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Investiţie cu fonduri
de la Consiliul Judeţean
Examenul trichinologic,
garanţia unei mese
sănătoase de Crăciun

Saloane la standarde de ultimă generaţie la Spitalul de Copii de lux, în regim hotelier, pentru micuţii pacienţi. Lucrările
din Braşov. Este vorba despre douăsprezece astfel de încăperi de reabilitare au fost realizate cu fonduri exclusiv de la Consiliul
care au fost modernizate şi care oferă acum condiţii de cazare Judeţean valoarea investiţiei fiind de 380 000 lei.
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VALUTĂ

Euro
4,4738
USD
3,5818
Gram Aur 138,1178

METEO

Parţial noros
2°C /7°C

A început numărătoarea inversă până la Crăciun şi acum este
perioada când se sacrifică porcii, care vor ajunge pe mesele
de sărbătoare. Cel puţin 15 persoane ajung zilnic la Direcţia
Sanitar Veterinară pentru a duce carnea la analiză. Este vorba
despre examenul trichineloscopic, ce se efectuează pentru a
se evita îmbolnăvirea. Boala se transmite la om prin consumul
de carne infestată. Specialiştii Direcţiei Sanitar Veterinare recomandă braşovenilor, care sacrifică porci în această perioadă,
să ducă la analiză carnea, pentru a evita îmbolnăvirea cu trichineloză, chiar dacă animalele sunt crescute în gospodărie
şi proprietarul este convins că a respectat condiţiile necesare.
În judeţ examenul trichineloscopic se poate face în circumscripţiile de stat din Braşov, Săcele, Făgăraş, Codlea, Rupea
şi Râşnov, dar şi în cele 52 de unităţi de liberă practică. Examenul la stat costă 11 lei cu tot cu TVA, iar la privat preţurile
sunt cuprinse între 15 şi 20 de lei.
Braşovenii trebuie să ştie că programul laboratorului Direcţiei
Sanitar Veterinare din Braşov va fi prelungit şi astfel va fi
deschis şi în weekend până la ora 12.

Bani europeni pentru satele braşovene

„Braşovul – Judeţul Tău” vă cere părerea

Cumpărarea de utilaje pentru întreţinerea satelor, construirea unor
pensiuni sau achiziţionarea de instrumente muzicale pentru cămine
culturale. Sunt câteva dintre proiectele finanţate cu bani europeni şi
implementate cu sprijinul Grupului
de Acţiune Locală Asociaţia Transilvană Braşov Nord. În cei aproape

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-

3 ani de activitate, echipa GAL a
desfăşurat diverse acţiuni de promovare a oportunităţilor de finanţare disponibile prin Axa LEADER
a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, i-a consiliat pe cei
interesaţi de accesarea de fonduri
şi a evaluat proiectele depuse.
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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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50 de ani de la construirea drumului
spre Poiana Brașov
Urmare din numărul trecut. Anul acesta, vineri,
19 decembrie, se vor împlini 50 de ani de când sa inaugurat oficial
drumul care face legătura
între Brașov și Poiana
Brașov.
În 1964 s-au executat în procent de 80% peste 100 000 mc
terasamente și 100.000 mc derocări în stâncă dură și semidură, împreună cu toate lucrările
de artă aferente. Restul de 20%
din lucrările de terasamente sau executat manual cu un însemnat procent de muncă
voluntară, prestată de elevi,
studentʼi, salariatʼi din întreprinderi și militari.
În anul 1965, lucrările s-au
continuat cu executarea rigolelor, parapetʼilor, consolidarea taluzelor și a îmbrăcămintʼii
definitive, astfel încât în septembrie 1965, drumul a fost
complet terminat. În trimestrul
III 1965 s-au început lucrările
și pe ultimul sector cuprins între

Cabana Vânătorilor și Cabana
Capra Neagră, în lungime de
1,8 km, terminându-se în trimestrul III 1966.
„Trebuie relevat faptul că, în
scopul reducerii valorii de
investiție a drumului, s-a prevăzut prin proiect ca întreaga cantitate de 32.000 mc de piatră
spartă pentru fundație și macadam și 17.000 mc piatră brută
pentru zidurile de sprijin, parapet și rigole să fie obținute local,
prin cele două stații de concasare provizorii amplasate la km
4 + 100 și km 8 + 500 care au
prelucrat întreg volumul de piatră rezultat din derocările de terasamente“, ne-a relatat ing.
Alexandru Filipescu (foto).
„După 50 de ani de exploatare, se poate concluziona că autodrumul respectiv și-a dovedit
pe deplin eficiența scontată, contribuind în foarte mare măsura
la dezvoltarea și modernizarea
stațiunii Poiana Brașov. Prin
construirea numeroaselor dotări
pentru cazare, alimentație publică și pentru sporturile de iarnă,

într-un timp scurt, Poiana
Brașov a devenit o stațiune renumită atât în plan intern, cât
și pe plan internațional. În
același timp, acest autodrum a
asigurat condițiile optime pentru
turismul individual local și din
țară, printr-un transport în comun bine organizat, în orice anotimp al anului. De asemenea, a
creat posibilitatea valorificării
unor terenuri libere prin construirea unui micro-cartier de
locuințe, în zona Dealului Warthe, cu amplasament orientat deosebit de favorabil și atractiv cu
vedere panoramică a orașului și
muntelui Tâmpa. Ca șef al proiectului îmi revine plăcuta datorie
de a aminti cu recunostință
acum, la acest jubileu, pe cei care
și-au adus contribuția la proiectarea acestui drum: Gonțea Dumitru – proiectantul de bază,
decedat în Germania, ing. Stoica
Elvir – proiectantul lucrărilor de
artă, pensionar în Bucuresti, prof.
Someșan - pentru studiile geotehnice – decedat, ing. Marin
Viorel – pensionar în București,

ing. Dima Constantin – decedat,
tehn. Sosu Viorel – pensionar în
Brasov, Bosoteanu Armand –
desenator tehnic, pensionar în
Germania, Kopacs Ana – desenator tehnic – pensionara în
orașul Sf. Gheorghe - Covasna.
De asemenea, amintesc cu multă
considerație pe tehnicianul Diaconescu Pompiliu, în prezent pensionar în Brasov, șeful de șantier,
care, cu multă dăruire, a coordonat și condus lucrările de

execuție aplicând în teren cu rigurozitate sub permanent control
topografic soluțiile tehnice din
proiect. În sfârșit, acum, după
trecerea unei jumătăți de secol,
se poate afirma că acest drum
a confirmat pe deplin previziunile
care au stat la baza inițierii lui
ca investiție, dezvoltând an de
an volumul turistic individual
sau organizat atât din țara cât
și din străinătate, în stațiunea
Poiana Brașov și municipiul

Brașov. Prin caracteristicile sale
tehnice și turistice deosebite, acest
drum a fost, este și va rămâne
și în viitor o lucrare emblematică
pentru municipiul Brasov“, concluzionează unul dintre principalii artizani ai acestui obiectiv
economic, ing Filipescu.
Vineri, la Biblioteca
Județeană, va fi lansat volumul
realizat de arhitectul Gruia Hilohi, referitor la realizarea acestui obiectiv economic.
S.D.

Guvernul va returna transportatorilor
acciza doar pe o declaraţie
Guvernul a constatat că
ANAF nu poate verifica în timp
real dacă transportatorii care solicită restituirea unor bani din
acciza suplimentară la motorină
primesc şi alte compensaţii, ceea
ce ar sista plata, şi le va da banii
pe baza unei simple declaraţii
pe propria răspundere, controlată ulterior.
Legislaţia actuală stabileşte
că, pentru a se înscrie în Registrul vehiculelor şi al operatorilor
economici eligibili pentru restituire de accize, transportatorii
trebuie să facă dovada că nu beneficiază de alte compensaţii
pentru activitatea de transport
mărfuri şi persoane, iar Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să verifice
acest lucru şi să informeze Au-

toritatea Rutieră Română, prin
intermediul căreia sunt restituiţi
banii.
Guvernul a ajuns însă la concluzia că aceste compensaţii pot
fi acordate atât de autorităţi centrale, cât şi de cele locale, astfel
că „identificarea lor şi administrarea informaţiilor de către
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este greu de realizat”, relevă un proiect obţinut
de Mediafax.
Constatarea s-a produs la
cinci luni după termenul de la
care transportatorii au putut depune cereri pentru estituirea
unei părţi din banii aferenţi accizei. Acum, constatând că
ANAF nu poate verifica rapid
informaţiile, Guvernul a pregătit
un proiect de hotărâre care sta-

bileşte ca informaţiile cu privire
la îndeplinirea obligaţiei transportatorilor de a nu beneficia
de alte compensaţii să nu mai
facă obiectul protocolului încheiat între Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală şi Autoritatea Rutieră Română, iar
transportatorilor să li se solicite
doar o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că
aceştia nu beneficiază de alte
compensaţii pentru activitatea
de transport, urmând ca verificarea declaraţiilor să facă obiectul „controlului ulterior” al
ANAF.
Modificarea este justificată
prin „fluidizarea” procesului de
înregistrare în Registrul vehiculelor pentru restituirea banilor
aferenţi accizei.

La Constanţa încep să cadă
capetele după tragedia SMURD
Ministrul Afacerilor Interne,
Gabriel Oprea, a decis demiterea şefului ISU Constanţa,
Viorel Jianu, şi solicită premierului Victor Ponta să îl
schimbe din funcţie pe prefectul judeţului, Radu Volcinschi,
urmare a problemelor la intervenţia de după prăbuşirea elicopterului SMURD. Anunţul
privind demiterea lui Jianu şi

solicitarea de schimbare din
funcţie a lui Volcinschi a fost
făcut de purtătorul de cuvânt
al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Monica Dajbog,
ieri, într-o conferinţă de presă
despre accidentul în urma căruia şi-au pierdut viaţa toate
cele patru persoane aflate în
elicopterul SMURD prăbuşit
luni în lacul Siutghiol.

