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Priorităţile Braşovului
pentru 2014 – 2020
Guvernul Ponta 4, validat

„Podul de la Micşunica”, tunelul pe sub Tâmpa sau cel de După
Ziduri, precum şi telegondola către Poiană sau construcţia Centrului de cercetare Transilvania Motorland vor fi câteva proiecte
pe care Municipiul Braşov le va propune în perioada de finanţare

VALUTĂ

Euro
4,4788
USD
3,6061
Gram Aur 140,3284

METEO

Parţial noros
1°C /5°C

2014-2020. „Lucrăm în momentul de faţă la Planul de Mobilitate şi la transformarea RAT în operator regional. Căutăm
proiecte de anvergură, care să aibă implicaţii mai largi la nivel
investiţional”, a explicat primarul George Scripcaru. pag. 7

Plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului a validat
ieri noua formulă guvernamentală propusă de premierul
Victor Ponta cu 377 voturi pentru şi 134 voturi
împotrivă. Votul a fost secret cu bile, iar pentru învestire a
fost necesar votul majorităţii parlamentarilor. Întreaga echipă
a noului Guvern propusă de Victor Ponta este următoarea:
Liviu Dragnea (Dezvoltare Regională), Gabriel Oprea
(Interne), Daniel Constantin (Agricultură), Rovana Plumb
(Muncă), Nicolae Bănicioiu (Sănătate), Mihai Tudose
(Economie), Darius Vâlcov (Finanţe) Robert Cazanciuc
(Justiţie), Eugen Teodorovici (Fonduri Europene), Ioan Rus
(Transporturi), Ionuţ Vulpescu (Cultură), Bogdan Aurescu
(Externe), Mircea Duşa (Apărare), Gabriela Szabo (Sport şi
Tineret), Sorin Grindeanu (Comunicaţii), Angel Tîlvăr
(Diaspora), Eugen Nicolicea (Relaţia cu Parlamentul), Sorin
Cîmpeanu (Educaţie), Andrei Gerea (Energie şi IMM),
Graţiela Gavrilescu (Mediu) şi Liviu Pop (ministru delegat
pentru Dialog Social). Printre priorităţile enumerate de
premierul Victor Ponta pentru anii 2015 — 2016, pentru
care Guvernul a cerut sprijinul şi încrederea Parlamentului,
se află măsuri de continuare a creşterii economice,
menţinerea în buget a măsurilor care fac ca mediul de afaceri
să fie stabil şi predictibil, reforma fiscală.

„Revoluţia Română” ajunge în licee

„Braşovul – Judeţul Tău” vă cere părerea

Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi
Urmaşii Eroilor „Braşov Decembrie
1989” organizează o serie de manifestări cu ocazia împlinirii a 25 de
ani de la victoria Revoluţiei române
din Decembrie 1989. În această săptămână se vor ţine în liceele braşovene simpozioane cu tema „Locul
şi importanţa Oraşului Martir Braşov

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 Revoluţia română din Decembrie
1989” la care vor participa reprezentanţi ai asociaţiei. Aceste simpozioane vor avea loc la Colegiile
„Andrei Şaguna”, „Nicolae Titulescu”, „Unirea” şi „Andrei Bârseanu”.
Seria manifestărilor se va încheia
luni, 22 decembrie, cu un ceremonial
la Cimitirul eroilor.
pag. 3

pletând taloanele publicate în ziar în
perioada 8-18 decembrie) în pagina 3.
Talonul completat îl puteţi depune
până în data de 19 decembrie 2014,
inclusiv, la distribuitorii noştri şi punctele de distribuţie, la punctele de colectare menţionate în interiorul ziarului
sau on-line, la adresa: www.addjb.ro
pag. 3
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Atenţie, braşoveni!
Metoda „Accidentul” s-a modificat! Cei certaţi cu legea,
care vor să facă rost de bani ilegal, nu mai folosesc telefonul, ci sună la uşile celor pe care vor să-i înşele. Dacă
li se deschide, le spun proprietarilor că rudele au avut
accidente şi au nevoie de bani fie pentru avocaţi, fie pentru medici. Un bărbat din Braşov a fost înşelat în acest
mod, susţin surse din rândul anchetatorilor, cu 6 mii de
lei. Poliţiştii le cer braşovenilor să nu dea bani necunoscuţilor şi să sume imediat, la numărul de urgenţă 112.

Accident grav pe strada Zizinului
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov a
fost solicitat duminică seară, să intervină în cazul unui
accident care a avut loc pe strada Zizinului. Potrivit Dispeceratului ISU Braşov, trei persoane erau încarcerate.
Accidentul a avut loc înainte de ieşirea din Braşov, spre
Tărlungeni. Mai multe echipaje pentru acordarea primului
ajutor şi descarcerarea au fost trimise la locul accidentului,
iar în jurul orei 18.30, pompierii reuşiseră să scoată victimele din maşina avariată. Din fericire, toate erau conştiente.

Perchiziții DNA la Brașov
Procurorii DNA au efectuat vineri percheziţii la 30 de
adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Suceava, Iaşi, Cluj,
Dolj şi Braşov, dintre care 6 sunt instituţii publice (unităţi
CNADR), iar restul sedii de firme si domiciliile unor persoane fizice. Surse juridice susţin că sunt nereguli la
CNADNR şi la Direcţiile Regionale de Drumuri şi Poduri
- Cluj, Iaşi, Braşov, Craiova, Bucureşti şi că au fost influenţate deciziile privind atribuirea unor contracte privind
servicii de reparare şi de întreţinere a autoturismelor din
dotarea Direcției în perioada 2008 - 2014. Percheziţiile
au mai vizat reşedinţa din municipiul Iaşi a lui Marius
Eugen Ostaficiuc, consilier în Primăria Iaşi şi director adjunct la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi.

România

Consiliul Judeţean Braşov

Marţi

Cum comemorează Brașovul
„25 de ani de la Revoluție”
Asociația Luptătorilor, Răniților
și Urmașii Eroilor „Brașov Decembrie 1989”
organizează o
serie de manifestări cu ocazia
împlinirii a 25 de
ani de la victoria
Revo lu ției române din Decembrie 1989.
În această săptămână se vor tʼine în
liceele brașovene
simpozioane cu tema
„Locul și importantʼa
Orașului Martir
Brașov în Revolutʼia
română din Decem- Eroii martiri de la Revoluția Română vor fi omagiați la Brașov
brie 1989” la care
vor participa reprezentantʼi ai
Sâmbătă, 20 decembrie, înDuminică, 21 decembrie, de
asociatʼiei.
cepând cu ora 9.00, la Bazinul la ora 17.00, se va desfășura o
Aceste simpozioane vor Olimpic de Înot, are loc Cupa defilare cu tortʼe a urmașilor,
avea loc la Colegiile „Andrei 22 Decembrie 1989 la natatʼie, rănitʼilor și luptătorilor din DeȘaguna”, „Nicolae Titulescu”, editʼia a XX-a, la care vor par- cembrie 1989 pe traseul (sediul
„Unirea” și „Andrei Bârsea- ticipa 150 de concurentʼi. Intra- Asociatʼiei - str. G Baritʼiu, nr.1)
nu”.
rea este gratuită.
- str. Republicii - Troitʼa din

fatʼa Prefecturii). La
eveniment sunt
invitatʼi să participe
și cetătʼenii Bra șovului.
Luni, 22 decembrie, la ora 10.00,
la Troitʼa din fatʼa
Prefecturii vor avea
loc un ceremonial
militar și o depunere de coroane.
Ulterior, la Cimitirul eroilor Revolutʼiei Române
din Decembrie
1989, se vor organiza un ceremonial
religios și militar.
Reprezentantʼii
Asociatʼiei, ai institutʼiilor publice locale și judetʼene, ai
Armatei, ai Politʼiei, ai Jandarmeriei, ai Partidelor Politice,
vor depune coroane ca semn
de omagiu pentru martirii
Brașovului din Revolutʼie.
La final, membrii Asociatʼiei
vor împărtʼi pachete. L.A.

Suspecți căutați de poliție

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5
cod 500007, Braşov, jud. Braşov
Tel.: 0268.410.777
Fax: 0268.475.576
E-mail: office@judbrasov.ro
Website: www.judbrasov.ro

DISPOZIŢIE NR. 511
din data de 12.12.2014
privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară la data de 17.12.2014, ora 1000, sala 120
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov;
În temeiul art. 94 alin. (2) şi (3) şi art. 106 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
DISPUNE:
Art. unic. – Se convoacă Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară la data de 17.12.2014, ora 1000, sala 120
cu următoarea
ORDINE DE ZI
Cod: F-05
CABINET PREŞEDINTE

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea
procesului-verbal al şedinţei de îndată
din data de 5.12.2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării statului de funcţii şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării organigramei, statului de
funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Cultural „REDUTA” Braşov.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării organigramei şi a statului
de funcţii pentru Muzeul Judeţean de
Istorie Braşov.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării statului de funcţii pentru
Spitalul de Boli Infecţioase Braşov.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării statului de funcţii pentru
Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei, statului de funcţii şi a
regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Făgăraş, pentru anul
şcolar 2014-2015.
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea
doamnei Minea Monica Claudia ca reprezentant al judeţului Braşov în cadrul
Adunării Generale a Clubului Sportiv
„Ţara Bârsei 2011” Braşov.
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
Protocolului de Colaborare dintre Judeţul Braşov - Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică Brașov şi Inspecto-

10.

11.

12.
13.

14.

ratul de Poliție Județean Brașov privind
realizarea unui program eficient de
asigurare a securității circulației rutiere
sub deviza ”BRAȘOVUL JUDEȚ AL
SIGURANȚEI RUTIERE”.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea
Protocolului de Colaborare dintre Judeţul Braşov - Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică Brașov şi Inspectoratul de Poliție Județean Brașov privind
realizarea proiectului ”Dezvoltarea capacităţii operative a structurilor de intervenţie ale Inspectoratul Judeţean
de Poliţie Braşov”.
Proiect de hotărâre privind acordarea
unor premii pentru zece cetățeni ai judeţului Braşov care au primit titlul de
„Erou al comunităţii” pe anul 2014 decernat de către Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică Braşov.
Proiect de hotărâre privind aprobarea
premierii celor mai buni sportivi şi antrenori ai anului 2014 din judeţul Braşov.
Proiect de hotărâre privind schimbarea
destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Cristian de Consiliul
Judeţean Braşov din cota de 20% din
impozitul pe venit şi sume defalcate
din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2014.
Proiect de hotărâre privind schimbarea
destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Fundata de Consiliul
Judeţean Braşov din cota de 20% din
impozitul pe venit şi sume defalcate
din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2014.

