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Braşoveanul Octav Bjoza,
primul român decorat de Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis l-a decorat ieri pe brașoveanul Octav Bjoza, preşedintele
Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, cu Ordinul Naţional „Steaua României”
în grad de Cavaler, afirmând că prin acest gest onorează „sacrificiul şi curajul de care au
dat dovadă femeile şi bărbaţii care au suferit şi pierit pentru libertate în vremea comunismului
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şi în zilele din decembrie '89”. „O meritaţi din plin”, i-a spus Klaus Iohannis lui Octav Bjoza,
după ce i-a înmânat cea mai înalta decoraţie a statului român. Octav Bjoza a declarat că
acordarea acestei decoraţii reprezintă o recunoaştere pentru un întreg „grup social”, respectiv
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persoanele asasinate, închise sau oprimate în timpul dictaturii comuniste.

Se deschide sezonul de iarnă în Poiană

Guvernul se gândeşte la o nouă taxă

Braşoveni şi turişti sunt aşteptaţi astăzi cu toţii pe pârtia Bradul, la spectacolul care va marca deschiderea
oficială a sezonului de iarnă în Poiana Braşov. Spectacolul va începe
la ora 16.00 şi îi va avea ca invitaţi
pe trupa Coco şi Lavinia, iar la ora
18.00 este programat un foc de artificii. Partea superioară a masivului
Postăvarul a oferit condiţii excelente

Numărul fumătorilor români este în
scădere, iar banii pe care îi adună statul
din taxa pe viciu nu sunt suficienți
pentru tratamentul persoanelor care
s-au îmbolnăvit din cauza consumului
țigărilor. În aceste condiții, guvernanții
se gândesc să introducă o nouă taxă
pentru fumători. Consumul de țigarete
a scăzut de la 36%, în anul 2004, până
la 26%, în 2011, arată datele Minis-

de schi, în acest weekend. Potrivit
purtătorului de cuvânt al primăriei,
Sorin Toarcea, sâmbătă şi duminică
au fost înregistrate zilnic peste 2.000
de treceri prin turnicheţii de la telescaunul Ruia. Stratul de zăpadă
este între 30 şi 40 de cm. Dintre instalaţiile de transport pe cablu, ieri
erau funcţionale Telegondola şi Telescaunul Ruia.
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terului Sănătății. În aceste condiții,
potrivit ministrului de resort, Nicolae
Bănicioiu, „și încasările din contribuția
pentru sănătate au scăzut”, după cum
se arată într-un răspuns al oficialului
de la Sănătate la interpelarea unui parlamentar. Contribuția pentru sănătate
aplicată produselor din tutun, cunoscută drept „taxa pe viciu”, a fost inpag. 4
trodusă în anul 2006.
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Management Inteligent al Destinaţiei
pentru un Turism Durabil – DIMAST
Agenţia de Dezvoltare
Durabilă a Judeţului Braşov – ADDJB participă în
cadrul unui parteneriat
public-privat la implementarea proiectului
„Management Inteligent
al Destinaţiei pentru un
Turism Durabil”– DIMAST.
Parteneriatul este format din
Universitatea Transilvania din
Braşov (coordonator), Asociaţia
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - APDT Braşov,
ADDJB, SC BIT Software SRL,
Institutul Naţional de Cercetare
Dezvoltare în Turism – INCDT,
SC Euro Tour SRL și SC CALLIA Cruise & Travel SRL. Proiectul se derulează în perioada
1 iulie 2014 – 30 iunie 2016.
Proiectul pilot finanţat de
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi
Inovării – UEFISCDI, urmăreşte conceperea şi dezvoltarea
unui procedeu tehnic original
de testare a Sistemului Euro-