Parchetul Militar de pe lângă
Tribunalul Militar Bucureşti
s-a sesizat din oficiu şi a deschis un dosar în cazul elicopterului SMURD prăbuşit,
cercetările privind cauzele accidentului în care au murit cei
patru membri ai echipajului fiind continuate și ieri la locul
tragediei de procurori şi criminalişti.
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Investiție cu fonduri de la
Consiliul Județean Brașov
cu două paturi: unul pentru
mamă, iar celălalt pentru copil.
De asemenea fiecare cameră
are câte un televizor şi o toaletă
proprie. În prezent însă lipsa
personalului medical împiedică
buna desfăşurare a activităţii în
aceste saloane.
„În acest moment nu pot
funcționa așa cum ne-am dori
din cauza lipsei de personal.
Avem intervale orare când toată
secția a funcționat și cu o singură asistentă” a declarat dr. Liviu Munteanu, manager Spitalul
Clinic de Copii Braşov

Saloane la standarde de
ultimă generaţie la Spitalul de Copii din Braşov.
Este vorba despre douăsprezece astfel de încăperi care au fost
modernizate şi care oferă
acum condiţii de cazare
de lux, în regim hotelier,
pentru micuţii pacienţi.
Lucrările de reabilitare au
fost realizate cu fonduri exclusiv
de la Consiliul Judeţean Braşov,
valoarea investiţiei fiind de 380
de mii de lei.
Cadrele medicale de la Spitalul de Pediatrie spun că lucrările de reabilitare sunt foarte
importante nu doar pentru copiii
internaţi, dar şi pentru familiile
lor, care se bucură astfel de mai
multă siguranţă, dar şi de confort psihic pe durata tratamentului spitalicesc al celor mici.
Saloanele sunt dotate toate

Saloane la standarde de ultimă generaţie la Spitalul de Copii din Braşov

Braşovenii pot plăti abonamentele
pentru locurile de parcare de reşedinţă
Braşovenii care au obţinut
abonamente de parcare în parcările de reşedinţă sunt aşteptaţi la casieriile Direcţiei
Fiscale, pentru a achita contravaloarea abonamentului
pentru anul 2015.
Până acum 934 de braşoveni au venit deja pentru a
achita taxa anuală pentru abonament. Faţă de anul trecut,
când termenul limită era 31
ianuarie, municipalitatea va
propune Consiliului Local să
aprobe o modificare de regulament care să permită plata
până în 31 martie, astfel încât
data să coincidă cu primul termen de plată a taxelor şi impozitelor locale. Pentru
achitarea taxei, deţinătorul
abonamentului trebuie să se
prezinte la ghişeu cu buletinul
de identitate şi talonul maşinii
pentru care a obţinut locul de
parcare. O menţiune importantă este aceea că potrivit art
3 din Regulamentul de atribuire, pentru achitarea taxei
(şi implicit păstrarea locului
de parcare), autovehiculul trebuie să aibă inspecţia tehnică
periodică valabilă.
Reamintim că din 1 ianuarie
2014, abonamentul de parcare
în parcările de reşedinţă este
valabil pentru o perioadă de
cinci ani, cu achitarea anuală
a taxei, care este cuprinsă între

Fiecare copil are dreptul la
un act medical de calitate, iar
noile saloane de la Spitalul de
Pediatrie oferă condiţii la cele
mai înalte standarde. Deşi încă
nu au fost trecute în regim hotelier, reprezentanţii unităţii medicale susţin că preţul pentru o
noapte de internare nu va depăşi
suma de 200 de lei pentru o cameră.
De avantajele noilor saloane
beneficiază nu doar micii pacienţi, ci şi mamelor lor care
stau alături de ei pe durata internării.
„Mi se par frumoase. În saloane avem căldură, curățenie
și condiții bune de cazare” spune
o tânără mamă.
Momentan, în cadrul spitalului se fac lucrări de reabilitate
la secţia de boli digestive, astfel
pacienţii internaţii acolo au fost
transferaţi în saloanele modernizate.
Diana Bjoza

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

120 şi 156 de lei, în funcţie
de zonă, dacă nu cumva în
urma licitaţiilor de atribuire a
fost licitată o valoare mai
mare.
În prezent sunt plătite
28.461 de locuri de parcare,
iar 779 de abonamente au fost
acordate gratuit, potrivit regulamentului de atribuire şi
hotărârilor de Consiliu Local
prin care se acordă gratuităţi
de acest fel (de exemplu, veterani de război, foşti deţinuţi
politic etc).
În municipiul Braşov sunt
amenajate 42.425 de locuri
de parcare de reşedinţă. Pe
parcursul anului au fost reatribuite 18.376 de locuri de
parcare în diferite cartiere, la
care se adaugă 292 de locuri
atribuite pentru prima dată,
dintre locurile nou-amenajate.
Potrivit primarului George
Scripcru, în luna ianuarie
2015 se va decide programarea licitaţiilor de atribuire sau
reatribuire a locurilor de parcare din parcărilor de reşedin-

ţă rămase libere sau nou-menajate, iar după acest moment,
va fi organizată o licitaţie pentru desemnarea unei firme
care să se ocupe de administrarea parcărilor publice, altele
decât cele administrate de
P&P. Câştigătorul licitaţiei va
administra şi locurile rămase
libere în parcările de reşedinţă,
locuri care vor fi transformate
în parcări publice cu plată.
Cine nu va deţine un abonament de parcare va plăti locul
cu tariful unei parcări publice,
tarif care în prezent este de
1,5 lei/oră.
În luna octombrie 2014,
municipalitatea a invitat toţi
braşovenii care nu au reuşit să
intre în posesia unui loc de
parcare de reşedinţă, deşi în
zona în care locuiesc s-au făcut deja atribuiri sau reatribuiri
şi mai există locuri libere, să
se adreseze Compartimentului
Parcări din cadrul Direcţiei
Tehnice a primăriei, pentru a
intra în posesia unui abonament.
A.P.

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

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

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

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

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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Ceata de Feciori, cel mai bine păstrat
obicei din Ţara Făgăraşului
Cel mai cunoscut obicei
din perioada sărbătorilor de iarnă din Ţara Făgăraşului, care se mai
păstrează în multe sate
din această zonă, este
Ceata de feciori.
„Am intrat în posesia unui
document care atestă faptul
că aceste cete de feciori din
Ţara Făgăraşului sau zona
Rupea datează de la 1765. El
prevede că au fost înfiinţate
pentru întâia oară cetele de
tineri, care erau organizate în
preajma solstiţiului de iarnă.
De asemenea, acest document
arată că în Comăna de Jos de
lângă Făgăraş obiceiul «Obcina» se ţinea la o gazdă unde
se juca. Se mai precizează
unele amănunte legate de port.
Acestea erau straie româneşti,
cioareci, zeche, căciulă şi ceea
ce era extrem de interesant
este faptul că menţionează că
bărbaţii purtau părul înodat
în două părţi. Sigur că în tim-

pul acelor vremuri bărbaţii
aveau părul lung, motiv pentru
care era purtat împletit în
cozi”, a precizat Ioan Pumnea,
etnograf.
Cetele de feciori se constituie în ajunul Sf. Nicolae şi
se desfac în ziua de Sf. Ioan
când în municipiul Făgăraş
are loc festivalul cetelor de feciori, anul viitor va avea loc
a X-a ediţie.
Ceata este compusă din tineri, care îşi aleg o gazdă, de
regulă din rândul celor care
formează ceata de feciori,
gazda fiind locul de întâlnire
până la Sf. Ioan.
În ziua de Sf. Nicolae se
aleg funcţiile pe care le îndeplineşte fiecare fecior din
ceată: vătaf, purtătorul de
steag, specific fiecărei cete
de feciori, responsabil cu organizarea balurilor de Crăciun şi de Sf. Vasile, casier
şi alte funcţii care sunt îndeplinite cu mare stricteţe.
Când ceata este la gazdă,

steagul, care de regulă este
o prăjină foarte înaltă, decorată cu diverse ştergare cu
motiv naţional, este amplasat
la poartă, cât mai bine ancorat pentru a nu fi furat de alţi
tineri, care nu fac parte din
ceata de feciori.

În seara de Crăciun se umblă
la colindat în tot satul începând
de la casele celor mai importanţi oameni din sat, primar,
preot, apoi la fetele nemăritate,
până se termină toate familiile.
Ceata de feciori este însoţită la
colindat de unul, doi lăutari.

În prima zi a Crăciunului,
Ceata de feciori merge la slujba de la biserică unde colindă,
apoi organizează un mare bal
la Căminul Cultural, la care
de regulă participă toată comunitatea. Poate fi organizat
şi a doua şi a treia zi de Crăciun, dacă tinerii din ceată nu
sunt obosiţi, având în vedere
că încep pregătirile pentru a
merge cu uratul în 31 decembrie, după care în ziua de Sf.
Vasile se organizează din nou
un bal la Căminul Cultural.
„Este cel mai bine păstrat
obicei din Ţara Făgăraşului.
Am observat că tinerii încă se
preocupă destul de mult pentru ca acest obicei să se păstreze în continuare aşa cum
l-au lăsat strămoşii lor. Anul
trecut au participat la festivalul cetelor de feciori de la
Făgăraş un număr de 34 de
cete, ceea ce este extraordinar,
în condiţiile în care ştim foarte bine că o mare parte a tinerilor de la sat studiază sau

lucrează la oraş şi nu mai au
timp pentru acest obicei”, a
precizat Adrian Văluşescu de
la Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Braşov.
În ziua de Sf. Ioan toate cetele de feciori participă în
municipiul Făgăraş la festivalul dedicat acestui obicei.
Înainte de parada cetelor,
acestea participă la slujba de
Sf. Ioan de la Catedrala ortodoxă, unde fiecare cântă
câte un colind specific zonei
de unde vine.
Obiceiul colindatului de
ceată bărbătească a fost inclus
pe lista patrimoniului imaterial mondial UNESCO, în
luna decembrie 2013. Municipalitatea din Făgăraş încearcă să acceseze fonduri
europene pentru înfiinţarea
unui muzeu al cetelor de feciori, pentru costume, dar şi
pentru editarea textelor colindelor specifice fiecărui sat
din zona Făgăraşului.