15. Proiect de hotărâre privind schimbarea
destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Hârseni de Consiliul
Judeţean Braşov din cota de 20% din
impozitul pe venit şi sume defalcate
din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2014.
16. Proiect de hotărâre privind schimbarea
destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Teliu de Consiliul
Judeţean Braşov din cota de 20% din
impozitul pe venit şi sume defalcate
din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2014.
17. Proiect de hotărâre privind schimbarea
destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Racoş de Consiliul
Judeţean Braşov din cota de 20% din
impozitul pe venit şi sume defalcate
din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2014.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea
punerii în executare a sentinţei civile
nr. 113/S/12.06.2014, pronunţată de
Tribunalul Braşov în dosarul civil
nr.6854/62/2013.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea
prelungirii pe o perioadă de 5 ani, respectiv, până la data de 30.11.2019, a
duratei contractului de închiriere nr.
10004/2004, încheiat între Consiliul
Judeţean Braşov şi d-na Minea Monica
Claudia, pentru apartamentul nr. 56
p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Claudiu Coman

20.

21.

22.

23.
24.

25.

din imobilul situat în municipiul Braşov,
str. Traian, nr. 46, cu destinaţia locuinţă
de serviciu.
Proiect de hotărâre privind aprobarea
prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul Vlad Valeria
pentru cabinetul medical nr. 1B, situat
în cadrul Dispensarului medical cu sediul în Municipiul Braşov, str. Gospodarilor, nr. 9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea
vânzării prin licitatie publică a cotei de
½ din cabinetul medical stomatologic
nr. 22, din cadrul Policlinicii Stomatologice cu sediul în Municipiul Braşov,
str. Diaconu Coresi, nr.1.
Proiect de hotărâre privind stabilirea
taxelor pentru eliberarea certificatelor,
avizelor şi autorizaţiilor, a taxelor speciale, precum şi a altor taxe şi tarife
pentru anul 2015.
Proiect de hotărâre privind execuţia
bugetului judeţului Braşov la data de
30.11.2014.
Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al statului
şi administrarea Ministerului Apărării
Naţionale în domeniul public al Judeţului Braşov şi administrarea Consiliului
Judeţean Braşov a unei părţi din imobilul situat în Municipiul Braşov, Str.
Lungă nr.231.
Diverse.
Vizat pentru legalitate,
SECRETAR
Maria Dumbrăveanu

Două persoane de sex masculin sunt căutate de politʼiști
și Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov în vederea
stabilirii identitătʼilor, necesare
îndeplinirii unor proceduri
penale.
Mai sus sunt imaginile cu
cele două persoane. „Rugăm

cetățenii care pot da relații
cu privire la identitatea lor să
anunțe cea mai apropiată
unitate de poliție sau să apeleze telefonic prin Serviciul
gratuit 112”, face apel la
brașoveni purtătorul de cuvânt al IJP Brașov, cms. șef
Liviu Naghi. S.D.

Elicopter SMURD prăbușit
în Lacul Siutghiol
Un nou accident aviatic sa produs, ieri după-amiază.
Potrivit primelor informatʼii,
un elicopter SMURD s-ar fi
prăbușit în Lacul Siutghiol,
în Mamaia. Din primele
informatʼii, doar asistenta
care se afla în elicopter, a
fost adusă la mal. Femeia a
fost stabilizată de medici
după mai bine de 40 de minute de la accident. Aceasta
a fost transportată la spital
şi se află sub supravegherea
medicilor, însă starea ei este

în continuare extrem de gravă. Ceilaltʼi membrii ai echipajului erau căutatʼi în
continuare aseară de echipajele de salvare.
Secretarul de stat din Ministerul Sănătătʼii, Raed Arafat, a declarat, că elicopterul
a fost solicitat să aducă o
persoană cu embolie pulmonară de la Tulcea la Spitalul
Judetʼean din Constantʼa.
La bordul elicopterului se
aflau pilotul, copilotul, un
medic și o asistentă.
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Al cincilea terminal
RAT a fost modernizat
Terminalul RAT de
pe strada Saturn
este ultimul din seria de cinci care au
fost extinse şi reabilitate printr-un
proiect cu fonduri
europene nerambursabile în valoare totală de 18,74
milioane lei (inclusiv TVA), şi este deschis începând de
astăzi.

Foto: Andrei Paul

Terminalul a fost construit pe o suprafaţă de teren de aproape 5.300 de Terminalele moderne sunt incluse în reţeaua de transport din zona metropolitană
metri pătraţi şi include o
copertină de 1355 mp, o clădire curi, dintre care unul pentru per- mp de spaţiu verde. Clădirea adăcu o suprafaţă utilă de 127 mp, soane cu dizabilităţi, utilă pentru posteşte un spaţiu pentru activişase peroane pentru autobuze şi călătorii care fac naveta şi doresc tatea de ticketing, un birou de
unul pentru troleibuze, o parcare să circule cu transportul în co- relaţii cu publicul şi informare
de aproape 385 mp, cu 28 de lo- mun în Braşov, şi aproape 450 călători, un birou al controlorilor,

Spitalul de Copii Braşov are platformă
de servicii integrate de e-sănătate
Managerul Spitalului de
Copii Braşov, dr. Liviu Muntean, a anunţat, ieri, într-o
conferinţă de presă, finalizarea proiectului „Platforma de
servicii integrate de e-sănătate în cadul Spitalului Clinic
de Copii Braşov“ cu ajutorul
Consiliului Judeţean Braşov,
realizat în cadrul Programului operaţional sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice“, cofinanţat prin
Fondul European de Dezvoltare Regională.
Valoarea totală a proiectului este de aproape 2 milioane lei (1.959.320 lei), din

care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1,3 milioane lei /1.297.667 lei).
Proiectul ar fi trebuit finalizat în aprilie 2014, însă din
cauza unor contestaţii depuse
în cadrul procedurii de atribuire a contractului, termenul
de implementare a fost prelungit pînă în februarie 2015.
Ca urmare a implementării
sistemului informatic de sănătate se facilitează integrarea tuturor informaţiilor
pacienţilor într-o platformă
unică care permite monitorizarea continuă a stării de
sănătate a pacienţilor din sis-

tem, dar şi comunicarea cu
celelalte instituţii, cum ar fi
farmaciile sau Casa de Asigurări de Sănătate.
De asemenea, sistemul va
reduce foarte mult riscul de
erori medicale, iar în final
părinţii pacienţilor vor fi mult
mai bine informaţi deoarece
pot să acceseze datele medicale de pe portal, perfect securizat, pe baza unui cod
unic al pacientului oferit de
medic la externarea copilului.
Introducerea datelor în sistem va fi făcută de medici şi
asistente.

Noi reguli de etichetare pentru alimente
Noile reguli europene de
etichetare alimentară au intrat
deja în vigoare începând de
sâmbătă, acestea urmărind informarea consumatorilor asupra ingredientelor alergene,
iar din 2016, etichetele vor
contʼine și informatʼii despre
valoarea nutritivă a alimentelor. Această reglementare (Regulamentul UE 1169/2011)
ar urma să-i ajute pe consumatorii din UE să mănânce
mai sănătos. Pe noile etichete
se vor scoate în evidentʼă alergenii în lista ingredientelor
prin litere îngroșate, este obli-

gatoriu ca alimentele nepreambalate să aibă informatʼii
cu privire la prezentʼa sau
absentʼa alergenilor și să fie
specificată pe etichetă originea cărnii neprocesate de
porc, oaie, capră sau pasăre.
De asemenea, pe etichete
vor fi introduși termeni noi,
care vor furniza informatʼii suplimentare despre anumite caracteristici sau despre
compozitʼia produsului, de
exemplu „pește format” și suplimentar consumatorii vor
putea afla de pe etichetele
produselor și informatʼii des-

pre contʼinutul în energie și în
nutrientʼii principali, raportatʼi
la consumul de referintʼă.
Prezentʼa a 14 presupuși
alergeni obișnuitʼi (arahide,
lapte, nuci etc.) va trebui să
fie foarte clar indicată pe toate
alimentele, inclusiv pentru
produsele neambalate, ceea
ce obligă brutăriile sau restaurantele să ia măsurile care
se impun.
Pentru biscuitʼi sau dulciuri
care contʼin ulei sau grăsimi
„vegetale”, fabricantʼii vor trebui să precizeze dacă ce tip
de ulei este vorba.

patru grupuri sanitare, inclusiv pentru angajaţii
RAT şi pentru persoanele cu deficienţe locomotorii, şi o sală de
aşteptare.
„Odată cu finalizarea
acestui proiect putem
spune că am mai depăşit
încă o etapă din ceea ce
înseamnă transformarea
Regiei de transport în
operator regional. În
această perioadă lucrăm
la planul de mobilitate
urbană, astfel încât în
momentul în care se va
publica ghidul de finanţare pentru exerciţiul financiar al Uniunii Europene
2014-2020, să putem depune
proiectele necesare pentru ca
R.A.T. să asigure serviciile de
transport în comun pentru toată

zona metropolitană”, a declarat
primarul George Scripcaru.
Celelalte patru capete de linie
incluse în proiect sunt pe străzile

Hărmanului, Poienelor, 13 Decembrie şi Brazilor şi au fost
date în folosinţă luna trecută.
A.P.

Modificări de trasee şi orare
Odată cu deschiderea terminalului RAT Saturn, Regia Autonomă de Transport (RAT)
Braşov operează câteva modificări în traseele şi orarele
unor linii de transport public de
călători. Începând de astăzi, liniile de transport 25 (Avantgarden – Saturn) şi 52 (Pe Tocile
- Saturn) îşi vor schimba capătul de linie de la terminalul
„Saturn” la terminalul „Poienelor” (Roman). Astfel, la plecarea din capătul de linie
„Poienelor”, autobuzele de pe
linia 25 vor parcurge fără oprire

distanţa până la staţia „Cometei” (nu mai opresc în zona terminalului „Saturn”), iar
autobuzele de pe linia 52 se
vor deplasa până la staţia „Carrefour”, iar apoi vor circula fără
oprire până în staţia „Cometei”
(nu mai opresc în zona terminalului „Saturn”). Pe de altă
parte, autobuzele de pe liniile
17B şi 21, pe sensul de deplasare spre Gara CFR Braşov,
vor opri în terminalul „Saturn”,
în loc de staţia unde obişnuiau
să le aştepte călătorii până
acum.

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

CHESTIONAR

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

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

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

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

Talonul completat îl puteţi depune până în data de 19 decembrie 2014, inclusiv
◾ la distribuitorii noştri şi punctele de distribuţie
◾ la următoarele puncte de colectare unde veti găsi urne speciale:
CAS (Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Braşov), Spitalul CFR, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, Spitalul Tractorul, Casa Judeţeană
de Pensii Braşov, Primăria Braşov, ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov)
◾ on‐line, la adresa: www.addjb.ro
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Știri pe scurt
Îngheţ fiscal în domeniul petrolier
Guvernul a decis să menţină, în 2015, actualul nivel în lei
al accizelor la carburanţi, deşi, potrivit legii, acestea ar fi
trebuit să scadă, ieftinind şi mai mult benzina şi motorina,
şi să păstreze încă un an actualul sistem de redevenţe plătite
de companiile petroliere, deşi urma să îl schimbe pentru a
creşte încasările la buget. Modificarea sistemului de redevenţe a fost amânată un an, cu argumentul că nu pot fi operate schimbări „peste noapte”, aplicabile de la 1 ianuarie
2015, pentru că ar bulversa piaţa, dar şi cu promisiunea că
vor fi pregătite schimbări mult mai profunde, din 2016, în
avantajul comunităţilor locale.