pean de Indicatori Turistici pentru Destinaţii Durabile (ETIS 2013) în
judeţul Braşov, prin intermediul unui sistem informatic inovativ de suport
decizional, care să susţină
în mod direct şi activ managementul participativ al
dezvoltării unui turism durabil în cadrul destinaţiei.
Sistemul informatic inovativ va avea ca suport o
bază de date configurată în
funcţie de Indicatorii Turistici
Europeni pentru Destinaţii Durabile (ETIS 2013) utilizabili
în cazul judeţului Braşov, o bază
de cunoştinţe de specialitate în
domeniul managementului dezvoltării durabile a turismului, o
bază de modele şi algoritmi utilizaţi pentru prelucrarea datelor
şi un subsistem informatic geografic (GIS), care să permită
realizarea hărţilor tematice, pe
baza principalilor indicatori incluşi în proiect. Funcţionalitatea
sistemului DIMAST va fi testată prin intermediul unei plat-

forme web integrate şi a unei
aplicaţii mobile, cu aceeaşi denumire.
Fiind gândit ca un sistem informatic colaborativ, sunt vizate
două categorii de potențiali utilizatori, beneficiari direcţi, şi două
categorii de potenţiali utilizatori,
beneficiari indirecţi. Utilizatorul
experimental direct principal va
fi organizaţia de management a
destinaţiei turistice - Asociaţia
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - APDT Braşov.
Utilizatorii direcţi secundari sunt
întreprinderile din domeniul turismului din destinaţie (întreprin-

deri din sectorul HORECA,
agenţii de turism, centre de agrement etc.), utilizatorii experimentali, din această categorie, în
proiectul DIMAST vor fi: SC
Euro Tour SRL (deţinătoare a
Hotelului Ambient, Pensiunii
Ambient Residence din municipiul Braşov şi a Vilei Ambient
din Cristian) şi SC CALLIA
Cruise & Travel SRL (deţinătoare a unei agenţii de turism cu
aceeaşi denumire). Prima categorie de utilizatori experimentali
indirecţi va fi constituită din persoane din mediul academic braşovean - studenţi, cercetători şi

cadre didactice de la Universitatea Transilvania din Braşov. A
doua categorie de utilizatori indirecţi, fiind reprezentată de alte
organisme cu atribuţii în domeniul turismului sau dezvoltării
durabile, cum ar fi autorităţile
publice locale, diverse ONG-uri,
institute de cercetare etc., utilizatorii experimentali din proiectul DIMAST vor fi: Agenţia de
Dezvoltare Durabilă a Judeţului
Braşov - ADDJB şi Institutul
Naţional de Cercetare Dezvoltare
în Turism - INCDT.
Până în prezent s-a derulat prima etapă a proiectului, în cadrul

căreia s-au realizat
activitățile de cercetare calitativă privind profilul destinaţiei turistice Judeţul
Braşov, cercetare calitativă
(focus group) pentru identificarea indicatorilor care
vor fi utilizați în proiect din
categoria indicatorilor ETIS,
dezvoltarea web-site-ului de
prezentare a proiectului și
implementarea serviciilor
Amazon Web Services,
precum și realizarea unei monografii privind profilul destinației
turistice Județul Brașov. În urma
unei ample activități de cercetare,
a fost realizată monografia „Judeţul Braşov - profilul destinaţiei
turistice”, în cadrul căreia este
prezentat conceptul de destinație
turistică și acela de organizaţie
de management a destinaţiei şi
în care este descrisă şi analizată
destinația turistică judeţul Braşov.
Mai multe detalii despre acest
proiect puteţi obține accesând
pagina web a proiectului www.dimast.ro

În Pastorala de Crăciun, PF Daniel
îndeamnă la donații pentru Catedrală
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), PF
Daniel, spune, la începutul
Pastoralei de Crăciun, că sărbătoarea Naşterii Domnului
este, "mai întâi de toate, sărbătoarea iubirii milostive a
lui Dumnezeu pentru oameni".
"Fiul lui Dumnezeu Cel
veşnic S-a pogorât din ceruri,
S-a întrupat de la Duhul
Sfânt şi din Maria Fecioara
şi S-a făcut om, pentru a dărui oamenilor, păcătoşi şi muritori, iertarea păcatelor şi
viaţa veşnică. Pe cât a coborât El la noi, pe atât ne-a deschis nouă drum ca să ne
înălţăm spre El", spune Patriarhul.