Bani europeni pentru satele
braşovene, prin GAL ATBN
COMUNICAT DE PRESĂ
Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) anunță lansarea sesiunii de cereri de proiecte
pentru Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțarea proiectelor în cadrul Măsurii 121.
Modernizarea exploatațiilor agricole, în perioada 17 decembrie 2014 – 16 ianuarie 2015.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau
juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2
UDE, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
◾ Persoană fizică;
◾ Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
◾ Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
◾ Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)3 cu modificările și completările ulterioare;
◾ Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
◾ Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
◾ Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
◾ Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
◾ Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
◾ Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
◾ Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificările şi completările ulterioare;
◾ Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) cu modificările și completările ulterioare;
◾ Grup de producători constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificările și completările ulterioare, doar cu condiţia
ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri;
◾ Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și completările ulterioare), doar cu condiţia
ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
Fondurile disponibile pentru Măsura 121 sunt de 148.708 de euro, iar valoarea maximă nerambursabilă ce poate fi acordată
unui proiect este de 148.708 de euro. Valoarea maximă totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro. Se va
respecta intensitatea sprijinului pe măsură, conform prevederilor ghidului solicitantului versiunea 11, disponibilă pe site-ul
www.apdrp.ro.
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, de luni până vineri, în intervalul
orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de depunere este 16 ianuarie 2015, orele 14.00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 121 – Modernizarea exploatațiilor agricole sunt cuprinse în
ghidul solicitantului și în anexele care îl însoțesc, disponibile pe web-site-ul www.galatbn.ro și pe www.apdrp.ro. Aceste
documente pot fi obținute și de la sediul GAL ATBN, în variantă electronică și/sau tipărită.
ATENȚIE! Solicitanții vor utiliza versiunea 11 a Ghidul Solicitantului și versiunea 6.0 a Cererii de finanțare, disponibile
pe site-ul www.apdrp.ro, cu mențiunea ca proiectele se vor depune la sediul GAL, în format tipărit, și nu on-line.
Informații suplimentare puteți afla la sediul GAL ATBN in orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, de luni până vineri, în intervalul
orar 10.00 – 14.00 sau la următoarele date de contact: cristina.ciocan@galatbn.ro; cornel.negrea@galatbn.ro;
luciana.cristea@galatbn.ro

Cumpărarea de utilaje
pentru întreţinerea satelor,
construirea unor pensiuni sau
achiziţionarea de instrumente muzicale pentru cămine
culturale. Sunt câteva dintre
proiectele finanţate cu bani
europeni şi implementate cu
sprijinul Grupului de Acţiune
Locală Asociaţia Transilvană
Braşov Nord.
În cei aproape 3 ani de activitate, echipa GAL a desfăşurat diverse acţiuni de
promovare a oportunităţilor
de finanţare disponibile prin
Axa LEADER a Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală, i-a consiliat pe cei interesaţi de accesarea de fonduri
şi a evaluat proiectele depuse.
Astfel, în perioada februarie
2012 – decembrie 2014, au
fost organizate 40 de sesiuni
de apeluri de proiecte, fiind
depuse în final 56 de dosare.
Dintre acestea, pentru 23 au
fost semnate contractele de
finanţare. 4 au fost deja puse
în practică, iar 19 se află în
diferite etape de implementare. La analiza activităţii
GAT ATBN pe ultimii trei
ani, au participat autorităţi
locale şi beneficiarii proiectelor, care au arătat de ce au
dorit să acceseze fonduri
comunitare.

Unul dintre câştigători este
Liviu Vocilă din comuna
Caţa, care prin întreprinderea individuală pe care o deţine şi-a cumpărat utilaje
agricole noi, cu ajutorul cărora se pot obţine furaje pentru hrana animalelor din
ferme zootehnice. Valoarea
proiectului a fost de peste
143.200 de euro, din care
suma 56.650 de euro a fost
finanţare nerambursabilă.
Aproape 35.000 de euro a
obţinut medicul veterinar
Ioan Coman din Hoghiz, ce
şi-a achiziţionat o unitate
mobilă de intervenţie pentru
activităţi veterinare în mediul rural. Stanciu Cornel din
Buneşti doreşte să-şi ridice
o pensiune agroturistică de
3 margarete şi a apelat la finanţare prin intermediul
GAL ATBN. Din suma necesară investiţiei - 177.000
de euro - aproape 100.000
de euro sunt bani europeni,
nerambursabili.
Caroline Fernolend din
satul Viscri are un proiect
semnat pentru amenajarea
unei pensiuni. Ea spune că
prin acest demers doreşte
să dea un exemplu în comunitatea unde trăieşte, cum
că se pot obţine fonduri
pentru îmbunătăţirea vieţii

sătenilor. De altfel, Caroline
Fernolend este iniţiatoarea
unor numeroase evenimente
de promovare a frumuseţii
satului Viscri, dar şi a altor
localităţi t ransilvănene.
Caroline Fernolend coordonează, în cadrul fundaţiei
„Mihai Eminescu Trust”,
un program de conservare
a patrimoniului cultural din
mai multe sate din Transilvania. Prinţul Charles, care
este patronul spiritual al
fundaţiei înfiinţate în anul
2000, a cumpărat o casă veche în Viscri, pe care a conservat-o, şi unde vine
aproape în fiecare an.
Tot cu scopul promovării
şi păstrării tradiţiilor rurale
au fost aprobate câteva dosare prin care se vor moderniza şi dota mai multe
cămine culturale. Astfel, în
comuna Măieruş se vor cumpăra instrumente muzicale şi
costume populare pentru
membrii Asociaţiei folclorice
Alunişul, iar căminele culturale din Ormeniş, Criţ, Viscri
şi Meşendorf vor avea mobilier nou şi echipamente
audio-video moderne, necesare desfăşurării evenimente
culturale şi sociale din localităţile respective.
Elena Cristian
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15 ani de la ridicarea monumentului
celor căzuţi în Lagărul de la Feldioara
Conform relatării ziarului „Szabad Szó!” – Cuvântul Liber apărut la
Târgu Mureş în februarie
1945, în lagărul de la Feldioara au fost în jur de
6.000 de persoane internate, din care au murit
aproximativ 1.000.
Până la ora actuală au fost
identificaţi 350 dintre decedaţi. Mulţi din supravieţuitori
au fost deportaţi în Siberia,
de unde nu s-au mai întors.
În fiecare an în noiembrie
se comemorează de către
rude şi supravieţuitori prizonierii decedaţi, la monumentul de la Feldioara. În anul
2000 a fost ridicat pentru prima dată un monument de către preotul reformat, care în
perioada respectivă era preot
la Hăghig, iar de atunci în fiecare an în noiembrie este cinstită memoria celor dispăruţi
acolo.
Am discutat cu preotul reformat din Ozun, Ungvári
Barna András, cel care a ridicat monumentul în anul
2000 despre aniversările
anuale ţinute şi lagărul care
era acolo.
De unde aţi aflat de lagărul
care era în apropierea Hăghigului, unde eraţi pe vremea
respectivă preot?
Despre rănile războaielor
şi în special despre rănile celui De al II-lea Război Mondial, înainte de 1990 nu a fost
„recomandat” să vorbeşti,
dar totuşi bunicii noştri au făcut-o. Despre Lagărul de prizonieri nr. II. Feldioara tăcerea a fost şi mai mare. În

1993 mai, iunie, iulie în
ziarul „Háromszék” din judeţul Covasna a apărut un
documentar scris de ziaristul
Daróczi Ferenc, în care supravieţuitorii au reamintit
chinurile trăite. În 1994, la
sfârşitul lunii septembrie, în
„Brassói Lapok”, Balázs János a publicat documentul
găsit de dr. Binder Pál în arhivele Parohiei Reformate
din
Hăghig
(judeţul
Covasna), care de fapt era
acolo de la consemnarea lui.
Au fost date din Registrul
Decedaţilor (Actele de Stare
Civilă), din care a reieşit că
preotul paroh din vremea respectivă, Lőrinczi Árpád, a
reuşit să noteze numele şi datele a 184 de prizonieri decedaţi în lagăr. Tot în 1994,
la TVR Emisiunea în limba
maghiară, şi TV Braşov a di-

fuzat un film documentar
despre lagăr, autorul acestuia
fiind tot Balázs János.
Din acest punct de vedere,
pentru mine, cel mai important eveniment a fost la data
de 6 aprilie 1997, când a venit o delegaţie din comuna
Berveni, judeţul Satu-Mare
în frunte cu primarul Fosztó
Zoltán şi profesorul Végh-Balázs Béla, consilier local. Din
satul Berveni 90 de persoane
au fost aduse la Feldioara din
care au decedat la Feldioara
12. În memoria lor au adus
un însemn comemorativ, pe
care au vrut să-l amplaseze
la locul lagărului, dar nu au
primit permisiunea oficialităţilor, de aceea însemnul a
fost amplasat lângă biserica
reformată din Hăghig.
De ce s-a ales ca monumentul să fie ridicat unde este azi?

Asociere Braşov – Covasna pentru
repararea unui drum interjudeţean

Consilierii judeţeni braşoveni au aprobat asocierea cu
Covasna în vederea reparării
unor drumuri în colaborare
cu judeţul vecin. Fostul vicepreşedinte al CJBraşov, Mihai Pascu, a precizat că este
vorba despre reabilitarea drumului inter-judeţean care face
legătura între DN11 şi DN13.

„Este vorba despre DJ 131
şi DJ 131B, care sunt pe teritoriul judeţului Braşov. Judeţul Covasna va fi liderul
proiectului pe perioada întocmirii proiectului şi depunerea
acestuia pentru finanţare prin
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020. În
schimb, studiile preliminare

şi proiectul tehnic le face fiecare judeţ în parte pentru
partea lor”, a precizat Pascu.
Contribuţia Braşovului
pentru pregătirea acestui
proiect este de 39,6%,
respectiv echivalentul a
456.000 de euro, restul revenind judeţului vecin.
La Braşov se vor repara
drumuri pe lungine de 20,2
kilometri, suma necesară
pentru lucrările de construcţii şi montaj este de 7,6 milioane de euro. La rândul lui,
consilierul judeţean Aurelian
Danu a solicitat să fie
inclusă şi repararea podului
de la Augustin către judeţul
Covasna.
S.D.

Decedaţii din lagăr au fost
înmormântaţi în două locuri:
Prima dată, când au murit
numai 2-3 persoane pe zi, leşurile au fost duse sus pe
deal, lângă copacii de pin,
alături de cimitirul bisericii
evanghelice-lutheraniene,
însă când au început să moară 15-20 de persoane pe zi
nemaifiind loc lângă cimitir,
au început să înmormânteze
decedaţii şi jos, nu departe de
lagăr, chiar lângă drumul E60
de azi. După desfiinţarea lagărului (sfârşitul anului 1945)
supravietʼuitorii şi urmaşii decedaţiilor au ridicat un
obelisc pe ultima groapă comună şi au împrejmuit dealul.
Cu timpul a dispărut inscripţia de pe monumentul, care
la începutul anilor 1990 încă
mai exista, dar până 1998 a
fost dat jos de pe soclu. De