Ofertă chineză pentru Oltchim
Ministerul Economiei a primit o ofertă din partea unei companii chineze interesate de preluarea Oltchim, dar deocamdată s-a cerut prelungirea termenului de ofertare, a declarat,
luni, Mihai Tudose, ministrul propus pentru portofoliul Economiei, Comerţului şi Turismului: „La Ministerul Economiei
există o ofertă din partea unei companii chineze interesată
de preluarea Oltchim. Deocamdată s-a cerut prelungirea
termenului de ofertare”.

Ponta anunță măsuri dure: 2015 nu este an electoral
Victor Ponta spune că noul Executiv nu va mai avea nicio
presiune electorală asupra măsurilor pe care trebuie să le
ia Executivul. „Echipa - aşa împrospătată într-o anumită măsură, pentru că 10 sau 12 dintre ei (miniştri-n.r.) sunt de fapt
în funcţie în continuare - rămâne să dovedească în 20152016 că poate să fie chiar mai bună decât echipa mai veche.
Mai e un lucru, şi aici e în avantajul noului guvern: 2015 nu
mai este an electoral şi se ştie foarte bine că fără presiunea
electorală, reforme care au fost întârziate, măsuri mai radicale,
unele mai puţin populare, se pot lua totuşi mai uşor”, a spus
Victor Ponta, citat de Mediafax.

ECONOMIC

Marţi

Cum verifici electronic
situaţia fiscală
Persoanele fizice din toată ţara îşi pot verifica electronic propria situaţie
fiscală începând de ieri la
trei luni după ce Spaţiul
Privat Virtual a fost lansat
şi a funcţionat ca proiect
pilot pentru contribuabilii din Bucureşti şi Ilfov.
Spaţiul Privat Virtual este
primul serviciu electronic pus
în funcţiune în România prin
intermediul căruia o persoană
fizică poate consulta online
propria situaţie fiscală. „Am
mulţumirea că în timpul mandatului am iniţiat şi pus în aplicare mai multe proiecte de
modernizare a administraţiei
fiscale, de încurajare a interacţiunii online dintre fisc şi contribuali. Serviciul Spaţiul Privat
Virtual este unul dintre aceste
proiecte, realizat cu buget zero,
însă cu multă pricepere şi implicare de către specialiştii din
MFP şi ANAF”, a declarat mi-

nistrul Finanţelor Publice, Ioana-Maria Petrescu, care nu va
mai ocupa acest post în Cabinetul Ponta IV.
Pentru a accesa Spaţiul Privat Virtual, persoanele fizice
vor trebui să se identifice electronic prin certificate digitale
calificate sau prin credenţiale
de tip nume/parolă însoţite de
coduri de autentificare de unică
folosinţă.

Comunicarea electronică în
Spaţiul Privat Virtual se face
atât dinspre contribuabil către
ANAF, cât şi dinspre fisc către
contribuabil.
Contribuabilii au acces la
mai multe informaţii privind
propria situaţie fiscală, respectiv soldul obligaţiilor neachitate, decizia de impunere
anuală (începând cu 2013,
emisă anul acesta) şi nota pri-

vind obligaţiile de plată, care
se poate prezenta fie la Trezorerie pentru a efectua plata,
fie informaţiile din cuprinsul
acesteia pot fi utilizate pentru
a efectua plata online. De asemenea, contribuabilii mai pot
verifica online informaţiile
cuprinse în declaraţia 112,
respectiv sumele declarate de
angajator pentru contribuţiile
de asigurări sociale în funcţie
de veniturile realizate.
Proiectul va fi dezvoltat şi se
vor extinde categoriile documentelor şi informaţiilor comunicate spre şi dinspre
contribuabili. Persoanele fizice
se vor putea identifica şi cu alte
tipuri de credenţiale, cum sunt
telefonul mobil sau cardul de
sănătate.
Serviciul va fi dezvoltat
treptat, potrivit Ministerului
Finanţelor, în baza unui calendar care urmează să fie
finalizat în luna decembrie
2015.

Un nou Cod Fiscal, valabil pentru cinci ani?
Darius Vâlcov a declarat ieri
la audierile în comisiile reunite
de buget - finantʼe ale Parlamentului, că își propune ca, în perioada 15 ianuarie -1 5 martie,
Codul Fiscal și Codul de procedură fiscală să fie dezbătute
cu mediul de afaceri și mediul
politic, iar în perioada 15 martie
- 15 mai, dezbaterea să continue
în Parlament, astfel încât la finalul sesiunii viitoare cele două
coduri și legea redeventʼelor să
iasă îmbunătătʼite din Parlament

și să fie aplicate din 2016.
„Forma (celor două coduri
- n.r.) pe care o vom definitiva
(cu mediul de afaceri și cel politic - n.r.) mi-aș dori să cuprindă următorii cinci ani de
zile. Aș vrea ca acest acord,
acest pact fiscal, să fie unul valabil pe cinci ani de zile și de
aceea am nevoie atât de sprijinul dumneavoastră politic,
cât și de sprijinul mediului de
afaceri”, a afirmat Vâlcov. Ministrul delegat pentru Buget a

mai spus că, în perioada 15
mai - 15 iulie, vor începe
discutʼii cu partenerii sociali
pentru un plan de salarizare
pentru doi ani de zile, 2016 și
2017.
Vâlcov, propus pentru portofoliul Finantʼelor Publice,
vrea un pact fiscal cu mediul
politic și mediul de afaceri,
pentru promovarea unui Cod
Fiscal care să se aplice din
2016 și să vizeze o perioadă
de cinci ani.

Încep lucrările la autostradă în primăvară?
Premierul Victor Ponta a declarat, duminică seara, că speră
ca lucrările pentru realizarea
autostrăzii Comarnic-Brașov
să înceapă în primăvara lui
2015, iar în 2016 tronsonul să
fie deschis circulatʼiei pe anumite segmente.
Prim-ministrul a precizat că,
după afirmatʼia președintelui
Traian Băsescu: „Vedeți la Comarnic-Brașov că e corupție
acolo, e dezastru”, a solicitat
DNA un răspuns în acest sens.
„Comarnic-Brașov este o
poveste destul de lungă, a fost
un proiect care a eșuat în
2004, după aceea în 2009.
Sper și cred că nu va eșua și
de această dată, dincolo de pariul meu personal, e bine pentru oameni, care se blochează
în trafic. Până în 2016, se va

putea circula pe anumite segmente, cu o singură condiție:
la un moment, la învestirea în
funcție a domnului ministru
Rus, domnul președinte Băsescu a aruncat o vorbă - «Vedeți
la Comarnic-Brașov că e
corupție acolo, e dezastru». Noi
lucrăm cu cele mai mari companii din Europa, a doua zi
board-urile lor au spus: «Opriți
orice discuție, vrem să vedem
unde e corupția, că a zis
președintele țării că e
corupție». Eu am întrebat la
DNA dacă e vreo sesizare, că
dacă e vorba de corupție, totuși
e un contract foarte mare, peste
un miliard de euro, după care
DNA, după o perioadă de timp,
mi-a răspuns că nu există așa
ceva și a trebuit să o luăm de
la capăt cumva cu discuțiile”,

a spus Ponta, într-o emisiune
la România TV. „Vreau să
discut și cu președintele Iohannis, care știu că are acest proiect pentru România absolut
esențial, acela de a uni diversele regiuni ale țării prin autostrăzi. Proiectul Comarnic Brașov nu se finanțează din
fonduri europene. (…) În mandatul meu de prim-ministru, au
fost inaugurați 260 de kilometri
de autostradă, foarte puțin. Mam uitat în mandatul domnului
Boc, vreo 100 de kilometri, la
domnul Tăriceanu, 35 de kilometri, și la domnul Năstase,
vreo 100 de kilometri. Sunt
șanse în primăvară se ne apucăm de treabă la ComarnicBrașov, dacă lăsăm războiul
politic de-o parte”, a mai spus
șeful Executivului.
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50 de ani de la construirea
drumului spre Poiana Brașov
Urmare din numărul trecut
Anul acesta, în data de
19 decembrie, se vor
împlini 50 de ani de
când s-a inaugurat oficial drumul care face legătura între Brașov și
Poiana Brașov.
Inginerul Alexandru Filipescu (foto medalion) ne
spune că importantʼa drumului
în prima lui fază, dar mai ales
în perspectivă, a determinat
orientarea conceptʼiei de proiectare lui cu respectarea mai
multor principii de bază.
Astfel, din punct de vedere
tehnic, s-a urmărit proiectarea
unui traseu cu elemente tehnice
în plan orizontal și vertical corespunzatoare unei viteze minime de circulatʼie de 40 km/h
în conditʼii maxime de confort
și sigurantʼă. În felul acesta, drumul putea fi străbătut în 12-15

minute. „Din perspectivă economică, s-a urmărit realizarea
unei investiții specifice reduse,
prin fixarea lungimii traseului
cu elemente geometrice impuse
de viteza de circulație și tipul
de îmbrăcăminte (astfalt) și
prin evitarea zonelor care ar fi
necesitat lucrări mari de tera-

samente și lucrări de artă costisitoare. Pentru turiști, s-a avut
în vedere ca traseul să atingă
punctele care pot oferi staționări cu vederi panoramice spectaculoase asupra Brașovului și
împrejurimilor sale”, mai precizează proiectantul drumului.
Ultima parte a drumului, de

1,8 km lungime, leagă Poiana
de Jos (Cabana Vânătorul) cu
Poiana de Sus (Cabana Capra
Neagră) s-a amplasat pe versantul nord-vestic al Văii Sticlăriei, pentru a realiza o intrare
spectaculoasă în zona centrală
a statʼiunii Poiana. Respectând
aceste principii, s-a reușit pro-

iectarea drumului care întrunește următoarele caracteristici tehnice generale: lungimea - 12,4
km, viteza de deplasare - 40
km/h, numărul de curbe – 54,
numărul de serpentine - 8, raza
minimă a curbelor - 50 m, raza
minimă a serpentinelor - 20 m,
declivitatea maximă - 7,5% pe
zona intravilan, ziduri de sprijin
pe o lungime totală de 1300 m,
15 podetʼe.
Solutʼia tehnică de la acea
vreme a constituit o premieră
în proiectarea drumurilor montane, conferind un deosebit
confort de circulatʼie (în conducerea autoturismelor nu se sesizează că s-au parcurs serpentine dacă se respectă viteza stabilită de proiectant).
Cum s-au desfășurat lucrările.
„Lucrările de execuție a drumului proiectat au fost
încredințate ICT-ului (Întreprinderea de construcții și trans-

porturi Brașov) – (director ing.
Ghiță M.), respectiv șantierului
CT 35 (șef șantier tehn. Diaconescu Pompiliu). Lucrările au
fost precedate de organizarea
a două tabere pentru cele două
loturi, amplasate la km 2+300
în zona restaurantului Warthe
și la km 9+200 de la Poiana
de Jos. Șantierul a început lucrările de terasamente în trimestrul IV 1962, concomitent
prin cele două loturi, asigurându-se printr-o bună organizare
tehnica de continuitate a
execuției chiar pe parcursul lunilor de iarnă, astfel că pe data
de 19 decembrie 1964 drumul
s-a dat în circulație la nivel de
macadam pe sectorul cuprins
între Str. Livada Poștei și Cabana Vânătorilor , în lungime
de 10,5 km”, povestește ing. Filipescu.
Continuarea în ediția
de mâine

