânduri. Întrebaţi-vă dacă nu cumva exageraţi!
Fecioară. Se pare că acordaţi prea multă importanţă unor
probleme mărunte şi că sunteţi tentat să exageraţi. Încercaţi
să vă detaşaţi! Grijile nejustificate ar putea să vă afecteze.
Balanţă. Faceţi câteva drumuri în care reuşiţi să îmbinaţi interesele profesionale cu cele personale. S-ar putea, însă, ca
partenerul de viaţă să nu fie de acord cu achiziiţile d-voastră.
Scorpion. Din cauza oboselii, este posibil să fiţi din cale afară
de nervos şi să vă controlaţi cu mare greutate. Nu este exclus
să vă certaţi cu cei din jur.
Săgetător. Aveţi tendinţa să vă enervaţi fără motiv.Vă recomandăm să evitaţi activităţile sociale şi afacerile, pentru că
aveţi prea puţine şanse de reuşită. Păstraţi-vă calmul!
Capricorn. Se pare că aveţi dificultăţi de concentrare. Vă sfătuim să nu vă ocupaţi de mai multe lucruri în acelaşi timp,
pentru că riscaţi să aveţi surprize neplăcute.
Vărsător. Un prieten vă redă bună dispoziţie şi optimismul
propunându-vă o colaborare. Vă recomandăm să terminaţi
ce aţi început şi să nu neglijaţi problemele familiale.
Peşti. Cineva în care aveai încredere o să te dezamăgească
însă nu trebuie să iei doar partea urâtă a lucrurilor. Consideră
că ai scăpat la timp de un duşman!
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Sponsorizare pentru
învăţământul ştiinţific în Cluj
Zidurile vechii cetăţi a Clujului – gravură de epocă

Transilvania. Cluj, 7 mai.
O pildă prea îmbucurătoare de generozitate!
Domnul Samuil Méhes,
doctor de filosofie, profesor de matematică şi
de fizică în Colegiul reformaţilor (unguri) de
aici, mădular al Societăţii
învăţate ungureşti şi redactor al gazetei «Erdélyi
Hiradó», puse din averea
sa un fond de 10.000 florini argint pentru o
catedră profesorală de
chimie, mineralogie,
zoologie şi botanică la
pomenitul institut.

Din cuprinsul documentului în privinţa aceasta la 1 mai
anul curent subscris, din camăta de 600 florini argint ce
dă însemnatul capital, 500
florini argint sunt hotărâţi ca
plată a profesorului ce va fi,
iar 100 florini au a se cheltui
pentru instrumente matematice şi fizicale. Dreptul de a
numi profesorul la catedra
aceasta, după moartea fundatorului, să rămâie pe lângă
Consistoriul cel mare, iar
până atunci fundatorul însuşi
îl păstrează sieşi. Şi aşa spre
acest scop dumnealui şi numi
pe un om tânăr, cunoscut de
talentele sale, anume Ioan Ta-

káts, carele astăzi se află în
Institutul politehnic la Viena.
Prelecţiile au a se începe numai după doi ani, adecă la 1
septembrie 1843 ca viitorului
profesor să-i rămâie vreme
destulă spre a se pregăti după
vrednicie în acele ramuri de
ştiinţă.
Superiorii numitului colegiu, ca unii cărora punerea în
lucrare a acestei benefacţii le
este încredinţată, în 3 mai şi
aşternură propoziţia (propunerea) la Consistoriu, carele
generoasa jertfă o primi cu
inima plină de mulţămită şi
cu patriotism cald. Şi o deputaţie anume orânduită, dusă