aceea s-a ales ca monumentul
să fie ridicat pe acest deal,
unde a mai existat un monument şi unde a fost ultima
groapă comună. Avem documente, fotografii, care atestă
că locul acela arăta ca un cimitir.
Din anul 2000 s-au mai
găsit documente referitoare
la cei decedaţi, au apărut publicaţii cu fotografii cu cei internaţi sau mărturii ale persoanelor supravieţuitoare?
Da, după anul 2000 au mai
fost găsite multe documente.
Supravieţuitorii sau urmaşii
foştilor prizonieri mi-au trimis fotografii, dar şi alte documente, au apărut, mărturii
ale supravieţuitorilor din care
ziaristul şi istoricul Benkő
Levente a scris trei cărţi (Fogolykönyv – „Cartea prizonierului”, Muszály volt élni
valahogy – „A fost necesar
să trăieşti cumva”, Székely
golgota – „Golgota secuiască”). Mărturiile supravieţuitorilor din judeţul Satu-Mare
a fost scris de ziaristul Boros
Ernő şi au apărut într-o carte.
Au fost publicate într-o altă
carte şi mărturiile unui supravieţuitor care mai trăieşte şi
acum în Miercurea Ciuc. Mai
putem
aminti
şi
nenumăratele filme documentare pe această temă.
Ce fel de documente există la
ora actuală? Referitor la numărul decedaţilor şi internaţilor
în Lagărul de la Feldioara:
există Actele de Stare Civilă
– Registrul decedaţilor ţinut
de către Parohia Reformată
din Hăghig, Actele de Stare
Civilă, Registrul decedaţilor

de la Primăria Feldioara,
date de la Arhivele Naţionale
ale Ungariei, şi listele
apărute în ziarul Szabad Szó
– Cuvântul Liber din Târgu
Mureş din data de 20 ianuarie, 3 februarie, 5, 9, 10, 11,
12, 14, 15 martie, 16 iulie.
Nenumărate documente personale trimise de supravieţuitori sau urmaşii lor.
De ce este important ca în
fiecare an în luna noiembrie
din judeţul nostru şi din Covasna să vină personalităţi
politice, preoţi, supravieţuitori, rude ale decedaţilor şi
persoane la acest monument,
să depună coroane şi să rememoreze cele petrecute
atunci?
Este foarte important şi firesc, să cinstim memoria celor care din diferite motive
au pierit sau au suferit aici.
Totodată trebuie să conştientizăm ororile războaielor, în
memoria celor care trăiesc
azi, ca în cunoştinţă de cauză
să poată să spună întotdeauna
un hotărât „nu” la toate conflictele sau războaiele, să ştie
şi să nu uite că cel mai important este omul, creat de
Dumnezeu după chipul şi
asemănarea Lui. Să nu uităm
cuvântul evangheliei şi să nu
pierdem speranţa noastră,
cum stă scris, şi s-a citit şi la
comemorarea din acest an:
I.Petru 1:3 – Binecuvântat fie
Dumnezeu şi Tatăl Domnului
nostru Iisus Hristos, Care,
după mare mila Sa, prin învierea lui Iisus Hristos din
morţi, ne-a născut din nou,
spre nădejde vie!.
Tóásó Áron

Femeile din comuna Cincu
au şansa de a deveni antreprenor
24 de femei din comuna
Cincu şi 28 de femei din
Arpaşu de Jos, judeţul Sibiu,
au absolvit săptămâna trecută, în cadrul proiectului
„Anotimpuri la borcan –
Regiunea Centru”, cursurile
de lucrător în domeniul conservelor din fructe şi legume.
Diploma este recunoscută
de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi
de Ministerul Educaţiei şi le
permite cursantelor să se
angajeze în domeniul alimentar sau să pună bazele
unei afaceri proprii. În cazul
în care decid să se implice
în domeniul antreprenorial,

doamnele şi domnişoarele
vor beneficia de consiliere.
În plus vor beneficia de acces în bucătăriile dotate şi
avizate igienic şi sanitar,
care vor fi amenajate în comunităţile lor.
„Acum, după absolvire, îmi
doresc foarte mult ca, alături
de nora mea, să ne deschidem
o mică afacere şi să comercializăm murăturile şi dulceţurile pe care le facem cu
drag în casă, din fructele şi
legumele pe care le avem în
grădină”, a declarat Mariana
Tiut, din comuna Cincu, absolventă a cursurilor „Anotimpuri la borcan – regiunea
Centru”.

Înscrierile în proiect continuă până la ocuparea celor
392 de locuri disponibile.
Persoanele care doresc să beneficieze de oportunităţile
proiectului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie de sex femeiesc,
să aibă domiciliul stabil în
mediul rural din judeţele Sibiu, Mureş, Alba, Braşov,
Covasna şi Harghita, să fie
absolvente a minimum opt
clase şi să nu fie angajate.
Persoana de contact pentru
înscrierea în programul „Anotimpuri la borcan – Regiunea
Centru” este Viorica Toader
(mobil: 0732 222 311, e-mail:
viorica.toader@asociatiareact.ro
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Cel mai de seamă
diplomat român
se odihneşte în Schei

Nicolae Titulescu, considerat cel mai mare diplomat
român, a fost ministru al Justiţiei, al Finanţelor,
ministru de Externe, ambasador în Anglia şi Franţa, preşedinte al Ligii Naţiunilor, iar în anul 1935
a fost propus pentru Premiul Nobel pentru pace.
Nemulţumite de politica externă preconizată de
Titulescu, cercurile politice profasciste şi guvernele
Germaniei şi Italiei au făcut presiuni pentru înlăturarea lui. În 1936, regele Carol al II-lea l-a îndepărtat din guvern, unde ocupa portofoliul de la
Externe. Titulescu a plecat în exil, în Elveţia, apoi
în FranȚa, la Cannes, unde a şi murit, în martie
1941. Deşi s-a născut în Craiova, prin testamentul
scris în anul 1940, cerea să fie înmormântat „la
poalele Tâmpei, pe o alee între brazi, undeva mai deoparte. Prietenii mei de la Braşov îmi vor găsi locul.
Tache Ionescu la poalele Bucegilor, eu la picioarele
lui, la poalele Tâmpei... Aparţin Bisericii Ortodoxe
Române”, scria Nicolae Titulescu în testament. În
ciuda dorinţei exprese de a fi înmormântat la Braşov, timp de cinci decenii, corpul său neînsufleţit
a rămas în Franţa, de unde a fost adus la Braşov,
abia în anul 1992. Ulterior, de la Marsilia au fost
aduse şi osemintele soţiei, Ecaterina Titulescu, fiind
depuse în acelaşi mormânt din Schei.
Elena Cristian

Rămăşiţele pământeşti ale renumitului diplomat interbelic Nicolae
Titulescu (16 martie 1882 – 17 martie 1941) au fost îngropate în
curtea bisericii Sfântul Nicolae, din cartierul Schei, în urmă cu
22 de ani. A fost dorinţa testamentară expresă a marelui om
politic să fie înmormântat în Ardeal, la Braşov, dorinţă care i-a
fost îndeplinită abia la jumătate de secol de la trecerea sa în
nefiinţă, în Franţa, unde se afla în exil.
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Noua pârtie de săniuş
din Poiană este gata
Noua pârtie de săniuş
din Poiana Braşov, ce
este amenajată şi administrată de o firmă privată, va fi gata la sfârşitul
acestei săptămâni.
Investitorul a realizat trotuarul rulant de aproape 100
de metri lungime, care are o
capacitate de 2.000 de persoane pe oră şi va ajuta amatorii
de săniuş, zorbing sau tubing
să ajungă în vârful pârtiei, a
realizat malurile de pământ
necesare celor două piste de
tubing, a amenajat o a treia
pârtie şerpuită, tot pentru tu-

bing, care foloseşte ca suport
un material plastic, ceea ce o
face utilizabilă atât iarna, cât
şi vara, şi a netezit terenul pentru săniuş şi
zorbing.
Potrivit purtătorului de
cuvânt al Primăriei, Sorin
Toarcea, se
mai lucrează la
montarea plaselor de protecţie, apoi,

dacă nu va fi zăpadă pe pârtia
Bradul, investitorul intenţionează să înzăpezească artificial pistele amenajate.
Potrivit investitorului, se lucrează la stabilirea tarifelor şi
la conceperea unui regulament. Deocamdată, investitorul intenţionează să nu
perceapă nicio taxă pentru săniuţe, însă nu va permite accesul pe pârtie decât cu
săniuţe de plastic, omologate.
Pârtia de sanie, are o suprafaţă de aproximativ 8.000 m.

De astăzi se vând brazi în Piaţa Sfatului

Astăzi, Regia Locală a Pădurilor „Kronstadt” va pune
în vânzare, în Piaţa Sfatului,
primii pomi de Crăciun la preţ
redus. Preţul brazilor va fi de
10 lei pentru cei cu înălţimea
de până la un metru, 20 de lei
pentru cei între un metru şi

doi metri, şi 30 de lei pentru
cei între mai mari de doi
metri. Potrivit directorului
RPLP, Dan Olteanu, brazii
vor fi aduşi în Piaţa Sfatului
între orele 14.00 şi 15.00. Regia va vinde şi crengi de brad,
la preţul de un leu pentru cinci

Meteorologii anunţă
ploi şi polei de Crăciun
Agenţia Naţională de Meteorologie (ANM) a publicat
ieri o prognoză pentru perioada 16 – 28 decembrie.
Potrivit estimării realizate folosind produsele numerice
ale Centrului european pentru prognoze pe medie durată
(ECMWF) de la Reading,

Anglia, în zona Transilvania
vremea va fi uşor mai caldă
decât normalul pentru această perioadă în prima săptămână,
când
media
temperaturilor maxime va fi,
în cele mai calde zile, de 78 grade. În 18 decembrie,
această medie va scădea spre

crengi. Anul acesta nu vor mai fi
puse în vânzare şi
coroniţe. RPLP va
oferi spre vânzare
aproximativ 900
de brazi, provenind din pepiniera
proprie sau din
confiscări. Alţi
aproximativ 200
au fost sau urmează să fie distribuiţi
instituţiilor de învăţământ din subordinea primăriei
şi unor instituţii
publice.
Regia îşi propune să vândă
brazi în Piaţa Sfatului până
pe data de 23 decembrie inclusiv, iar numărul de brazi
vânduţi zilnic va fi de aproximativ 150, în funcţie şi de
numărul de persoane care vor
aştepta la coadă. A.P.
2 grade, valoare în jurul căreia se va menţine până la
sfârşitul intervalului. Temperaturile minime medii vor
creşte treptat în cursul primei
săptămâni, de la -4 la 0 grade, apoi vor fi în scădere spre
-4 grade. În intervalele 1618 decembrie şi 21-28 decembrie temporar se vor
semnala precipitaţii slabe,
mixte, favorizând pe arii restrânse producerea poleiului.