Copiii de grădiniţă ar trebui testaţi
pentru a le descoperi vocaţia
Mulţi tineri ajunşi în pragul
vârstei de 30 de ani încep să
schimbe macazul „profesional” într-o direcţie care îi pasionează, dar care nu a fost
susţinută şi de părinţi la momentul în care a trebuit să
aleagă o facultate. Motiv pentru care, odată ce au ei copii,
tot mai mulţi încearcă să îi
implice în programe sau cursuri care le descoperă
acestora talentele, astfel încât
să îşi poată alege de mici meseria care li se potriveşte mai
bine şi care le place. Unii îşi

trimit copiii la programe de
„testare” vocaţională chiar şi
din timpul grădiniţei. „Prin
evaluările vocaţionale dăm o
şansă însănătoşirii pieţei
forţei de muncă din România.
Orice persoană care este interesată de domeniul în care
se pregăteşte îşi va dezvolta
permanent competenţele şi va
valida plusvaloarea. În caz
contrar, regăsim mii de absolvenţi de studii superioare care
nu se pot integra profesional.
În 2009, când am început să
testăm copiii din punct de ve-

dere vocaţional ne-am axat pe
elevi de la învăţământul primar până la cel liceal. Dar
acum testăm şi copii de doi
ani şi jumătate”, spune Mihaela Feodorof, fondatoarea
a Yourway Counseling. În
opinia sa, părinţii au început
să pună tot mai mult accent
pe descoperirea talentelor
copiilor pentru că au avut
chiar ei de suferit de pe urma
alegerilor neinspirate în cariera profesională. Și ar vrea
ca urmașii să nu repete
greșeala lor.

Intră în competiţia pentru Premiul
Charlemagne pentru tinerii europeni!
Avetʼi vârsta între 16 și 30
de ani și gestionatʼi un proiect
cu dimensiune europeană? De
la 2 decembrie, proiectele ce
promovează Europa în rândul
tinerilor pot concura la cea dea opta editʼie a Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni.
Proiectele câștigătoare vor
beneficia de recunoaștere și
acoperire media, dar și de bani
pentru dezvoltarea initʼiativei.
Data limită pentru înscriere
este 2 februarie 2015.
Premiul Charlemagne
pentru tinerii europeni este

organizat în comun de către
Parlamentul European și
Fundatʼia Premiul Internatʼional Charlemagne din Aachen și este acordat proiectelor realizate de persoane
între 16 și 30 de ani, care
ajută la promovarea întʼelegerii între oameni din diferite tʼări europene.
Proiectele câștigătoare ar
trebui să servească drept modele pentru tinerii care trăiesc
în Europa și totodată oferă
exemple practice de europeni
care trăiesc împreună ca o comunitate.

Cele trei proiecte câștigătoare vor fi premiate cu 5.000
euro, 3.000 euro și respectiv
2.000 Euro. Câștigătorii vor fi
invitatʼi să viziteze Parlamentul
European la Strasbourg sau
Bruxelles în toamnă.
Reprezentantʼi ai celor mai
bune proiecte din fiecare din
cele 28 de state membre vor fi
invitatʼi la Aachen, în Germania, în mai 2015, pentru a participa la ceremonie.
Pentru detalii accesaţi siteul oficial al competiţiei:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/ro/form.html.
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Sică Alexandrescu
şi Braşovul
Regizorul Sică Alexandrescu născut în
1896 la Bucureşti şi format la şcoala
realistă a lui Paul Gusty a condus instituţia de cultură din oraşul nostru în
ultima parte a carierei, după ce numele
său fusese asociat cu montări celebre
ale pieselor lui Caragiale.
În anii 1940 a reuşit să întrunească toate teatrele importante din Bucureşti,
realizând – fie ca regizor sau ca director
de teatru – spectacole cu distribuţii extraordinare, în care chiar şi rolurile
mici erau ţinute de mari actori. A montat comedii ale lui Gogol şi Goldoni şi
lucrări dramatice româneşti şi ruseşti
dintre care fac parte „O chestiune personală” de A. Stein, „Anii negri” de
Aurel Baranga şi N. Moraru. A fost
prim regizor artistic la Teatrul Naţional
„I. L. Caragiale”. A fost de două ori
laureat al Premiului de Stat.
Timp de 6 ani, începând cu 1967,
maestrul Sică Alexandrescu a condus
teatrul de stat din Braşov, căruia i-a
dat denumirea „Teatrul Dramatic”.
Din 1994, pentru a cinsti memoria marelui regizor şi mentor, instituţia de
cultură primeşte numele „Sică Alexandrescu”. În perioada braşoveană, a
adus de la teatrul naţional din Capitală

maeştri sacri ai scenei – George
Calboreanu, Dina Cocea sau Marcel
Anghelescu, care au jucat alături de
actorii braşoveni. La Braşov, Sică
Alexandrescu a montat, printre altele,
„O scrisoare pierdută” şi „O noapte
furtunoasă” de I.L. Caragiale, „Apus
de soare” de Delavrancea.
Actori braşoveni îndrăgiţi precum Virginia Marcu, Costache Babii sau Mircea
Andreescu au avut şansa să lucreze cu
regizorul Sică Alexandrescu, în ultima
parte a carierei acestuia.
Până la venirea la Braşov, semnase
două dintre cele mai populare pelicule
cinematografice – „O scrisoare pierdută” şi „Bădăranii” de Goldoni. De asemenea, pe scenă montase o serie de
spectacole de succes, cele mai apreciate
fiind piesele lui Caragiale – „Conu’ Leonida faţă cu reacţiunea”, „D’ale carnavalului” şi „O noapte furtunoasă” – dar
şi montări după Goldoni, Molière sau
Gogol. Maestru Emerit al Artei, Artist
al Poporului, laureat al premiului de
stat şi al altor distincţii prestigioase.
Sică Alexandrescu moare pe 6 august
1973, în Franţa, la vârsta de 77 de ani.

Elena Cristian

sursa foto: www.teatrulsicaalexandrescu.ro
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Braşov – proiecte de viitor
Prioritatea finanţărilor nerambursabile 2014-2020 în municipiu va fi mobilitatea
„Podul de la Micşunica”,
tunelul pe sub Tâmpa
sau cel de După Ziduri,
precum şi telegondola
către Poiana Braşov sau
construcţia Centrului de
cercetare Transilvania
Motorland vor fi câteva
proiecte pe care Municipiul Braşov le va propune în perioada de
finanţare 2014-2020.
„Lucrăm în momentul de
faţă la Planul de Mobilitate şi
la transformarea RAT în operator regional. Nu întâmplător
am propus şi realizat proiectele
de modernizare a capetelor de
linie RAT şi de e-ticketing.
Căutăm proiecte de anvergură,
care să aibă implicaţii mai
largi la nivel investiţional, social şi economic. S-a vorbit în
perioada electorală de pasajul
de la Micşunica. Avem proiectul aproape finalizat şi am
translatat locaţia lui, va fi suprateran şi va fi dimensionat
corespunzător pentru a trece
peste cele şapte tronsoane de
cale ferată. Dorim să-l argumentăm pe componenta mobilitate, pentru că aceasta va
fi importantă în viitoarea perioadă de finanţare, şi dorim
să dezvoltăm şi zona prin acest
proiect”, a declarat primarul
George Scripcaru în conferinţa de presă prilejuită de vizita
reprezentanţilor ADR 7 Centru în Braşov, pentru a vizita
o serie de proiecte importante

puse în operă cu finanţare nerambursabilă POR.
Potrivit primarului, va fi
vorba de o construcţie asemănătoare pasajului Independenţei, care ar putea ajunge la o
valoare de aproximativ 40 de
milioane de lei, integrată unui
plan de dezvoltare mai larg.
Podul ar urma să fie amplasat
undeva în zona policlinicii Astra, şi va fi un nod rutier, care
să asigure legături cu artera
rutieră care se construieşte în
zona spaţiilor comerciale dintre cartierele Astra şi Noua,
cu strada Crinului şi cu ocolitoarea Municipiului Braşov.
„Nu a fost uşor să întocmim
toată această documentaţie,
dar am făcut-o şi suntem în
faza finală cu acest proiect.
Acest proiect se referă la o zonă
mult mai mare, nu va fi doar
o potecă peste calea ferată”,

Conferinţă despre
democraţie şi economie
Asociaţia Visum pentru Educaţie şi Cultură vă invită la o
nouă întâlnire din cadrul proiectului „Atelierul de Idei”.
Joi, 18 decembrie, de la ora
19:00, la Librăria Okian, sunteţi aşteptaţi la o conferinţă
susţinută de dr. Claudiu Covrig, analist economic, cu
tema „Democraţia ca posibilitate de a alege. Economia şi
bunăstarea – rezultate ale democraţiei”.

Se vor aborda
următoarele subiecte:
◾ Cum arată democraţia şi
economia liberală dintr-o
perspectivă de analist economic în comerţ şi politici
internaţionale
◾ Democraţia ca posibilitate
de alegere. Acum 25 de ani
am ales democraţia, cel puţin asta ne place să credem.
Unde suntem acum?

◾ Democraţia este o alegere
la nivel personal şi la nivel
de ţară: răbdare, consecvenţă, risc, curaj, încredere
◾ Separarea puterilor în stat:
principiu fundamental al statului de drept. Îl aplicăm?
◾ Economia liberală, un model/proces bazat pe principii
democratice şi nu pe control
◾ Economia la nivel de individ,
regiune, ţară – acceptarea
sau respingerea riscului şi
oportunităţii. Proactivitatea
◾ Comparaţie: ţară/individ…
plan de ţară şi plan individual
◾ Orientarea către resurse şi
valori individuale şi regionale. Identificarea posibilităţii de creştere şi de
dezvoltare
◾ Exemple personale şi la nivel de ţară (Brazilia, SUA,
Suedia şi Spania).