Distribuţia presei şi obstacole poştale
De la Redacţie
Şi până când ne vom lua
prilej pe săptămâna viitoare
a vorbi asupra unor altor
puncturi, de care publicul se
vede că ar dori a fi informat,
dorim a înştiinţa pe domnii
abonaţi despre următoarele:
1. Pe la unele locuri încă
tot se mai aud nemulţumiri
asupra neregulatei ajungeri a
«Gazetei» şi a «Foii» noastre.
La aceasta avem pe scurt a

răspunde cum că de mai multă vreme s-a dat plânsoare la
prea înaltul loc încât avem nădejde bună cum că în viitor
pachetele nu vor mai sosi desfăcute sau rupte ş.c.l.
2. La chesaro-crăieştile
Agenţii în Bucureşti şi în Iaşi
noi cunoaştem bărbaţi nobil
simţitori, care de la început
au avut o deosebită plăcere a
înainta foile noastre după
adresele lor. Într-aceea domnii

vecinii noştri să nu uite natura
organizaţiei poştelor chiar în
patria dumnealor. Foile periodice din Iaşi şi din Bucureşti cum se espeduiesc pe la
ţinuturi şi judeţe? ”
3. O instrucţie prea mult
dorită pentru cenzură şi redactori sosită de curând de la
prea înalta stăpânire în privinţa publicităţii transilvanice,
sub numărul 3546 anul 1841,
regulează foarte mult publici-

de graful Dominik Teleki,
mulţumi domnului profesor
Meheşi, în numele Consistoriului pentru asemenea faptă
ce înaintează chiar binele, slava şi cinstea patriei. Numeroasa tinerime şcolastică îşi
arată a sa mulţumită către generosul benefactor prin o serenadă strălucită făcută
înaintea fereştrelor aceluiaşi.
De la un profesor o fundaţie ca aceasta! Mulţi vor cugeta multe cetind rândurile
de sus!
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Din presa maghiară
11 partide s-au înscris în cursa electorală la Braşov

Termenul de depunere a candidaturilor pentru alegeri a trecut. La
Braşov s-au înregistrat 11 partide.
Prima listă depusă a fost a partidului aflat la guvernare, unde pe
primul loc este ministrul Alexandru Lapedatu, urmat de Frigyes Konnert şi Iancu Nan.
A doua listă este a partidului condus de Lupu, primii trei pe listă fiind
Octavian Livizeanu, Constantin Marinescu şi Mateescu Lardare.
Lista nr. 3 este a Partidului Liberal condus de Gheorghe Brătianu,
primii trei pe listele braşovenilor sunt dr. Andrei Neguş, dr. Octavian
Tatulea şi Zeno Russu.
Lista nr. 4 – partidul condus de Averescu. Pe prima poziţie candidează
Ioan Stoian, pe a doua Nicolae Mazilu şi pe a treia Ilie Meieruţi
Lista nr. 5, partidul lui Iunian, reprezentat prin dr. Radu Olteanu, Johann Francz şi Nicolae Surariu
Lista nr. 6 aparţine partidului condus de Goga. Candidaţii sunt:
dr. Ioan Laticu, dr. Valer Negrilă şi dr. Octavian Comănici.
Lista cu nr. 7 a fost depusă de social-democraţi cu dr. Iancu Iancu,
János Bagoly şi Nicolae Cârstocea.

(„Gazeta de Transilvania”,
nr. 19, 11 mai 1841, p. 1)

Pe lista nr. 8 candidează din partea Blocului Forţa Eftimie Mărculescu,
Ioan Popa şi Ioan Iordache.
Urmează lista cu Partidul Evreilor cu numărul 9, cu dr. Samuel Ritter,
dr. Eugen Weisz şi Adolf Weisz.
Penultima listă aparţine Partidului Maghiar, reprezentat prin Szabó
Béni, János Balász şi dr. Imre Ambrus.
Lista nr. 11 reprezintă partidul Argentoianu cu Constantin Radovici,
Vlad Constantin şi dr.István Botos.
Pentru Senat au fost depuse candidaturile din partea Partidului Agrar
cu dr.Constantin Moga şi a Partidului Liberal cu dr.I. Bordea.
(Tizenegy párt indul Brassóban a választási küzdelemben.
În: Brassói Napló, nr. 139, 13 decembrie 1933, p.1)

Ruxandra Nazare

Dinu Eva

tatea noastră şi redactorilor le
dă o poziţie întru care aflându-se, ei sunt în
stare a cunoaşte
mai lesne adevărata sferă a
lucrării şi a tuturor silinţelor
ce pun.
Braşov,
11 mai 1841
Redactorul.