Valoarea investiţiei de amenajare a fost calculată de municipalitate la valoarea de cel
puţin 180.000 de euro. Contractul de închiriere se va întinde pe cinci ani. Zona va fi
iluminată cu aparate sub forma unor globuri imense, care,
pe lângă aspectul estetic, vor
permite utilizarea pârtiilor şi
pe timp de noapte.
Tubingul este un sport care
se poate practica atât iarna,
cât şi vara, pe piste speciale.
Tubingul înlocuieşte sania cu
inele gonflabile de mari dimensiuni, care alunecă pe o
pantă, fiind ghidate de nişte
mantinele în cazul tubingului
de vară, sau de o pistă de zăpadă, în cazul celui de iarnă.
Zorbing este un sport extrem
care constă în rostogolirea
unei persoane aflată într-o
sferă transparentă, gonflabilă,
de mari dimensiuni. Pe pârtia
din Poiană, zorbingul va fi
practicat, cel puţin deocamdată, doar vara.AAA A.P.
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De Revelion,
în Piaţa Sfatului
Deschiderea evenimentului
din Piaţa
Sfatului va
avea loc la
ora 22.30,
cu un spectacol al ansablului
folcloric
Ţara Bârsei, urmat de un recital Veta Biriş. Va urma apoi
partea de muzică pop a serii
dintre ani, care le vor avea
drept protagoniste pe Ligia
Şuteu şi Corina, câştigătoa-

re a premiului publicului
(People’s Choice Award) la
Romanian Music Awards
2013. Ca în fiecare an, în
program este şi un spectaculos foc de artificii.9 A.P.

Târg de Crăciun
la Muzeul de Etnografie
Muzeul de Etnografie Braşov vă invită să vizitaţi Târgul de Crăciun organizat în
incinta instituţiei din B-dul
Eroilor nr. 21 A. Meşteri populari şi „artişti handmade”
au expus diverse obiecte
pentru Crăciun, care pot deveni inspirate şi originale idei
de cadouri: păpuşi, ornamente pentru brad, felicitări realizate manual, ceramică,
icoane pe sticlă, obiecte din

piele, oglinzi şi peretare din
lemn, bijuterii „handmade”,
obiecte realizate din lână şi
croşetate, coroniţe, clopoţei,
îngeraşi din fibră vegetală,
sfeşnice şi lumânări parfumate, casete de lemn pictate
manual şi altele.
Târgul poate fi vizitat de
marţea până duminică, între
orele 9.00 şi 17.00.
Expoziţia este deschisă
până la 11 ianuarie 2015.
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Primul robot umanoid
care călătorește cu
avionul ca pasager
”Athena” a devenit oficial primul robot umanoid care a călătorit
într-un avion comercial
ca pasager, cu o cursă de
linie din Statele Unite în
Germania, a anunțat luni
aeroportul din Los Angeles, scriu agențiile UPI și
Reuters.
Robotul s-a îmbarcat, în jurul amiezii, însotʼit de doi oameni de știintʼă germani, de pe
Aeroportul Internatʼional Los
Angeles, într-o aeronavă a
companiei Lufthansa cu
destinatʼia Frankfurt, au anuntʼat
pe contul de Twitter
reprezentantʼii aeroportului.
Athena a trecut prin aproximativ aceleași proceduri de
check-in ca orice pasager care

se îmbarcă pentru un zbor cu
avionul, însă a fost nevoie ca
în locul detectorului de metale
să fie scanat cu un dispozitiv
special, a declarat Nancy Suey
Castles, purtătoare de cuvânt
a aeroportului din Los Angeles,
potrivit Reuters.
Robotul a avut un bilet la cla-

sa economică, iar pe timpul
zborului robotul a fost comutat
în pozitʼia 'off', fiind asistat îndeaproape de cercetătorii germani Alexander Herzog și
Jeannette Bohg de la Max
Planck Society din Germania.
Având de o înfătʼișare fizică
asemănătoare cu a unei persoa-

ne, robotul Athena, realizat de
compania Sarcos din Salt Lake
City (Utah), dispune de un sistem complex de senzori și programe software, fiind proiectat
să poată actʼiona în zone foarte
periculoase pentru oameni,
cum ar fi de exemplu zona expusă unui accident nuclear.
„Robotul ar fi putut fi livrat
într-o cutie specială ca orice alt
echipament electronic, însă cercetătorii au vrut să vadă reacția
pasagerilor din avion atunci
când un robot călătorește împreună cu el”, a declarat Nancy
Suey Castles, potrivit Reuters.
Proiectul Athena va fi definitivat de cercetători de la Institutul Max Planck din
Germania în colaborare cu cercetători ai Universitătʼii California de Sud.

Miercuri

Pe scurt
Rusia vrea să-şi construiască propria staţie spaţială
Agenţia spaţială rusă de stat ia în considerare ideea de
a-şi construi propria staţie spaţială, a declarat, luni, şeful
Roscosmos, subliniind că tensiunile internaţionale afectează cooperarea spaţială, transmite Reuters.
Un astfel de proiect ar rivaliza cu Staţia Spaţială Internaţională (ISS), un laborator orbital în a cărui construcţie şi
operare sunt implicate 16 naţiuni, inclusiv Rusia şi Statele
Unite ale Americii. Moscova şi-a exprimat îndoiala asupra
viitorului pe termen lung al ISS, în condiţiile în care relaţiile
administraţiei de la Kremlin cu cea de la Washington sau deteriorat din cauza situaţiei din Ucraina. Reuters comentează că nu este clar încă modul în care un astfel de
proiect va fi finanţat, având în vedere că experţii în economie se aşteaptă ca Rusia să intre în recesiune în 2015,
iar criza economică este agravată de sancţiunile impuse
de Occident din cauza politicii Rusiei privind criza din
Ucraina.

Acceleratorul de particule de la Geneva va fi repornit
Acceleratorul de particule de la Geneva Large Hadron
Collider (LHC), al Organizaţiei Europene pentru Cercetare
Nucleară (CERN), va fi repornit în luna martie, iar câteva
săptămâni mai târziu va reîncepe să ciocnească particule
subatomice, de această dată cu o putere aproape dublă.
LHC, cel mai mare accelerator de particule din lume, situat
într-un tunel de lângă Geneva, în Elveţia, a trecut printrun proces de retehnologizare în ultimii doi ani, iar în prezent
este pregătit pentru demararea accelerării de protoni, din
nou, în luna martie, primele coliziuni urmând să aibă loc
până în luna mai, a anunţat CERN vineri.
„Cu acest nou nivel energetic, LHC va deschide noi orizonturi în fizică şi pentru viitoare descoperiri. Abia aştept
să văd ce surprize ne mai rezervă natura”, a declarat directorul general al CERN Rolf Heuer.

Pentru reducerea stresului se recomandă
să se verifice mai rar e-mailul personal
Verificarea mai
rară a mesajelor din
e-mailul personal
este benefică pentru
sănătatea mentală și
reduce stresul, sustʼin
oamenii de știintʼă canadieni, citatʼi de siteul Topsante.com.
În cadrul unui studiu realizat timp de
două săptămâni, cercetători
de la Universitatea din Columbia Britanică (Canada) au
analizat comportamentul a
124 de adultʼi care, în prima
săptămână, au fost rugatʼi să
își verifice e-mailurile doar

de 3 ori pe zi, iar în doua, de
oricâte ori doreau.
În urma analizei rezultatelor, cercetătorii au descoperit
că adultʼii care își verificau
contul de e-mail de doar trei
ori pe zi erau mai putʼin

stresatʼi și mai concentratʼi la activitătʼile
desfă șurate, decât
ceilaltʼi.
Descoperirea este
alarmantă, notează
AFP, în contextul în
care zilnic în lume
sunt schimbate circa
183 miliarde de emailuri. În Statele
Unite, spre exemplu, peste o
treime din angajatʼi răspund la
e-mailuri în termen de 15 de
minute de la primirea acestora,
iar 40% din cazurile de întrerupere a lucrului au drept cauză corespondentʼa electronică.

Persoanele care se simt mai
tinere trăiesc mai mult
Persoanele care se simt cu
3-4 ani mai tinere decât vârsta lor reală au o rată a
mortalitătʼii mai scăzută decât
cele care se simt de vârsta
reală sau mai bătrâne, sustʼine
un studiu publicat luni și citat
de AFP.
Cercetătorii au analizat date
dintr-un studiu despre îmbătrânirea a 6.489 persoane, cu
vârsta medie de 65,8 ani, iar
rezultatele au fost publicate în
revista medicală americană
JAMA Internal Medicine.

Cele mai multe dintre acestea (69,6%) se considerau cu
trei-patru ani mai tinere decât
vârsta lor, 25,6% aveau sentimentul vârstei reale, iar
4,8% se percepeau mai în
vârstă cu peste un an.
Pe parcursul analizei, care
a durat 99 de săptămâni, cercetătorii au constatat că rata
mortalitătʼii a fost de 14,3%
în rândul celor care se simtʼeau
mai tineri, de 18,5% în grupul
celor care își simtʼeau vârsta
cronologică și de 24,6% în

rândul participantʼilor care se
percepeau mai bătrâni.
Potrivit oamenilor de
știintʼă, cercetarea a indicat o
puternică legătură între felul
în care ne percepem vârsta și
mortalitatea cardiovasculară,
dar nu și cu mortalitatea cauzată de cancer.
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Sperăm, dar stăm
şi la mâna altora
România poate termina Campionatul European pe locurile 5-6
România a bătut luni seara
Spania, în cel de-al doilea joc al
grupei principale 1, a Campionatului European de handbal feminin şi a pus acum gând rău şi
Poloniei. La Campionatul Mondial de anul trecut din Serbia,
polonezele au scos România în
optimile de finală, 31-29 la Novi
Sad, după un joc în care tricolorele au condus şi cu 5 goluri
diferenţă. Handbalistele lui Tadici spun că nu vor juca astăzi
cu gândul la revanşă, ci cu dorinţa de a se lupta pentru poziţiile
5-6. Dacă pentru tricolore jocul
are cât de cât o miză, pentru Polonia, meciul este doar unul de
orgoliu şi palmares. Chiar şi în
cazul unui succes, România nu
este sigură că va merge la Budapesta. Danemarca trebuie să
câştige sau să remizeze cu Spania, iar Norvegia să treacă de
Ungaria. Indiferent de rezultatul
acestui joc, nordicele sunt calificate în semifinale, de pe locul
1, condiţii în care, cel mai probabil Hergeirsson va odihni prima linie.
„Am avut emoţii la început!”
După insomniile provocate de
jocurile cu Danemarca şi Ungaria, noaptea de după meciul
cu Spania, a fost una ceva mai
liniştită în tabăra noastră. Victoria în faţa Spaniei a adus după
ceva zile, zâmbetul pe chipul fetelor noastre. „Am început mai
greu meciul, dar în repriza a
doua ne-am mobilizat, ne-a ajutat şi Paula foarte mult, şi am
reuşit să câştigăm meciul cu Spania. Atmosfera este bună acum
la echipă, sper să jucăm foarte
bine cu Polonia şi să câştigăm.
Este prima mea participare la
un turneu final, la început am