Liana Adam

a spus primarul, care ia în
considerare chiar şi un al doilea pasaj peste calea ferată,
care să accesibilizeze şi zona
Tractorul, oferind o cale alternativă străzii 13 Decembrie
de acces în cartier.
În primăvara anului viitor vor
apărea primele cereri de proiecte.
Declaraţia primarului a venit
în contextul în care directorul
Agenţiei de Dezvoltare Regională 7 Centru, Simion Creţu,
declarat că suma alocată dezvoltării regiunii în perioada
2014-2020 va fi cu 60% mai
mare decât alocarea din perioada 2007 – 2013, adică
aproximativ 750 milioane de
euro. „Elaborarea Programului Operaţional Regional
2014-2020 este în fază finală
şi cred că în a doua jumătate
a lunii martie a anului viitor
vor apărea şi primele ghiduri

de finanţare.
Una dintre
noutăţile
POR este că
polii de creştere vor avea
bugete separate, însă
pentru acestea trebuie
reactualizate
planurile de
dezvoltare
urbană, documente în
baza cărora
se vor putea
accesa banii
europeni”, a explicat Simion
Creţu. Potrivit directorului
ADR 7 Centru, investiţiile
amintite de primarul Scripcaru
urmează să fie completate şi
de cele cuprinse în masterplanul de transport, în care sunt
incluse autostrăzile Braşov–
Sibiu sau Braşov–Bacău, sau
drumurile expres Braşov–Valea Doftanei sau Braşov–Piteşti. Iar prin intermediul altor
surse de finanţare, Braşovul
va fi legat de sudul ţării prin
intermediul autostrăzii Braşov-Comarnic, potrivit spuselor reprezentantului ADR 7
Centru.
Rată foarte bună de absorbţie
pentru Regiunea Centru. Cât priveşte perioada de finanţare
care se va încheia, de fapt, la
sfârşitul anului 2015, reprezentantul ADR 7 Centru a declarat că judeţul Braşov a

accesat prin Programul Operaţional Regional 122 de proiecte, cu o valoare totală de
peste 240 de milioane de euro,
investiţiile fiind realizate fie
de autorităţile locale, fie de
parteneri privaţi. „Dorim să
promovăm beneficiile utilizării
resurselor nerambursabile europene pentru dezvoltare. Din
cele 1.200 de proiecte depuse
în întreaga regiune pe programul REGIO, avem contractate
483, ce atrag peste 580 milioane euro, ca sume nerambursabile. Aspectul important este
că valoarea tuturor proiectelor
depuse a fost de aproape 4 ori
mai mare decât alocarea de
care a beneficiat regiunea, adică 1,77 miliarde euro, faţă de

circa 480 milioane alocate.
Asta spune mult despre necesarul de finanţare. Ne bucurăm
că municipiul Braşov, pol de
creştere în regiune, atrage foarte bine resursele nerambursabile pentru dezvoltare şi ne
bucurăm că există premisele
ca gradul de absorbţie în acest
oraş şi în întreaga Regiune
Centru să crească mult peste
aproximativ 65% cât este în
prezent, procent aflat oricum
peste media naţională” a mai
spus directorul ADR .
Prin Polul de Creştere Braşov, care cuprinde şi cele 18
localităţi din Zona Metropolitană, au fost semnate 26 de
contracte de finanţare.
A.P.

Proiecte pentru Zona Metropilitană
„Foarte important pentru
Polul de Creştere Braşov
este faptul că faţă de alte
situaţii din ţară, banii nu au
fost atraşi doar de oraşul
reşedinţă, ci şi de localităţile
din jur. La Codlea este vorba de reabilitarea Centrului
istoric, Râşnovul are şi el
proiectul de reabilitare a
centrului istoric şi construcţia liftului pe plan înclinat
către cetate, la Predeal se
lucrează la un centru SPA
cum nu are nimeni în ţară
şi a accesat şi proiectul de
accesibilizare a zonei Clăbucet-Cioplea. Vorbim de

o zonă de dezvoltare în
Zona Metropolitană, cu un
concept integrat, ca oamenii să beneficieze de aceleaşi facilităţi oriunde
locuiesc”, a spus vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Mihail Veştea. El a
vorbit şi despre necesitatea
realizării şi implementării,
în viitoarea perioadă de finanţare, a Masterplanului
de mobilitate, dar şi despre
componenta de reducere a
emisiilor de carbon, care va
juca de asemenea un rol
important în atragerea de
fonduri nerambursabile.
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Invențiile anului 2014
Anul 2014 a adus numeroase invenții și inovații
tehnologice, majoritatea salutate pentru capacitatea lor de a ajuta
oamenii și de a spori arsenalul de instrumente
ale științei. Iată cele mai
importante dintre ele:
Lentile de contact pentru diabetici. Google a anuntʼat că lucrează la dezvoltarea unei noi
generatʼii de lentile de contact
care ar putea ajuta persoanele
diabetice să-și tʼină sub control nivelul de zahăr din organism. Aceste lentile
măsoară nivelul de glucoză
din lacrimi, prin intermediul
unui senzor conectat la un
microcip, care se află între
două straturi ale materialului
din care sunt făcute lentilele
de contact.
Mâna bionică. O mână protetică având degete cu senzori
tactili a permis unui bărbat
să simtă obiecte la strângerea
lor în palmă, pentru prima
dată de când și-a pierdut
bratʼul într-un accident în
urmă cu aproape zece ani,
conform unei informatʼii publicate la începutul lunii februarie. În locul bratʼului
amputat a fost fixată mână
bionică, purtată timp de o
lună. În cadrul testelor
desfășurate, bărbatul a reușit
să distingă între diferitele
obiecte pe care le strângea în
palmă, chiar dacă era legat la
ochi. Aceasta este prima
mână protetică care a reușit
să trimită informatʼii senzoriale creierului folosind elec-

Ochelarii inteligenți, mâna bionică, ecrane smart la avion și ”degetul inteligent”, printre invențiile lui 2014
trozi implantatʼi sub piele.
Noul gadget preferat al medicilor chirurgi . Ochelarii interactivi dezvoltatʼi de gigantul
american Google permit medicilor să asiste în direct la
operatʼii realizate de chirurgi
din alte coltʼuri ale lumii.
Acest produs revolutʼionar al
Google, prezentat pentru prima dată în septembrie 2013,
oferă numeroase avantaje
pentru chirurgi, accelerând
schimburile de informatʼii în
timp real între specialiști
aflatʼi în diferite locuri ale lumii, care astfel se pot asista
unii pe altʼii în interventʼii chi-

Cometa Lovejoy va fi
vizibilă din România
Cometa C/2014 Q2 Lovejoy va fi vizibilă, cu ajutorul
unui binoclu, din România începând din noaptea de 20 decembrie până în martie 2015,
potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.
Cometa C/2014 Q2 Lovejoy a fost descoperită pe 17
august 2014, de astronomul
amator australian Terry Lovejoy, şi va fi vizibilă cu ajutorul unui binoclu pe cerul
nopţii, pe timp senin, începând din perioada 15 - 20 decembrie, când va apărea
deasupra orizontului sudic, în
jurul orei 01.00.
Cometa nu se va apropia
foarte mult de Soare şi nici
de Pământ, dar va fi destul de
strălucitoare pentru a fi vizibilă cu ajutorul unui binoclu,

iar cea mai bună perioadă
pentru observaţiile astronomice este din 20 decembrie
până în luna martie a anului
viitor.
De la sfârşitul lunii decembrie, cometa Lovejoy se va
putea vedea deasupra orizontului sudic, cu ajutorul binoclului, începând cu ora 23.00.
Cometa va apărea ca un astru
difuz şi alungit, iar poziţia pe
cer va se va modifica de la o
zi la alta.Pentru cei pasionaţi
de astronomie, localizarea cometei se poate face mai uşor
dacă se cunoaşte poziţia pe
cer a anumitor stele şi constelaţii.
Cometele sunt cele mai primitive corpuri cereşti din Sistemul Solar, compoziţia lor
fiind neschimbată de la formare

rurgicale complicate sau de
pionierat. Senzorii fixatʼi la
înăltʼimea ochilor permit filmarea interventʼiilor.
Telescopul care generează imagini 3D ale Universului. La
sfârșitul lunii martie, telescopul de ultimă generatʼie
MUSE, un nou instrument
folosit de astronomi pentru a
desluși secretele Universului
în imagini 3D, a trecut de primul test important de
functʼionare în cadrul European Southern Observatory
din Chile. După aproape 10
ani de proiectare și
constructʼie, acest instrument

denumit Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) a
reușit să surprindă primele
imagini din spatʼiu pentru a
genera imagini 3D din perioada de tineretʼe a Universului. Instalat în cadrul Very
Large Telescope (VLT)
apartʼinând European Southern Observatory din Chile,
MUSE poate studia și recompune în format 3D imagini
din cosmos.
Cel mai mare ceas atomic din
lume . Un nou ceas atomic a
fost inaugurat la începutul lunii aprilie în SUA, ceas care
este de trei ori mai exact de-

cât ceasul atomic folosit
initʼial ca standard oficial pentru timp în SUA, fiind implicit și cel mai exact ceas
construit vreodată. Institutul
Natʼional american pentru
Standarde și Tehnologie a
precizat că noul ceas, denumit
NIST-F2, va tʼine ora oficială
pe continentul nord-american. Acest nou ceas atomic
este capabil să tʼină ora exactă
timp de 300 de milioane de
ani, fără să rămână în urmă
sau să o ia înainte nici măcar
cu 1 secundă în această întreagă perioadă.
Scanerul 3D care oferă noi perspective de tratament . Un scaner 3D dezvoltat de oameni
de știintʼă neozeelandezi ar
putea revolutʼiona modul în
care sunt tratate maladiile,
oferind imagini de detaliu, de
mare precizie, din interiorul
organismului. Scanerul
„MARS Bioimaging” dezvoltat pe baza unei noi generatʼii
de cipuri Medipix, licentʼiată
de CERN, poate examina
structurile moleculare și
tʼesuturile și poate fi folosit la
diagnosticarea bolilor comune. Scanerul le va permite
cercetătorilor să urmărească
efectul medicamentelor în interiorul corpului uman, un
important atu în lupta împotriva cancerului.
Sistem ingenios de lectură
pentru nevăzători. Dotat cu o
cameră și cu un soft adecvat,
dispozitivul FingerReader
citește texte pentru persoanele cu deficientʼe de vedere
și nevăzători. Un sistem de
vibratʼii permite să nu se piar-