Îndemnul Patriarhului este
"să aducem bucurie în casele
şi în sufletele în care se află
tristeţe şi singurătate, boală
şi sărăcie, suferinţă şi înstrăinare", mai spune PF Daniel,
în mesajul său.
PF Daniel continuă subliniind că "din perspectiva lumii secularizate de astăzi, în
care primează agonisirea de
bunuri materiale trecătoare
şi individualismul egoist în
detrimentul cultivării virtuţilor creştine, ca iubirea de
Dumnezeu şi de aproapele,
sfinţenia şi smerenia, se simte
tot mai mult nevoia unei lucrări pastoral-misionare comune, pentru a intensifica
păstrarea identităţii creştine

prin cunoaşterea vieţii sfinţilor ca modele duhovniceşti".
Patriarhul îşi exprimă totodată speranţa că "toate
aceste valori (creştine - n.r.)
ne vor ajuta să zidim duhovniceşte Biserica din suflete,
dar şi să contribuim mai
mult la construirea Catedralei Mântuirii Neamului,
ideal sfânt al multor generaţii, dacă ne gândim că
anul acesta s-au împlinit
130 de ani (1884-2014) de
când regele Carol I a promulgat Legea Catedralei,
care însă abia acum se construieşte concret, ea fiind o
necesitate practică şi un simbol al demnităţii noastre naţionale".

Cum va fi vremea de sărbători
Potrivit meteorologilor, nu
vom avea zăpadă de Crăciun,
ci dimpotrivă temperaturi ce
ne vor aminti, mai degrabă,
de primăvară. Astfel, în majoritatea regiunilor ţării, temperaturile vor creşte treptat,
pentru ca pe 23 şi 24 decembrie, vremea să fie deosebit
de caldă pentru această perioadă. De pe 26 decembrie
însă, vremea se răceşte
brusc, astfel că maximele nu
vor mai depăşi în sudul ţării

7 grade Celsius. La munte,
în nordul şi centrul ţării, dar
şi în unele zone din sud sunt
şanse să ningă.
În Transilvania, vremea va
fi mai caldă decât în mod
obişnuit în ultima decadă a
lunii decembrie în primele
zile, cu valori medii regionale ale temperaturilor maxime de 7...8 grade pe 23 şi
24 decembrie, când minimele nocturne vor fi de -1... 0
grade. Apoi vremea se va

răci, spre medii ale maximelor de -2... -1 grad şi ale minimelor de -10... -9 grade,
pe 27 – 28 decembrie. În a
doua săptămână variaţiile
temperaturii aerului vor fi
nesemnificative, maximele
diurne urmând a se situa, în
medie, între -2 şi 2 grade, iar
minimele nocturne între -8
şi -4 grade, valori ce vor caracteriza un regim termic
normal pentru această perioadă a anului.
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Primul român decorat de
iohannis
Preşedintele Klaus Iohannis l-a decorat ieri pe
brașoveanul Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi
Politici din România, cu
Ordinul
Naţional
„Steaua României” în
grad de Cavaler.

Octav Bjoza a fost primul
român decorat de președintele
Klaus Iohannis, iar acest lucru
s-a întâmplat chiar în a doua
zi a mandatului său de
președinte al României.
Șeful statuli a afirmat că prin
acest gest recunoaşte şi onorează „sacrificiul şi curajul de
care au dat dovadă femeile şi
bărbaţii care au suferit şi pierit
pentru libertate în vremea comunismului şi în zilele din decembrie '89”.
„O meritaţi din plin”, i-a spus
Klaus Iohannis lui Octav Bjoza, după ce i-a înmânat cea