Foto: Marius Ionescu
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Încă un titlu pentru Halep. Românca Simona Halep, locul 3

WTA, a fost desemnată de site-ul bleacherreport.com drept
cea mai bună tânără jucătoare de tenis în anul 2014, ea fiind
urmată, în ordine, de Eugenie Bouchard (Canada), Belinda
Bencic (Elveţia), Garbine Muguruza (Spania) şi Madison
Keys (SUA). „Tinerele jucătoare de tenis îşi fac simţită prezenţa în elită, aranjând scena pentru ierarhia viitoare. În 2014,
o serie de noi nume şi-au făcut simţită prezenţa. Simona
Halep şi Eugenie Bouchard au fost vârfurile, ambele jucând
finale de Grand Slam, întărindu-şi poziţia în Top 10. Belinda
Bencic, Garbine Muguruza şi Madison Keys au arătat, de
asemenea, că au un potenţial mare”, a notat bleacherreport.
com. Conform sursei citate, potenţialul Simonei Halep, împachetat într-un trup de 1,68 metri, este uriaş. „Picioarele şi
mâinile rapide îi oferă o combinaţie de elită în mişcarea pe
teren şi în loviturile defensive. Ea joacă precum un zid, returnând în teren cele mai bune lovituri ale adversarelor. Abilitatea sa de anticipare este dezlănţuită în circuitul feminin.
Aceste instincte s-au arătat destul de des în 2014. Halep a
obţinut 46 de victorii, a câştigat titlurile de la Doha şi Bucureşti
şi a terminat sezonul pe locul doi (n.r. - Simona Halep a terminat sezonul pe locul 3 WTA). Ea a atins primul sfert de
finală într-un turneu de Grand Slam la Australian Open şi nu
s-a oprit acolo", a adăugat site-ul american.

Oli va fi antrenorul Arabiei Saudite. Antrenorul echipei Al Ahli,

Handbalistele tricolore au pus serios osul la treabă, la antrenamentul premergător jocului cu Polonia
avut ceva emoţii, dar pe parcurs
acestea au dispărut” a spus extrema Braşovului, Laura Chiper.
„Îmi este dor de mami!” Jucătoare de bază în apărarea României, Oana Bondar a mărurisit
cu cine a avut de furcă cel mai
mult la acest Campionat European. „Cu norvegiencele mi-a
fost un pic mai greu, sunt jucătoare care nu excelează la capitolul talie. Cu Spania a fost ok,
cu Polonia cred că va fi la fel.
Sunt jucătoare înalte şi mie îmi
convine acest lucru. Ne dorim
foarte mult să câştigăm contra
Poloniei, să ajungem să jucăm
pentru locurile 5-6, să avem un
final de Campionat European
bun şi să plecăm cu fruntea sus
acasă. Ultimul meci rămâne în
memoria tuturor, nu contează ce
a fost înainte. Am dorit să facem
o figură frumoasă şi cred că am
reuşit. Pentru mine este o experienţă frumoasă, îmi doresc să
continui la echipa naţională. Eu
mă pregătesc, îmi doresc să fiu
sănătoasă, restul va decide dom-

nul profesor Tadici” a declarat
jucătoarea Coronei, Oana Bondar, care a încheiat cu lacrimi în
ochi, întâlnirea cu jurnaliştii. „Fetiţa mea, îi cere lui Alin (n.r. soţul
Oanei) să fie atent la televizor,
în special atunci când se cântă
imnul. Carina, spune tot timpul
că îi este dor de mami....I-am
transmis să mai aibă puţină răbdare şi ne vedem acasă”!
Tadici, încă regretă... Selecţionerul Gheorghe Tadici nu poate
uita prea uşor jocurile cu Danemarca şi Ungaria, partide pe care
le-am avut în mână, dar din care
am scos un singur punct! „Regretăm acum punctele pierdute,
mai ales cele din jocul cu Danemarca. Dacă nu se accidenta
Ada Nechita, eu spun că ne impuneam în ambele partide. Eu
îmi asum toate eşecurile, victorile
sunt ale jucătoarelor. Antrenorul
plăteşte de fiecare dată, orice nereuşită.
Cu Spania nu a fost primul
joc în care am demonstrat că
avem tărie de caracter. E bine

că echipa României se ia de
piept cu toate forţele lumii. Nu
ştiu dacă vom ajunge să ne batem pentru locurile 5-6. La investiţiile pe care le-a făcut cu
organizarea acestui Campionat
European, e normal ce se întîmplă cu Ungaria. Dacă organizam
noi campionatul, aveam 100%
medalie. Prima sau a doua, nu
pot să vă spun care, dar aveam
medalie. Asta este, mergem înainte, mai avem de jucat cu Polonia. Au un pivot foarte bun,
extreme foarte bune de asemenea. Unul dintre punctele noastre
forte, trebuie să fie poarta. Sper
să evităm greşelile pe care le-am
făcut anul trecut” a fost declaraţia
selecţionerului, înainte de jocul
contra Poloniei.

Grupa principală 1,
etapa a 3-a
Polonia – România (16.00)
Spania-Danenarca (18.15)
Ungaria– Norvegia (20.30)

Cosmin Olăroiu, va fi selecţionerul naţionalei Arabiei Saudite,
el urmând să pregătească prima reprezentativă la Cupa Asiei
pe naţiuni, competiţie care se va desfăşura din 9 ianuarie
2015, în Australia, informează site-ul oficial al clubului din
Emiratele Arabe Unite. Federaţia de fotbal din Arabia Saudită
a trimis, duminică dimineaţă, o adresă oficială clubului Al
Ahli, prin care-i întreba pe conducătorii grupării din Emiratele
Arabe Unite dacă sunt de acord să-i permită lui Olăroiu să
preia naţionala saudită pentru o lună. Luni seară, Olăroiu a
anunţat că preşedintele clubului Al Ahli, Şeicul Hamdan bin
Mohammed, a acceptat ca el să antreneze echipa naţională
a statului vecin. Într-o declaraţie pentru sursa citată, Olăroiu
a afirmat că este onorat de propunerea primită, dar a precizat
că nu ar fi fost de acord să devină selecţioner dacă nu ar fi
urmat o perioadă de pauză în campionatul Emiratelor Arabe
Unite. El a adăugat că va prelua noua funcţie după meciul
pe care Al Ahli îl va disputa, sâmbătă, cu pe teren propriu,
cu Bani Yas, în etapa a XIII-a a campionatului din Emirate.
Olăroiu avea contract cu Al Ahli până în 2016. Este posibil
ca antrenorul român să rămână în funcţie la conducerea tehnică a naţionalei saudite şi după Cupa Asiei, în funcţie de
rezultatele pe care le va obţine.

Schumacher e mai bine. Soţia lui Michael Schumacher, Corinna,
a anunţat că fostul pilot de Formula 1 se simte mai bine, fără
a da însă alte detalii. „Michael este tot mai bine”, s-a rezumat
a spune Corinna Schumacher, care a adăugat ulterior că le
mulţumeşte tuturor fanilor pentru „cadouri şi mesaje”. Michael
Schumacher a suferit, în urmă cu aproape un an, un accident
de schi în Franţa şi a stat în comă indusă timp de aproape
şase luni, la un spital din Grenoble. În iunie, Schumacher a
fost scos din comă şi mutat în Elveţia, la o clinică din Lausanne. În septembrie, Schumacher a fost mutat în vila sa din
localitatea elveţiană Gland, unde se află şi acum.

Începe Cupa României la hochei
De astăzi și până duminică,
patinoarul olimpic din Brașov,
va fi gazda editʼiei 2014-2015 a
Cupei României la hochei pe
gheatʼă. Corona Wolves Brașov
face parte din grupa mortʼii alături
de Steaua și Dunărea Galatʼi în
timp ce în cealaltă grupă vor juca
Sport Club Miercurea Ciuc,
Sportul Studentʼesc și Progym
Gheorghieni. Brașovenii sunt
marii favoritʼi ai acestei competitʼii
și toată lumea se gândește doar

la trofeu. „Nu mă gândesc decât
la trofeu, altă variantă nu există.
Este primul nostru obiectiv din
sezonul 2014-2015 și nu avem
voie să-l ratăm. Am avut discuții
cu jucătorii și le-am spus că trebuie să fie concentrați și atenți,
că trebuie să tratăm serios fiecare
partidă și că trebuie să câștigăm
acest trofeu. Duminică trebuie să
ridicăm cupa”, a spus președintele celor de la Corona Wolves
Brașov, Zoltan Olti Pașca. „De

mai bine de două săptămâni
băieții nu se gândesc decât la
Cupa României și acest lucru e
foarte bine, mi-au făcut mie munca mai ușoară. Toată lumea e
concentrată și își dorește să cucerească acest trofeu. Nu va fi
ușor. Ne așteaptă două meciuri
destul de dificile cu Dunărea
Galați și Steaua. Am jucat deja
cu ei și Steaua chiar a reușit să
ne învingă la Cârța. Am dat cinci
goluri dar am încasat șapte și

acest lucru mă îngrijorează. Jucătorii trebuie să fie foarte atenți
pentru că este vorba despre Cupa
României, este vorba de un singur meci și nu este loc de greșeli”,
a spus și tehnicianul „lupilor”,
Jerry Andersson.
Absențele „lupilor”. La partidele din Cupa României, Patrick
Polc nu are drept de joc, așa că
poarta „lupilor” va fi apărată de
Raymond Fullop. Pisarenko, accidentat în partida cu Miskolci,

nu va putea evolua în meciul de
astăzi cu Dunărea Galatʼi, însă se
fac eforturi pentru ca el să fie pe
gheatʼă la partida cu Steaua de
vineri. Un alt jucător care nu va
fi pe gheatʼă pentru Corona Wolves Brașov, este Peter Robert.
Peter Robert s-a supărat pe decizia lui Jerry Andersson de a-l
trimite în linia a patra pentru jocul cu Dab Docler și a părăsit
formatʼia de sub Tâmpa. El nu
se va mai întoarce la echipă și

va fi suspendat până la finalul
contractului, care se încheia la
terminarea acestui sezon. Astăzi
de la ora 19.00 Corona Wolves
Brașov va juca împotriva celor
de la Galatʼi, iar vineri de la aceași
oră va înfrunta Steaua. Dacă vor
câștiga ambele jocuri, „lupii” lui
Andersson vor juca duminică finala competitʼiei. Pretʼul unui tichet de intrare la meciurile din
cadrul Cupei României este de
15 lei.