dă rândul. Dispozitivul, prezentat la jumătate lunii iulie,
le va permite nevăzătorilor să
citească cărtʼi sau orice alt document numai urmărind rândurile cu degetul. Conceput
la prestigiosul Massachussetts
Institute of Technology
(MIT), FingerReader este un
aparat care citește cu voce
tare, electronic, orice text pe
suport de hârtie sau digital.
Ecranele smart vor înlocui hublourile în avioanele viitorului.
Avioanele cu care vom
zbura peste 10 ani vor fi mai
ușoare și implicit mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil și mai
putʼin poluante dar, în special,
o călătorie cu un astfel de
avion va fi cu mult mai spectaculoasă decât un banal zbor
din prezent, conform proiectului unui producător britanic
care vizează înlocuirea hublourilor din fuselaj cu panouri superușoare din ecrane
inteligente, care vor creea
senzatʼia că potʼi întinde mâna
pentru a atinge norii. Acest
concept al unui avion fără hublouri, bazat pe o tehnologie
împrumutată de la telefoanele
mobile și de la televizoarele
smart, a fost lansat de Centre
for Process Innovation (CPI),
o organizatʼie din nord-estul
Angliei. Acest concept permite instalarea unor ecrane
de înaltă definitʼie, ușoare și
foarte subtʼiri, pe partea interioară a fuselajului, ecrane pe
care vor fi afișate imagini de
la exteriorul aeronavei, preluate de la diferite camere
amplasate în exterior.
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Come back in business
România bate Spania şi speră în continuare
După uppercut-ul primit
reanu. „Paula ne-a dat
în bărbie de la Danemarca,
aripi! Puteam să pierdem
atunci când mai erau de
dacă Paula nu avea acele
jucat doar 3 secunde şi croparade, multe dintre ele în
şeul luat de la Ungaria,
situaţii de unu contra unu.
handbalistele tricolore au
Am avut poate şi un pic de
fost făcute KO, din punct
noroc, dar important este
de vedere psihic. Fetele
că am reuşit să ne ridicăm
noastre erau aproape grogdupă ce s-a întâmplat cu
gy după primele 30 de miUngaria” a declarat şi Crisnute ale jocului cu ibericele,
tina Neagu
iar dacă am fi fost la box,
„Acum e bine cum am luat
cu siguranţă prosopul ar fi
time-out?” În jocul contra
fost aruncat. Incredibilul sUngariei, cu 8 minute îna produs în repriza secunainte de final, la scorul de
dă, contra Spaniei. După
18-16 în favoarea Româce au fost conduse cu 5 go- Cu Paula Ungureanu într-o super-formă, România a câştigat aseară contra Spaniei!
niei, Tadici a solicitat un
luri la pauză, fetele noastre
time-out şi a fost vehement
au întors nesperat şi au câştigat! la cabine cu un avans ce părea dar regretăm în continuare punc- contestat de „ciumpalaci”, pentru
Chiar şi în aceste condiţii, un confortabil: 14-9.
tele pierdute cu Danemarca şi decizia luată. După acel timp de
scenariu cu prezenţa României
Super-Paula întoarce meciul! Nici Ungaria. Trebuia ca la această odihnă, Ungaria a reintrat în parîn semifinalele Campionatului Tadici, nici fetele, nu au scos un oră să avem cel puţin 2 puncte tidă şi a întors rezultatul. Aseară,
European ţine mai mult de do- cuvânt despre discuţia avută la în plus. Nu ne-am făcut încă un la scorul 18-18, când mai erau
meniul SF, decât de realitate. pauză, în vestiar. „Le-am spus plan special pentru Polonia. De- de jucat exact 7 minute şi 20 de
Pentru România, urmează mâi- şi cuvinte frumoase şi cuvinte ocamdată ne bucurăm de acest secunde, Tadici a solicitat timene partida cu Polonia. O victorie, mai puţin frumoase” s-a mulţu- rezultat. O luăm pas cu pas şi out, după care a căutat din priviri
dar şi jocul rezultatelor din ce- mit să comenteze selecţionerul fiţi siguri că vom pregăti cât vom sectorul în care se aflau ziariştii
lelalte partide ale grupei princi- pe această temă. Cert rămâne putea de bine acest joc!” a de- români, pentru a le adresa înpale 1 ar putea duce formaţia un singur lucru: România a ieşit clarat Tadici la conferinţa de pre- trebarea: „E bine cum am luat
noastră la Budapesta, pentru me- cu altă faţă de la cabine. Spania să.
time-out-ul acum?” E bine prociul care ar stabili ocupantele lo- a reuşit primul gol al actului seCoşmarul ibericelor: Paula Ungu- fesore! De data asta ţi-a ieşit!
curilor 5-6.
cund, după aproape 11 minute, reanu! Spania se vedea cu puncLuptă strânsă în grupa de la ZaÎncă un final de repriză mediocru. din 7 metri! Apărarea noastră a tele în cont după primele 30 de greb. Olanda este una dintre surRomânia nu a început rău jocul funcţionat în continuare irepro- minute, dar nu a fost să fie aşa. prizele plăcute ale acestui
cu Spania. Am condus cu 4-2 şabil, iar Paula Ungureanu le-a Răbufnirea de orgoliu a jucă- Campionat European. Formaţia
şi am crezut că şansa este de par- îmbolnăvit pe iberice cu inter- toarelor noastre şi evoluţia ma- din ţara lalelelor a învins aseară
tea noastră, atunci când Navarro venţiile sale. Neagu a egalat la gistrală a Paulei Ungureanu din Slovacia, 30-20, succes care ţine
a ieşit uşor accidentată, iar în 16, iar în minutul 50, cea mai actul secund au răsturnat cifrele echipa portocalie pe primul loc
poarta Spaniei a intrat Tempra- bună jucătoare a noastră a dus de pe tabelă în favoarea Româ- în grupă. Franţa a condus cu 8no. Ghinion însă! Portarul cu fi- scorul la 18-17 în favoarea Ro- niei. „Am avut o primă repriză 2 şi a avut avantaj de două goluri
zic de gospodină trecută de mâniei. Tricolorele au arătat că nu foarte reuşită. Avem o echipă la pauză, în partida cu Suedia,
prima tinereţe a avut numai pu- au învăţat ceva din experienţele valoroasă şi eram convinsă că dar nordicele au făcut o repriză
ţin de 8 intervenţii reuşite, pentru nefericite, din finalurile cu Da- putem reveni. Este cu siguranţă secundă de excepţie şi au închis
un procentaj de 57%!! Astfel, nemarca şi Ungaria şi au închis o victorie de moral, o victorie tabela la 29-26. Astăzi, în grupa
de la 5-5 (min.11), Spania a pus tabela la 22-19! Super Paula, su- care ne dă aripi pentru meciul principală 2, la Zagreb, sunt prostăpânire pe joc şi s-a distanţat per victorie pentru fetele noastre! cu Polonia. Sper ca în acel meci gramate partidele:
până la 11-8 (min.20). Finalul Drumul la Euro 2014 continuă să repetăm jocul din repriza a
Olanda - Muntenegru (16.45)
de repriză a fost încă odată de şi s-ar putea să ducă chiar la… doua cu Spania. Vom juca îmSuedia - Slovacia (19.00)
coşmar pentru fetele lui Tadici. Budapesta!
potriva Poloniei numai şi numai
Germania - Franţa (21.15)
Dacă în jocul cu Ungaria nu am
Victoria care ridică moralul. Suc- la victorie!” a declarat MVP-ul
reuşit să marcăm în ultimele 6 cesul contra Spaniei a căzut cât jocului cu Spania, Paula Unguminute, tricolorele au bătut cu se poate de bine. Echipa era
Spania acest „record”. Când practic îngenuncheată după ulcronometrul arăta min.20.55, timele două partide. Soarele a
Spania: Chavez 5, Pena 4, Cabral 4, Martin 4, Mangue 3
România înscria golul 9 prin ju- apărut acum şi pe strada noastră.
Antrenor: Jorge Duenas
cătoarea Brăilei, Gabi Perianu. „Paula a apărat extraordinar asRomânia: Neagu 7, Elisei 4, Chiper 3, Brădeanu 2, Ţăcălie
Avea să fie ultimul gol marcat tăzi (n.r. ieri). Am reuşit să le
de tricolore în primul act. Spania anihilăm pivotul şi extremele, iar
2, Perianu 1, Pîrvuţ 1, Chintoan 1, Ciuciulete
a profitat din plin de lipsa ape- apărarea a funcţionat bine. Ne
Antrenor: Gheorghe Tadici
titului nostru pentru gol şi a intrat bucurăm pentru această victorie,

Spania-România 20-22 (14-9)

Doliu în fotbalul românesc
Fostul jucător, antrenor şi
oficial al clubului Rapid, Nicolae Manea, a încetat din viaţă, ieri dimineaţă, la vârsta de
60 de ani, a anuţat gruparea
giuleşteană. Nicolae Manea va
fi înmormântat în cursul zilei
de joi la cimitirul Străuleşti 2,
a anunţat fostul ofiţer de presă
al grupării giuleştene Lucian
Ionescu. „Familia Rapid trece

din nou prin momente grele.
Fostul jucător, antrenor şi mai
apoi oficial al clubului FC Rapid, Nicolae Manea, s-a stins
din viaţă la 60 de ani după o
lungă luptă cu o boală incurabilă. Condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au cunoscut!
Dumnezeu să-l odihnească!”,
a anunţat FC Rapid pe pagina
de Facebook. Nicolae Manea

a evoluat la Rapid în perioada
1973-1987, iar apoi a antrenat
echipa giuleşteană în mai multe
rânduri. În ianuarie, Nicolae
Manea a preluat funcţia de preşedinte al FC Rapid, pe care a
ocupat-o până la 3 octombrie.
Nae Manea a avut legături și
cu fotbalul brașovean el fiind
antrenor al formatʼiilor FC
Brașov și Corona.
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Teja e câine roșu
Mihai Teja a plecat de la naţionala U21 şi este noul antrenor al lui Dinamo. E prima mişcare pe care o face Daniel Stanciu în funcţia de manager general. Perioada de
interimat pentru Ionel Dănciulescu s-a încheiat odată cu
meciul din Cupa Ligii, cu U Cluj, câştigat de „câini", 32, după loviturile de departajare. Şefii lui Dinamo s-au
mişcat relativ repede şi au găsit antrenor. Este vorba de
Mihai Teja, cel care a fost cerut de Daniel Stanciu, noul
manager general al echipei. Conform unor surse din cadrul clubului, Mihai Teja şi-a reziliat contractul cu FRF,
unde ocupa funcţia de selecţioner la naţionala U21, şi
s-a înţeles cu Dinamo. Aceleaşi surse susţin că salariul
noului antrenor este peste plafonul impus de şefi în urmă
cu aproximativ o lună, cel de 6.000 de euro, astfel încât
la noua echipă Teja va câştiga 7.500 de euro.

Oli la naționala Arabiei Saudite!?
Tehnicianul echipei Al Ahli,
Cosmin Olăroiu, este aproape
de a deveni selecţionerul Arabiei Saudite, naţională care va
participa în ianuarie la Cupa
Asiei pe naţiuni, competiţie ce
va fi găzduită de Australia, informează presa arabă. Federaţia de fotbal din Arabia
Saudită a trimis, duminică dimineaţă, o adresă oficială
clubului Al Ahli, prin care-i întreabă pe oficialii grupării
din Emiratele Arabe Unite dacă sunt de acord să-i permită
lui Olăroiu să preia naţionala saudită pentru o lună. Conducerea clubului Al Ahli a precizat că va lua o decizie în
acest sens în 24 de ore. Campionatul Asiei va începe la
8 ianuarie 2015. Arabia Saudită face parte din Grupa B,
alături de Uzbekistan, China şi Coreea de Nord. Arabia
Saudită va juca primul meci, în 10 ianuarie, la Brisbane,
cu China. Cosmin Olăroiu se află în ţările arabe din 2007
şi a antrenat până în prezent echipele Al Hilal (Arabia
Saudită), Al Sadd (Qatar), Al Ain (Emiratele Arabe Unite)
şi Al Ahli Dubai.