Turismul în Braşov şi apele
minerale din Covasna. O reclamă

(„Gazeta de Transilvania”,
nr. 19, 11 mai 1841, p. 4)

Arătare
Fr. Ludovic arendatorul şi ospătariul
de la tractirul (hanul) «La Vulturul de
Aur», nr. 1 în Braşovul vechi, face de ştire
cum că dânsul e în stare a sluji pasagerilor
nu numai cu cost şi cu odăi curate, ci şi
cu un car de tovărăşie către apele minerale
de la Arpătac peste toată vara.
(„Gazeta de Transilvania”, nr. 17, 24 aprilie 1841, p. 4)
Ruxandra Nazare

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii
◾ AJOFM Braşov
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate
◾ Spitalul Judeţean Braşov
◾ Maternitatea Braşov
◾ Spitalul CFR
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid,
Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Lecţia de umilinţă
primită de o „prinţesă”
Fiica preşedintelui companiei Korean Air a fost
pedepsită pentru că a
ordonat întoarcerea
unui avion la terminal şi
debarcarea şefului de
cabină, nemulţumită de
modul de servire a aperitivului înainte de decolare.
Prea multă putere, prea repede – pe scurt, asta a păţit şi
Cho Hyun-ah pe 5 decembrie,
când s-a comportat de parcă
ar fi fost Rihanna sau Paris
Hilton.
Cho Hyun-ah care este
vicepreședinta companiei, a

făcut o criză de
nervi pentru că a
fost servită cu nuci
Macadamia pe
care nu le-a cerut.
Iar faptul că acestea nu i-au fost
aduse într-un bol,
ci în ambalaj, a
scos-o din minţi.
Cho Hyun-ah a
început să ţipe, cerând echipajului
să-i aducă manualul cu instrucţiunile
de servire şi să-i citească cum trebuie servite nucile. Aceştia n-au găsit cartea,
iar vicepreşedinta com paniei a
considerat
că este vorba despre o
nerespectare de către
şeful de cabină a recomandărilor
referitoare

filantropic, au
fost cei
care au
conceput
acest curios cadou, care
s-a epuizat deja
în versiunea sa normală.
Ineditul cadou vizează acele
persoane care au de toate şi
care ştiu să aprecieze acest lu-

la serviciul general la bord şi,
prin urmare, despre o potenţială ameninţare la adresa securităţii celor 250 de pasageri.
În consecinţă, ea a considerat că şeful de cabină este
incompetent şi a dispus întoarcerea avionului la terminal
pentru debarcarea acestuia.
250 de pasageri au fost afectaţi de întârzierea provocată
de incidentul provocat de
Cho. O săptămână mai târziu

cru. Cutiile fac parte dintr-o
campanie de strângere de fonduri pentru eradicarea sărăciei
din lume.

Povestea primului pom de Crăciun
Primul pom de Crăciun din
lume a fost amplasat în 1441
într-o mică şi foarte frumoasă
capitală europeană, care încă
mai păstrează atmosfera medievală, şi anume Tallinn (Estonia), relatează cotidianul
spaniol ABC.
Din secolul al XIIIlea, când Cavalerii Teutoni au construit în zonă
un castel, cetatea s-a
dezvoltat, devenind unul
dintre centrele strategice
ale Ligii Hanseatice, cu
biserici şi clădiri publice
somptuoase, bine conservate.
Acestea mai pot fi admirate încă în centrul istoric, care a fost înscris

de UNESCO, în 1997, pe lista Patrimoniului Mondial.
În jurul primului pom de
Crăciun s-a dansat, apoi i s-a
dat foc.
Astăzi, bradul este înconjurat de tarabe de Crăciun. În