DIVERTISMENT

Filme de Crăciun
la Sala Patria
În această săptămână la
Sala Patria sunt programate următoarele filme:
Astăzi 17 decembrie
◾ ora 20:00 – Seara Doc And
Roll: Buena Vista Social
Club (Germania, 1999)
Regia: Wim Wenders
Cu: Compay Segundo,
Ibrahim Ferrer, Ry Cooder
Documentar, muzical
Durata: 105 min.
Cel mai bun documentar
European Film Awards
1999
Mâine 18 decembrie
◾ ora 20:00 – Comedy Classics / Special de Crăciun:
Trading Places (Pariul)
(SUA, 1983)
Regia: John Landis
Cu: Eddie Murphy, Dan
Aykroyd, Ralph Bellamy
Comedie
Durata: 116 min.
Vineri 19 decembrie
◾ ora 20:00 – Seara fantastică/ Film Cult: Under the
Skin (Pe sub piele) (SUA,
2013)
Regia: Jonathan Glazer
Cu: Scarlett Johansson, Jeremy McWilliams
Thriller, fantastic
Durata: 108 min.
Selecţia oficială Festivalul
de la Veneţia 2013

Sâmbătă 20 decembrie
◾ ora 11:00 – Matineu copii
– Best of Disney / Special
de Crăciun: Albă ca zăpada
şi cei şapte pitici (Snow
White and the Seven
Dwarfs) (SUA, 1937)
Regia: William Cottrell,
David Hand
Animaţie.
Dublat în limba română
Durata: 83 min.
◾ ora 17:00 – Golden Classics / Special de Crăciun:
Miracle on 34th Street
(Miracol pe strada 34)
(1947)
Regia: George Seaton
Cu: Edmund Gwenn, Maureen O’Hara, John Payne
Comedie, familie
Durata: 96 min.

◾ ora 19.00 – Mari regizori /
Special de Crăciun: Always
(SUA, 1989)
Regia: Steven Spielberg
Cu: Richard Dreyfuss, Holly Hunter, Audrey Hepburn
Fantastic, romantic
Durata: 122 min.
LMA Steven Spielberg /
18 decembrie (78 de ani)
Duminică 21 decembrie
◾ ora 11:00 – Matineu copii
– Best of Disney / Special
de Crăciun: Beauty and the
Beast (Frumoasa şi bestia)
(SUA, 1991)
Regia: Gary Trousdale,
Kirk Wise
Animaţie
Durata: 84 min.
◾ ora 17:00 – Golden Clas-

sics / Special
de Crăciun:
It’s a Wonderful Life
(O viaţă minunată)
(SUA, 1946)
Regia: Frank
Capra
Cu: James
Stewart,
Donna Reed,
Lionel Barrymore
D r a mă,
familie
Durata:
130 min.
– 5 nominalizări la Oscar
şi Globul de Aur pentru cel
mai bun regizor
– Cel mai frumos şi cel mai
special film de Crăciun din
istoria cinematografului !
◾ ora 19:30 – Seara de Oscar
/ Special de Crăciun: E.T.
(SUA, 1982)
Regia: Steven Spielberg
Cu: Henry Thomas, Drew
Barrymore, Peter Coyote
S.F., aventuri
Durata: 115 min.
8 nominalizări şi 4 premii
Oscar
LMA Steven Spielberg
/18 decembrie (78 de ani).
Intrarea la filme este gratuită
dar condiţionată de achiziţia
unui voucher valoric.

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: 20:45

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: 15:45
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

Miercuri

Horoscopul zilei
Berbec. Nu permite nimănui să te tragă în jos astăzi, mai
ales dacă de abia ai început un proiect nou sau ai primit o
oferta inedită. Încearcă să te enervezi cât mai puţin.
Taur. Spune da schimbărilor astăzi, orice modificare pe care
o vei face va fi una pozitivă. Ascultă sfatul prietenilor de aţi schimba look-ul, ai nevoie de o reîmprospătare.
Gemeni. Nu pune la suflet orice ceartă pe care o vei avea cu
cei din jurul tău, părerea unora nu ar trebui să te influenţeze
absolut deloc. Chiar dacă cu greu te abţii să te enervezi.
Rac. Încearcă să ieşi din tipare astăzi şi renunţă la rutină,
altfel vei ajunge să duci o viaţă plictisitoare. Nimic din faci
în acest moment nu pare să îţi mai aducă vreo satisfacţie.
Leu. Dacă nu mai eşti mulţumit/ă de noul loc de muncă, astăzi
este momentul perfect pentru a spune da unei oferte. Chiar dacă
nu eşti atât de hotărât/ă, ai face bine să acţionezi impulsiv.
Fecioară. Ai mai multă grijă de sănătatea ta, organismul tău
are nevoie de altceva faţă de ce îi oferi tu. Astăzi este momentul să începi să adopţi un nou stil de viaţă.
Balanţă. Încearcă astăzi să fii cât de sincer/ă poţi, cu riscul
de a-i deranja pe unii. Nu îţi umple capul cu o mulţime de
griji care nu au ce caută acolo, ci dă-le drumul afară.
Scorpion. Fă orice poţi pentru a-ţi salva relaţia de dragoste,
altfel aceasta se va termina înainte ca tu să apuci să realizezi
acest lucru. Partenerul de viatʼă se simte ignorat.
Săgetător. Astăzi, profită de orice moment liber pentru a te
linişti. Dacă ai toate condiţiile necesare, atunci poţi chiar
să tragi un pui de somn. Nu te apuca de lucruri serioase.
Capricorn. Astăzi, acţionează mai mult şi vorbeşte mai puţin.
Încearcă să te apropii de persoanele cu care nu ai mai reuşit
să păstrezi legătura, dar cu care ai vrea să rămâi prieten.
Vărsător. Încearcă să arăţi lumii întregi cine eşti cu adevărat
şi renunţă să îţi mai calculezi orice mişcare. Chiar dacă nu
pare un sfat bun, vei realiza că a fost o decizie bună.
Peşti. Încearcă să trăieşti mai periculos, viaţa pe care o duci
acum începe să fie din ce în ce mai plictisitoare. Porneşte în
eventură şi fii deschis/ă să cunoşti cât mai multe lucruri.
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Noi amenajări la
barajul de pe Tărlung
Principala sursă de alimentare cu apă a Braşovului rămânea, totuşi,
lacul de acumulare de
pe Tărlung. După cum
informa pentru „DN”
toarşu’ Temistocle, nu
Popa, ci Teodorescu, directorul O.G.A., lacul
amenajat prin barajul
terminat în 1975 avea o
capacitate de 13,5 milioane metri cubi.
Prin adăugarea unor stăvilare, în anul 1984, s-a mărit
capacitatea lui cu încă 2 milioane de metri cubi, ajungându-se la 15 milioane de metri
cubi volum util. Cu toate acestea, din cauza secetei excesive
din 1986, lacul de acumulare
era practic sec până prin decembrie 1986, când a început
să ningă, în reţeaua de alimentare cu apă a Braşovului intrând (alături de apa furnizată
prin aducţiunea de la Prejmer)
doar debitul care curgea pe albia râului.
Situaţia era albastră, de-a
dreptul, am zice. Totuşi, debitul
începuse să crească sensibil
ajungând la 600 de litri pe secundă (din lac). Secarea lacului
a permis, însă, „executarea
unor lucrări de investiţii în ca-

drul dezvoltării alimentării cu
apă a municipiului Braşov”,
preconizându-se „remodelarea
bazei lacului şi, totodată, adâncirea lui, pentru a i se mări capacitatea cu alte 2 milioane de
metri cubi”.
În această situaţiune, în 20
decembrie 1986, baza lacului
a devenit un „vast şantier de
construcţii”, deoarece se preconiza ca până la începutul primăverii lui 1987, când va
începe topirea zăpezii, să se
execute cea mai mare parte
din lucrări, ulterior mai rămânând în funcţiune, pentru vreo
2-3 ani, „doar draga montată
în acest scop”.
Pe 20 decembrie 1986, de
pildă, erau în acţiune circa 60
de autobasculante, 12 încărcătoare şi excavatoare, 8 bul-

dozere şi alte utilaje de la întreprinderile braşovene de
transport. Sarcina lor era de „a
scoate în această iarnă circa
1,3 milioane metri cubi, diferenţa de 0,7 milioane urmând
să se scoată, prin dragare, după
creşterea nivelului apei”.
Care era stadiul la zi al lucrărilor? Toarşu’ Teodorescu
declara pentru „DN” că de la
baza lacului s-au excavat şi
scos până atunci 500.000 tone,
ceea ce ar corespunde unui volum de circa 320.000 de metru
cubi. Mai rămăseseră, aşadar,
1 milion de metri cubi, dragi
tovarăşi! Printr-o „organizare
şi mobilizare extraordinare, similare cu cele pentru realizarea
conductei de aducţiune a apei
potabile de la Prejmer”, realizarea lor până la începutul pri-

măverii era posibilă, ba chiar
realist-adevărată.
Pentru aceasta, însă, ar trebui să se intensifice ritmul şi
în cele 90 de zile calendaristice
care au rămas să se extragă în
medie cel puţin 10.000 mc pe
zi! În acest context netulbure,
cei de la „DN” au stat la taclale cu toarşu’ injiner Corneliu
Gane, şăful Autobazei 10
I.T.A. – principalul „cărăuş”
angajat de O.G.A. pentru realizarea acestei senzaţionale investiţii: „De la începutul
acestei acţiuni, noi am transportat 200.000 tone, respectiv
120.000 mc pământ din albia
lacului. Zilnic acţionăm cu 2025 de autobasculante de 17
tone şi transportăm în jur de
3.000mc. […]. Practic, lucrăm
zi-lumină”, se lăuda tov. Gane.
Aşadar şi prin urmare, dacă
avem în vedere că I.T.A. avea
o treime din parcul auto angajat în execuţia lucrării şi că realiza circa o treime din această
sarcină zilnică minimală de
10.000mc, rezulta indubitabil
şi ineluctabil că terminarea lucrării până la topirea zăpezii
era posibilă.
(„Drum Nou”
21 decembrie 1986)

Duminică, 15 noiembrie 193, s-a sfinţit prima „casă de
adăpost” a turiştilor
români din Braşov, pe
muntele Postăvaru.
Situat chiar pe
creasta muntelui, la
o altitudine de 1690
m, adăpostul oferă
turiştilor pe lângă o
admirabilă privelişte,
oportunitatea de a se

Din presa maghiară
La Braşov corespondenţa este înmânată o dată pe zi,
faţă de trei ori pe zi în celelalte oraşe

În toată ţara se vorbeşte despre Braşov ca despre un
oraş putenic, care s-a menţinut din punct de vedere
economic şi în situaţia actuală dezastruoasă. Susţin
acest fapt persoanele din alte oraşe, care petrec câteva zile la Braşov.
În aceste condiţii trebuie spus că este destul de ciudat
faptul că poşta este distribuită doar o dată pe zi la
Braşov, pe când în alte oraşe şi de trei ori pe zi. Având
în vedere că aici se desfăşoară o dinamică activitate
economică, ar trebui ca Poşta Română să susţină mai
mult interesele braşovenilor. Poşta Română este o instituţie de stat şi dacă la Cluj are destui angajaţi astfel
ca să poată distribui corespondenţa de trei ori pe zi,
este necesar să poată asigura acest lucru şi la Braşov.
Poşta Română funcţionează acum rapid şi cu punctualitate, şi sperăm că în viitorul apropiat va mai angaja
personal şi la Braşov, şi va putea înmâna corespondenţa braşovenilor cel puţin de două ori pe zi.