Adversar dificil pentru Lucescu în Liga Campionilor
Formaţia Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu,
va întâlni echipa germană Bayern Munchen, în optimile
de finală ale Ligii Campionilor, s-a stabilit la tragerea la
sorţi de la Nyon. Programul complet al optimilor Ligii
Campionilor este următorul: Paris Saint-Germain (Franţa)
- Chelsea Londra (Anglia); Manchester City (Anglia) FC Barcelona (Spania); Bayer Leverkusen (Germania)
- Atletico Madrid (Spania); Juventus Torino (Italia) - Borussia Dortmund (Germania); Schalke 04 (Germania) Real Madrid (Spania); Şahtior Doneţk (Ucraina) - Bayern
Munchen (Germania); Arsenal Londra (Anglia) - AS Monaco (Franţa); FC Basel (Elveţia) - FC Porto (Portugalia).
Meciurile din optimi vor avea loc la 17-18 februarie 2015
şi 24-25 februarie 2015 (turul) şi 10-11 martie 2015 şi
17-18 martie 2015. Tragerea la sorţi a fost efectuată de
Karl-Heinz Riedle, ambasadorul finalei de la Berlin, de
secretarul general al UEFA, Gianni Infantino, şi de directorul de competiţii, Giorgio Marchetti.

Meciuri tari în Europa League
Ieri a avut loc tragerea la sorţi a „şaisprezecimilor” Europa
League, însă România nu a avut nicio echipă în urne,
Steaua şi Astra fiind eliminate în faza grupelor. Cele mai
tari partide ale primăverii Europa League sunt Sevilla M'gladbach, Trabzonspor - Napoli, Liverpool - Beşiktaş
şi Tottenham - Fiorentina. Dacă ar fi reuşit să câştige ultimul meci din grupe, cel cu Dinamo Kiev, scor 0-2, Steaua
ar fi evoluat în locul lui Aalborg cu belgienii de la Club
Brugge. Iată programul complet al 16-zecimilor: Young
Boys Berna – Everton, Torino - Athletic Bilbao, Sevilla –
Monchengladbach, Wolfsburg - Sporting Lisabona, Ajax
- Legia Varşovia, Aalborg - Club Brugge, Anderlecht - Dinamo Moscova, Dnepr – Olympiakos, Trabzonspor – Napoli, Guingamp - Dinamo Kiev, Villarreal – Salzburg, AS
Roma – Feyenoord, PSV Eindhoven – Zenit, Liverpool –
Beşiktaş, Tottenham - Fiorentina și Celtic – Inter.

DIVERTISMENT

Colinde în 7 limbi
la Biserica Neagră
Cea de-a treia ediţie a
concertului „Ascultaţi
colindul îngerilor” va
reuni în acest an peste
180 de elevi într-un ansamblu vocal-instrumental. Biserica Neagră
va fi gazda acestui program pregătit de copii
vineri, 19 decembrie, de
la ora 18:00.
Prin acest proiect educaţional-muzical derulat de Fundaţia Forum ARTE şi Biserica
Evanghelică C.A. din România – Parohia Braşov, copiii
au avut ocazia să cunoască
tradiţia colindului din diferite
zone ale lumii.
Concertul de la Biserica
Neagră reprezintă rezultatul
proiectului care include elevi
de la Liceul Teoretic „Johannes Honterus”, Colegiul
„Emil Racoviţă”, Colegiul

„Grigore Antipa”, Liceul de
Muzică „Tudor Ciortea”, Liceul de Arte „Plugor Sándor”
(Sfântu Gheorghe) şi din Ansamblul Canzonetta.
Dirijorul Steffen Schlandt,
alături de profesorii coordonatori Ingeborg Acker, Gizella

Recitalul de la ora cinci –
„White Christmas”
Opera Braşov şi Muzeul
„Casa Mureşenilor” Braşov
vă invită mâine, 17 decembrie
2014, de la ora 17.00, la „Recitalul de la ora cinci” intitulat
White Christmas.
Mezzosoprana Sonia Hazarian, actriţa Nora Vlad şi
pianista Simona Patriche vor
oferi un program deosebit,

acum în prag de Sărbători,
care va cuprinde un repertoriu
de colinde internaţionale. Braşovenii au ocazia să pătrundă
în atmosfera sărbătorilor de
iarnă. Intrarea se face pe bază
de bilete: 2 lei – elevi şi studenţi; 3 lei – pensionari; 5 lei
– adulţi. Recitalul are loc la
Muzeul Casa Mureşenilor.

Benedek, Georgiana Popescu,
Ciprian Ţuţu şi Lőfi Gellért,
au pregătit un program de colinde în şapte limbi: română,
germană, maghiară, engleză,
franceză, norvegiană şi latină.
Biletul de intrare costă 10
lei şi poate fi procurat de la

casa de bilete a Bisericii Negre după următorul program:
Marţi – Sâmbătă între orele
10:00 – 14:30 şi Duminică
între orele 12:00 – 14:30.
Pentru acest concert au fost
puse la dispoziţia publicului
300 de bilete.

Bancuri

Când vine ora de culcare, cei doi
se aşează în genunchi lângă pat,
pentru a-şi spune rugăciunile, iar
cel mai mic începe să se roage,
ţipând cât îl ţin pe el plămânii:
– Mă rog pentru o bicicletă nouă,
mă rog pentru o nouă consolă,
mă rog pentru un nou laptop!
– De ce ţipi aşa, îl întreabă fratele
mai mare, înghiontindu-l. Dum◾ Doi copilaşi îşi petrec noaptea nezeu nu e surd!
la bunicii lor.
– Nu, dar bunica este ...
◾ Un pacient, rănit la picior, intră
în cabinetul medicului.
Spre surprinderea lui, primeşte o
reţetă de picături pentru ochi:
– Doctore, dar eu sunt rănit la
picior!
– Da, dar dacă te uitai pe unde
calci

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

Marţi

Horoscopul zilei
Berbec. Încearcă să ajuţi cât poţi tu de mult persoanele din
jurul tău care chiar merită. Un gest frumos te va face să te
simţi minunat în preajma sărbătorilor de iarnă.
Taur. Nu te grăbi dacă trebuite să iei o decizie importantă,
este viitorul tău în joc! Încearcă să te bucuri de momentele
de singurătate, pentru a-ţi pune ordine în gânduri.
Gemeni. Nu îţi mai aştepta aleasa/alesul fără să depui nici
cel mai mic efort, pentru că vei fi dezamăgit/ă. Încearcă să
ieşi mai des în oraş şi să socializezi mai mult.
Rac. Dacă simţi că partenerul tău de viaţă te trage în jos, nu
ezită să ai o discuţie serioasă cu el. Foloseşte un limbaj corespunzător, însă fii destul de direct cu acesta!
Leu. Astăzi, este posibil să începi o relaţie de dragoste cu
cineva pe care o/îl credeai doar o amică/un amic. Va fi suficient să îşi declare sentimentele.
Fecioară. Dacă ai probleme serioase în viaţa sentimentală,
astăzi nu forţa lucrurile. Încearcă să fii cât mai calm/ă, să
laşi reproşurile deoparte şi să asculţi de sfatul cuiva drag.
Balanţă. Dacă te simţi dat/ă la o parte la locul de muncă,
încearcă să ai o discuţie cu şeful tău direct. Nu alege o cale
murdară prin care ai putea să te afirmi.
Scorpion. Încearcă să cumperi doar ce ai nevoie astăzi, chiar
dacă te tentează multe lucruri. Cumpără cadouri utile celor
dragi, nu unele care să arate câte sacrificii ai făcut pentru ei!
Săgetător. Dacă vei fi nevoit/ă să iei o decizie astăzi, nu ezita
să te bazezi doar pe instinct. Un membru al familiei tale pe
care nu l-ai mai văzut de mult timp îţi va face o surpriză.
Capricorn. Astăzi ai toate şansele să primeşti o cerere în căsătorie sau să primeşti vestea că vei avea un copil. Indiferent
de situaţie, viaţa ta sentimentală este înfloritoare.
Vărsător. Încearcă astăzi să pui capăt unui capitol al vieţii
tale care nu a fost prea frumos şi să începi unul nou nouţ.
Porneşte la drum cu o gândire mult mai pozitivă.
Peşti. Încearcă să economiseşti cât mai mulţi bani în această
perioadă, poate chiar să câştigi mai mulţi ca până acum. În
aceste zile ai nevoie mai mult decât oricând de bani.
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Tânăra generaţie şi
educarea bunului gust
În legătură cu formarea
la elevi, la tineret în general, a bunului gust, instrument sensibil, plin
de satisfacţii cu care lumea poate fi cunoscută,
erau multe de spus,
scria pentru „DN”, profesorul Rustem Seitabla.
„Faptul că la 8-9 ani spiritul
elevului se formează în funcţie de modul în care „reuşim
să-i inoculăm receptarea, înţelegerea şi aprecierea unor
opere de artă nu ne este indiferent”. Faptul că şcolarul din
acea vreme (1988) se va afla
mâine (nici nu era vorba ca
regimul comunist să cadă
atunci, deşi fusese marea zguiduire de la Braşov, din 15 noiembrie 1987, n.n.) singur, în
faţa unei opere de artă, trebuia
să domine preocupările oricărui profesor. În acest sens,
un distins literat nota . „E pu-

ţină frică, puţină îndoială,
multă speranţă, enorm de
multă muncă, în această senzaţie şi noi cu toţii, pentru că
am fost odată elevi, ştim că
lumea va fi măsurată de spiritul nostru cu etalonul primilor învăţători şi profesori. Dar
în acest cântar subtil în care
se adună experienţa deceniilor
de viaţă., sensul e limpede:
tendinţa spre un cât mai bun
gust”.

Din dificultăţile formării în
copilărie şi în adolescenţă a
bunului-gust provine şi dificultatea opţiunii educatorilor
pentru hrana ce trebuie dată
spiritului proaspăt, mai spunea
Rustem Seitabla. „Dacă noi
vom obişnui copiii cu lene intelectuală, fireşte, la proporţiile primei vârste, ei vor privi
aproape totdeauna arta cu comoditate, fără curaj, aşa, ca
să fie… Mediul familial exer-

cită o neîntreruptă influenţă
educativă asupra copiilor. Influenţa activă vine de la părinţii care se ocupă sistematic
de odraslele lor, le educă gustul şi simţul frumosului, însoţindu-i la expoziţii şi muzee,
alegându-le spectacole bunem
lecturi interesante”, mai puncta Seutabla. El mai adăuga:
„Un astfel de efort este demn
de toată stima şi promiţător
de rezultate majore cu condiţia să nu întreacă măsura.
Uneori zelul de a prezenta lumii nişte copii-minune este
aşa de mare, încât are un efect
contrar celui dorit”. Influenţa
„pasivă” are avantajul că este
firească, se insinuează discret
pe întreaga ambianţă familială. Chiar dacă nu se iau măsuri speciale, simplul fapt că
în casă s-a înrădăcinat obiceiul lecturii sau al audiţiei muzicale, dezvoltă interesul
intelectual, gustul pentru fru-

mos. Prin urmare, voluntar
sau involuntar, educaţia se
face. De aceea trebuie să
avem grijă ca influenţa pe
care o exercităm „să fie pozitivă”, sublinia Rustem Seitabla. Şi pentru asta trebuie
să educăm în primul rând în
noi bunul gust, să ne punem
la zi cu informaţia, pentru evitarea a ceea ce se numeşte, cu
un termen consacrat, „conflictul între generaţii”.
„Uneori părinţii şi chiar educatorii vor să impună tineretului gusturile lor. Dacă nu le
place ceva, nu trebuie să placă
nici tânărului. Este o eroare.
Nu trebuie să oferim tinerilor
judecăţi gata făcute, să-i lipsim de dreptul de a-şi forma
singuri o opinie. La fel de nepotrivit este să nu luăm în sea-

mă această opinie atunci când
există”, mai preciza Seitabla.
Muzica uşoară şi dansurile
moderne sunt, de altminteri,
„o sursă frecventă de ciocnire
între adulţi şi tineri. Să nu facem din nervii noştri mai obosiţi” şi din „silueta” noastră
un criteriu suprem de apreciere, mai zicea Rustem Seitabla. Fetele şi băieţii suportă
perfect ritmurile generaţiei
lor. Să nu uităm că şi valsul a
stârnit cândva indignare…
Educaţia bunului gust la tineret este, indiscutabil, „o componentă importantă a
educaţiei pentru muncă şi viaţă”, conchidea Seitabla.
(„Drum Nou”,
16 dec. 1988)
Iulian Cătălui