În ultimul timp, presa a scris tot mai multe despre presupusa relaţie pe care Mihaela Rădulescu o are cu Felix
Baumgartner, iar recent diva de la Monaco a vorbit despre
viaţa ei. Invitată în emisiunea „La Măruţă”, de la Pro TV,
Mihaela Rădulescu a afirmat că are o relaţie cu paraşutistul austriac, dar că nu locuiesc împreună.
„Da, avem o relaţie cam de două luni. Se poate vorbi
despre o poveste. Acum, suntem la prima pagină. Totul
a pornit de la interviul pe care i l-am luat în octombrie”,
a spus Mihaela Rădulescu. Românca a făcut aceste declaraţii pentru a-i contrazice pe jurnaliştii austrieci care
au afirmat că Felix Baumgartner s-a împăcat cu Nicole
Ottl, fosta lui logodnică. Mai mult decât atât, presa de
peste hotare a notat că Felix şi Nicole au fost suprinşi
într-un magazin de bijuterii şi că se pregătesc de nuntă.
„Dacă omul s-a hotărât să se căsătorească în timp ce
noi stăm de vorbă aici, asta e. Eu tot am trăit ceva frumos”, a mai spus Mihaela Rădulescu.

Mihaela Tatu are nevoie de un partener de viaţă

Ultimul răcnet în materie de cadouri:
pachetul cu nimic
Cutii albe sau negre şi care
se numesc „Nothing” (nimic
– n.r.) reprezintă ultimul răcnet în materie de cadouri pentru sărbătorile de Crăciun din
acest an în Marea Britanie,
scrie Europa Press.
În funcţie de model, preţul
unei cutii... cu nimic poate varia între 34 de euro, pentru
modelul normal, şi 134 de
euro, pentru modelul de lux.
Un grup de designeri, care încearcă să promoveze spiritul

Mihaela Rădulescu, părăsită de paraşutistul spaţial?

apropiere se află cea mai veche farmacie în activitate din
Europa, unde se vând remedii
naturale şi clasicul marţipan
al oraşului. De Crăciun, locul
este şi mai plăcut, aproape totdeauna acoperit de zăpadă.

alături de tatăl ei, Cho Hyunah stă cu privirea ţintuită în
caldarâm, înconjurată de jurnalişti, ţinându-şi strâns geanta, cu ambele mâini. Aroganţa
ei s-a evaporat complet. Poreclită de presă „Prinţesa”,
Cho Hyun-ah abia îngaimă
două vorbe. „Îmi pare sincer
rău”, spune ea, promiţând
apoi că se va întâlni cu membrii echipajului şi le va cere
iertare.

După mai bine de trei ani în care a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, fosta prezentatoare de la
Pro TV şi Acasă TV, a dezvăluit ce îşi doreşte cel mai
mult acum. Mihaela Tatu (51 de ani) a spus într-o emisiune televizată, că încă nu şi-a pierdut speranţa în iubire:
„Vreau un domn al meu. Mi-aş dori enorm, eu nu am carnet de conducere. Vreau ca el să aibă carnet şi să călătorim atunci când ieşim la pensie. Pentru moment, eu
mai am de lucru, nu pot sta locului. Dacă îl găsesc, poate
nu mai plec la muncă, stăm împreună... Cred că ar trebui
să facem rost de domn, mai întâi. I-am spus duhovnicului
meu că vreau un domn al meu şi atunci el mi-a zis că
nu am cum, între două drumuri. Nu m-am gândit că aş
putea avea pe cineva care să aibă programul meu. Eu
m-am gândit să las lucrurile să curgă de la sine...”, a
mărturisit ea la „Agentul VIP”, de la Antena Stars.