(Brassóban csak egyszer kézbesítik ki a postát
naponta, más városokban háromszor. În:
Brassói Napló, nr. 134 , 7 decembrie 1933, p.5)

Schimbare de director la Liceul Meşotă

Schimbările pe plan politic au adus modificări şi în
conducerea Liceului Meşotă. S-a întors în fruntea liceului K. Ionescu. Profesorul Ionescu după mulţi ani
de activitate în această funcţie a fost schimbat odată
cu venirea la puterea a naţional-ţărăniştilor, apoi a urmat apoliticul Zugrăvescu, care a fost apreciat pentru
tot ceea ce a făcut pentru liceu. Ajunşi liberalii la guvernare, s-a hotărât ca Ionescu să fie numit din nou
directorul liceului. Un alt profesor renumit al liceului,
profesorul de franceză Petre Teodorescu a fost propus
să ocupe funcţia de inspector şcolar la Cluj. Profesorul
Teodorescu a avut un rol important în viaţa socială a
oraşului şi în mişcarea socială a funcţionarilor publici,
mai mulţi braşoveni regretând plecarea lui. Totuşi unele zvonuri spun că există şi posibilitatea că va putea
rămâne la Braşov.

(Igazgatóváltozás a Meşotă liceumban. În:
Brassói Napló, nr. 142, 16 decembrie 1933, p.4)

Iulian Cătălui

Cabana „Touring Clubul României” pe Postăvaru
odihni într-un spaţiu
confortabil.
Necesitatea acestei
construcţii a venit din
faptul că, vechea casă de
turism S.K.V. a saşilor
devenise neîncăpătoare
pentru afluenţa de turişti
ce urcă pe munte.
(Gazeta de
Transilvania,
nr. 117,
noiembrie 1931)
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Dinu Eva

Cursuri gratuite de
limba şi literatura română
Profesorul dr. Ioan Baciu
(tatăl poetului Ştefan Baciu),
oferea cursuri gratuite pentru doamnele şi domnişoarele din Braşov interesate de
limba şi literatura română.

Cursurile
se ţineau la
Gimnaziul
român (astăzi Liceul
Andrei Şaguna) şi ţineau
toată iarna.
(Gazeta de Transilvania,
nr. 252, noiembrie 1912)
Mihaela Lupu

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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Miss World 2014
Reprezentanta Africii de
Sud, Rolene Strauss, în
vârstă de 22 de ani, a
fost aleasă duminică
Miss World 2014, la sfârşitul celei de-a 64-ediţii
a concursului de frumuseţe care s-a desfăşurat
la centrul ExCeL din Londra şi la care au participat candidate din 121
de ţări, informează EFE.

Noua regină a frumuseţii a
dedicat ţării sale titlul obţinut.
„Africa de Sud, acesta este
pentru tine”, a spus tânăra
după ceremonie, în cadrul
căreia a primit coroana din
mâinile Miss World 2013,
filipineza Megan Young.
„Nu am suficiente cuvinte
pentru a spune cât sunt de recunoscătoare că reprezint o
naţiune atât de diversă (...)
Cu viziunile şi visurile mele,
pot aduce sensul titlului Miss
World la un nivel superior”, a
mai declarat Rolene Strauss,
citată de metronews.fr.
Studentă la medicină,
tânăra brunetă, cu o înălţime
de 1,77 metri, pasionată de

sport şi muzică, a fost printre
favorite la casele de pariuri
britanice.

Noua Miss World va vizita
în curând Hondurasul pentru
construirea unei şcoli ce va

Topul celor mai proaste filme din 2014
Pelicula „Left Behind”, regizată de Vic Armstrong şi
cu Nicolas Cage în distribuţie, este cel mai prost
film al anului, întrun top întocmit de
site-ul specializat în
recenzii in cinema
rottentomatoes.com.
„Left Behind” a obţinut 14
milioane de dolari din încasări
la nivel mondial şi spune povestea unui mic grup de supravieţuitori de pe Pământ
care încearcă să înţeleagă ce
se întâmplă, după ce milioane
de oameni dispar pur şi simplu, iar haosul creat duce la
distrugerea lumii. Pe locul al
doilea este filmul SF „Eu,
Frankenstein/ I, Frankenstein”, cu Aaron Eckhart, iar
locul al treilea a revenit peliculei „Legenda lui Hercule/

The Legend of Hercules”,
regizat de Renny Harlin.
Filmul „Eu,
Frankenstein”
prezintă
p ovestea
creaturii lui
Frankenstein care se
trezeşte prinsă în mijlocul
unui război dintre două clanuri. Filmul „Are You Here”,
cu Owen Wilson, Zach Galifianakis şi Amy Poehler, o comedie regizată de Matthew
Weiner, s-a clasat pe locul al
patrulea. Pelicula prezintă călătoria a doi prieteni din copilărie care se întorc în oraşul
natal după ce unul dintre ei
află că ar fi moştenit o avere.
Locl al cincilea a revenit filmului „A Haunted House 2”,
o comedie horror regizată de

Michael Tiddes. Malcolm,
personajul principal, se trezeşte din nou pus în situaţia
de a se lupta cu demoni şi spirite malefice, după ce reuşise
să îşi scape fosta iubită din
ghearele unui demon care o
poseda.
Filmul biografic „Grace de
Monaco”, cu Nicole Kidman
în rol principal, s-a clasat pe
poziţia a şasea, urmat de
„Academia Vampirilor/ Vampire Academy” pe locul şapte
şi de animaţia „The Nut Job:
Goana după alune”, pe locul
al optulea. Locurile nouă şi
zece sunt deţinute de filmele
„Poveste de iarnă/ Winter's
Tale”, cu Russell Crowe şi
Colin Farrell, respectiv „Din
greşeală împreună/ Blended”,
o comedie cu Adam Sandler
şi Drew Barrymore.

O pădure din România, în topul celor mai
înspăimântătoare locuri din lume
O pădure din România a
fost inclusă în topul celor mai
înspăimântătoare locuri din
lume, notează site-ul Movie
Pilot. Este vorba de pădurea
Hoia-Baciu, din Cluj, zona
Transilvaniei. Potrivit sursei
citate, pădurea este descrisă
ca fiind locul în care s-au petrecut o serie de fenomene
paranormale.

În articolul publicat de Movie Pilot se arată că cei care
intră în pădure se plâng de dureri de cap, anxietate şi greaţă,
iar unele cazuri oamenii se trezesc chiar cu zgârieturi şi arsuri misterioase pe corp.
Există porţiuni ale pădurii
unde copacii au forme neobişnuite, în timp ce în alte părţi
nu creşte absolut nimic. De

asemenea, Pădurea Baciu este
şi locul unde ar fi fost văzute
mai multe OZN-uri.
Pădurea Baciu se află pe locul cinci în top, iar pe locul patru este Casa Parohială Borley,
din Anglia. Pe locul trei este
Azilul Willard din SUA, pe locul doi Pădurea Aokigahara
din Japonia, iar pe primul loc
Insula Păpuşilor din Mexic.

purta numele Miss Honduras,
Jose Maria Alvarado, şi al surorii ei, Sofia Trinidad Alvarado, ucise în urmă cu câteva
săptămâni.
Rolene Strauss este a treia
reprezentantă a ţării sale care
câştigă această distincţie, după
Penélope Anne Coelen, în
1948, şi Anneline Kriel, în
1974. Sora celei mai frumoase femei din lume în acest an,
Jo-Ann Strauss, a fost încoronată Miss Africa de Sud în
anul 2000.
Cele mai multe titluri Miss
World sunt deţinute de Venezuela, cu şase premii, devansând Regatul Unit şi India, cu
câte cinci titluri fiecare.
Concursul Miss World,
desfăşurat pentru prima dată
în 1951, la Londra, a pus în
evidenţă, printre altele, frumuseţea, eleganţa, personalitatea, ţinuta, conştiinţa socială
a participantelor.
Pe locul secund la Miss
World 2014 s-a clasat unguroaica Edina Kulcsar, în vârstă
de 23 de ani, iar locul al treilea i-a revenit americancei Elizabeth Safrit, de 22 de ani.

Luminiţa Anghel a renunţat
la fetiţa pe care dorea să o înfieze

Apariţia mamei naturale a fetiţei pe ca Luminiţei Anghel
dorea să o înfieze i-a dat viaţa peste cap artistei.
Luminiţei Anghel a decis ca Măriuca, fetiţa pe care a
avut-o în plasament în ultimii doi ani şi de care are grijă
de cinci ani, să o înapoieze centrului de plasament, precizează libertatea.ro. Angelica Constantin, mama biologică a fetiţei crescute de Luminiţa, a declarat că vrea
doar să aibă o relaţie apropiată cu fetiţa de 8 ani, după
care s-a răzgândit. Acum o vrea pe Măriuca acasă la ea,
deşi a abandonat– o la naştere. Apropiaţi de-ai vedetei
susţin că ea ar fi decis să se despartă de copila luată în
plasament şi din cauza caracterului celei care i-a dat
viaţă, artistei fiindu-i teamă ca nu cumva fetiţa să moştenească temperamentul dificil al mamei naturale.
Luminiţa Anghel a considerat că ia cea mai bună decizie
renunţând la micuţă, mai ales după ce a realizat că, legal,
nu o poate lua pe Măriuca.

Andreea Raicu
pleacă de la Prima TV

Andreea Raicu a decis
să se despartă de Prima TV, televiziune pentru care a lucrat în
ultimii 14 ani.
„Politica de programe a
postului nu mai corespunde cu lucrurile pe
care mi le doresc în acest moment. În acelaşi timp, faptul
că niciunul dintre proiectele pe care mi le-au propus nu
au mai reprezentat o provocare a fost decisiv. Pentru
mine televiziunea nu e doar o ocazie de a apărea pe micul ecran. Nu-mi doresc să fiu la televizor doar de dragul
de a fi văzută”, a declarat Andreea Raicu, în exclusivitate,
pentru Paginademedia.ro.