Din presa maghiară

14 propuneri de proiect au fost înscrise pentru licitaţia privind construirea ştrandului
Ideea construirii unui ştrand
mai mare la Braşov a apărut
anul trecut. Atunci s-au oferit
firme private pentru construcţie şi amenajare.
Prima propunere era cu refolosirea bazinului din str. Piscinei, dar s-a renunţat la ea,
pentru că existau multe impedimente tehnice. Apoi s-a
luat în considerare terenul de
pe câmpul Trausch, dar conducerea oraşului nu a acceptat
propunerea. Primăria până la
urmă a hotărât să preia ea
această problemă si să găsească soluţia cea mai bună pentru
braşoveni. Ca zonă a fost
aleasă cea de lângă dealul
Şprenghi. Maghiarii îi spun
muntele Izvor, fiindcă aici la
fiecare şapte ani zona se in-

undă din izvorul din munte.
Majoritatea locuitorilor Braşovului nu ştiau că oraşul nostru sărac în apă are la
marginea lui un lac natural.
Din păcate acest lac nu este
permanent şi lasă în urmă un
teren mlăştinos. Primăria s-a
gândit că aici ar fi optim construirea ştrandului. Amenajarea lacului ar facilita
practicarea sporturilor de apă,
se poate construi aici şi o bază
sportivă, iar pe insula din mijlocul lacului un cazinou.
Pentru a se găsi cea mai
bună soluţie pentru asanarea
terenului, primăria a făcut
apel către arhitecţii din ţară
şi a organizat un concurs de
proiecte. Concursul s-a bucurat de mare interes, s-au în-

scris atât arhitecţi din Braşov,
cât şi din celelalte mari oraşe
din România. În total s-au
consemnat 22 de cereri pentru dosarul de concurs. Interesul a fost stârnit şi de faptul

că Primăria acordă sprijin şi
pentru idei noi, şi nu exista
limită de cheltuieli. Termenul
de depunere a proiectelor iniţial a fost 16 noiembrie, dar
la intervenţia Asociaţiei Ar-

hitecţilor din România a fost amânat
până în 5 decembrie. Au fost acceptate 11 proiecte,
acestea fiind secrete
până la decizia comisiei de evaluare a
proiectului.
Cele mai bune
din proiectele alese
vor fi expuse braşovenilor în sala mare
a Casei Sfatului. Ce
se ştie până acum că
proiectele sunt foarte interesante, pline cu propuneri noi, desene şi machete
colorate care vitalizează zona
Şprenghiului. Unii arhitecţi
au cuprins în proiect şi detaliile de finalizare şi costurile

totale, alţii au inclus şi din terenurile învecinate şi au proiectat ştrandul de o mărime
impresionantă, iar alţi proiectanţi au prezentat proiecte în
valoare de 150 milioane lei.
Dar există şi proiecte realiste pe care Primăria le poate
susţine cu fondurile proprii,
cu o bună amortizare în timp.
Unele propuneri sunt realizabile cu mai puţin de 20 milioane lei.
Se aşteaptă acum ca juriul
să aleagă cele mai bune şi cele
mai practice proiecte.
(Tizennégy pályamunka érkezett
be a brassói strandfürdő
tervpályázatára. În: Brassói Napló,
nr. 134 , 7 decembrie 1933, p.4)

Dinu Eva
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Maşina Anului 2015
în România

Noul Opel Corsa a fost
desemnat Maşina Anului
2015 în România, în cadrul competiţiei organizate de Asociaţia Presei
Auto din România (APAR).
Noul Opel Corsa a primit
cel mai mare punctaj din partea juriului format din jurna-

lişti – 206 puncte, urmat la
mare distanţă de VW Passat
– 146 puncte şi Ford Focus –
107 puncte. În finala competiţiei au fost selectate zece
modele de automobile.
Cel mai recent model Opel
a fost apreciat de către cei 16
membri ai juriului pentru performanţa la condus, sistemele

de asistenţă şi soluţia de infotainment, ca şi pentru aspectul său exterior şi revoluţia
reprezentată de modificările
spaţiului interior.
Este a doua oară când Opel
Corsa câştigă titlul de Maşina
Anului în România, după ce
generaţia precedentă a obţinut
victoria în 2007.

Renault pregăteşte 4 modele foarte ieftine
La zece ani după lansarea
Logan, grupul auto francez
Renault studiază posibilitatea
comercializării a patru noi
vehicule „ultra low cost” cu
preţuri începând de la 3.500
de euro, potrivit unui articol
publicat în cotidianul francez
Les Echos.
Potrivit publicaţiei menţionate, cele patru modele studiate de Renault sunt două
berline, un SUV şi o maşină
cu şapte locuri, însă unele din
aceste proiecte au nevoie de
aprobarea directorului general

Carlos Ghosn. În prima fază
comercializarea noilor modele
va fi centrată pe pieţele emergente, în special India, unde
un prim model, produs la uzina de la Chennai, ar urma să
coste aproximativ 250.000 de
rupi, adică puţin sub 3.500 de
euro. Ulterior, conducerea
grupului ar urma să decidă la
începutul lui 2015 dacă noua
gamă va fi lansată şi pe piaţa
din Europa, caz în care producţia va fi atribuită uzinei de
la Tanger (Maroc). Noile modele, care ar urma să se adau-

ge vehiculelor din gama „Entry” (vândute sub marca Dacia în Europa), ar urma să fie
dezvoltate pe noua platformă
comună cu Nissan, botezată
CMFA, care va servi drept
bază pentru toate vehiculele
cu o lungime mai mică de patru metri produse de cei doi
constructori. Marca de vehicule low cost Dacia înregistrează vânzări solide în
Europa şi susţine constant
vânzările grupului Renault pe
o piaţă auto europeană cu
evoluţii modeste.

Cât costă noile modele Maybach
Noile modele Maybach, relansate în luna noiembrie de
Mercedes în încercarea de a
depăşi rivalii BMW şi Volkswagen pe segmentul maşinilor de lux, vor avea un preţ
de pornire de 134.053 euro
pentru versiunea S 500 şi de
187.841 euro pentru varianta
de top S 600, a anunţat producătorul german.
Limuzinele, special concepute pentru clienţii care preferă să aibă şofer personal,
vor ajunge în showroom-urile
distribuitorilor în luna februarie, se arată întrun comunicat
al Mercedes-Benz.
Mercedes-Maybach S 500
este echipat cu un motor V8
biturbo care dezvoltă 455 CP,

în timp ce S 600 are un motor
V12 biturbo, care asigură 530
CP. Ambele modele accelerează de la 0 la 100 km/oră
în 5 secunde, viteza maximă
fiind limitată la 250 km/oră.
Prin relansarea modelului
Maybach, care a fost resuscitat iniţial în 2002 şi a cărui
producţie a fost întreruptă
acum doi ani din cauza vânzărilor slabe, Mercedes speră

să atragă clienţi ultra-bogaţi
pentru a recâştiga supremaţia
pe segmentul automobilelor
de lux, pierdută în 2005 în favoarea BMW.
În prezent, Mercedes este
al treilea mare constructor de
maşini de lux la nivel global,
după ce în 2011 a fost depăşit
la numărul de vânzări de divizia Audi a Volkswagen, care
a trecut pe locul al doilea.

Preţul reprezintă, de asemenea, un element important
în performanţa pe piaţă a modelului. În România, noul
Opel Corsa este la vânzare la
preţuri de listă începând de la
10.850 Euro cu TVA, pentru
propulsorul de 1.2 şi putere
de 70 CP, versiunea de 3 uşi
cu echiparea Selection.
Echipamentele incluse în
acest nivel includ ESP cu Hill
Start Assist, airbaguri frontale,
laterale şi cortină, servodirecţie electrică cu City Mode, detector presiune pneuri,
închidere cu telecomandă,
oglinzi electrice, geamuri electrice faţă.
Varianta de caroserie în 5
uşi cu aceleaşi caracteristici
porneşte de la 11.150 Euro
cu TVA, în timp ce prima
propunere pentru motoare
Diesel începe de la 13.950
Euro cu TVA pentru motorul
1,3 cu 75 CP si echipare
start/stop.

Coupe xDrive. MW în 3 cilindri

BMW Seria 2 Coupe primeşte pentru 2015 un motor pe
benzină cu trei cilindri, dar şi tracţiune integrală xDrive
pentru motorizarea diesel de 2 litri, 190 cp. BMW Seria
2 Coupe cu propulsor cu trei cilindri, de 1,5 litri, poartă
indicativul de motorizare 218i şi dezvoltă 100 kW/136
CP. Motorul este supraalimentat şi este în continuare
amplasat longitudinal, tipic BMW. Sprintul până la 100
km/h este în 8,8 secunde şi atinge o viteza maximă de
212 km/h. Consumul mediu declarat este cuprins între
5,1 şi 5,6 litri de benzină pentru 100 kilometri parcurşi.

Citroën acaparează China

Citroën a anunţat că anul viitor marca DS îşi va face apariţia la 150 de dealeri. 100 dintre aceştia se vor deschide
în China, iar 50 în Europa. Modelele DS nu vor mai fi comercializate în reprezentanţele Citroën, ţările care nu vor
avea în primă fază reprezentanţe dedicate urmând să
păstreze configuraţia aplicată până în prezent. În plus,
cei de la DS vor lansa şase noi modele globale până la
sfârşitul deceniului. Potrivit britanicilor de la Autocar, printre viitoarele modele DS se numără un SUV care va fi
oferit la nivel global şi un coupe sportiv, acesta din urmă
fiind inspirat de conceptul Divine DS.

Maserati va comercializa un SUV

SUV-ul Maserati Levante va fi comercializat începând
cu anul viitor, a anunţat compania italiană. Maserati Levante face parte din strategia globală a companiei pentru
adăugarea unor noi modele în portofoliului companiei.
SUV-ul va fi construit pe platforma lui Ghibli şi va dispune
de un sistem de tracţiune integrală Q4.
Maserati va oferi trei motorizări pentru Levante, una biturbo de 3.0 litri V6, care produce 410 cai putere, alta
biturbo de 3.8 litri V8 de 530 cai putere şi o a treia, turbo
diesel de 3.0 litri V6 de 271 cai putere. Modelul Levante
va fi asamblat în fabrica Mirafori, din Torino, Italia