mai înalta decoraţie a statului
român.
Octav Bjoza a declarat că
prin acordarea acestei decoraţii
„lupta şi suferinţa noastră au
căpătat o recunoaştere deosebită, având şi semnificaţia unui
act simbolic de condamnare a
comunismului din România.
Cei mai mulţi foşti deţinuţi politici şi deportaţi din România
nu mai sunt în viaţă. Lor, precum şi celor încă aflaţi printre
noi, această înaltă distincţie le
răsplăteşte lupta şi jertfa”.
Octav Bjoza s-a născut la
Iaşi în 1938 şi şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa la Braşov.
Între anii 1956-1958, a făcut
parte, împreună cu alţi 14 elevi,
studenţi şi muncitori, din organizaţia anticomunistă „Garda Tineretului Român” din
Braşov, care avea drept scop
„înlăturarea regimului democrat popular din ţară noastră
pe calea violenţei”.

A început facultatea la Iaşi
iar după primul an a fost exmatriculat, arestat de Securitate şi condamnat la 15 ani
muncă silnică, 10 ani degra-

Autobuzele RAt circulă
după un program special de Sărbători

Foto: www.ratbv.ro

Regia Autonomă de Transport (R.A.T.) Braşov aduce la
cunoştinţa călătorilor faptul că,
în perioada 23 decembrie
2014- 4 ianuarie 2015, circulaţia mijloacelor de transport în
comun se va desfăşura conform
unui orar special, după cum urmează:
- 23, 24 decembrie – programul obişnuit al unei zile lucrătoare, între orele 5.30 – 23.30
- 25, 26, 28 decembrie – program de duminică, între orele

6.30 – 22.30
- 27 decembrie – program
de sâmbătă, între orele 6.30 –
22.30
- 29, 30 decembrie – programul obişnuit al unei zile lucrătoare, între orele 5.30 – 23.30
- 31 decembrie – programul
obişnuit al unei zile lucrătoare,
dar până la orele 21.00. În
noaptea de Anul Nou, autobuzele de pe linia 20 (Livada Poştei – Poiana Braşov) circulă
permanent, cu frecvenţă la o

oră.
- 1 ianuarie – program de duminică, între orele 7.00 – 22.30.
- 2, 4 ianuarie – program de
duminică, între orele 6.30 –
22.30.
- 3 ianuarie - program de
sâmbătă, între orele 6.30 –
22.30.
„Doresc ca Sărbătorile să
aducă tuturor braşovenilor
bucurie şi linişte sufletească.
Îmi exprim speranţa că, anul
viitor, comunitatea noastră,
din care sunt mândru că fac
parte, va găsi resursele necesare pentru a-şi atinge obiectivele propuse. Din această
perspectivă, mă bucur că, prin
serviciile pe care le-am oferit,
anul care se va încheia în curând ne-a permis să aducem
un plus de valoare Braşovului” a declarat directorul general al R.A.T. Braşov, ing.
Cristian Radu.

Începe sezonul distracţiei la Predeal!
Sâmbără, 27 decembrie, la
Predeal se deschide oficial sezonul de ski și distracție sub
sloganul „Perfect Winter”. Începând cu ora 16.00 sunteți
așteptați în Piața Gării din
Predeal pentru a participa la
Parada lui Moş Crăciun care
va cuprinde o defilare a trei

care alegorice alături de personaje animate şi copii de la
şcoala şi grădiniţa din Predeal.
Defilarea va începe din Piaţa
Gării pe DN1 până la Căsuţa
lui Moş Crăciun amplasată pe
pârtia Clăbucet.
La ora 17.00 pe pârtie va
avea loc un concert special

susţinut de Andreea Bălan.
Shift va cânta în premieră melodia oficială a Predealului.
Turiştii prezenţi pe pârtia Clăbucet vor asista la
demonstrații impresionante
ale școlilor de ski, salvamontiştilor, jandarmilor montani
şi vânătorilor de munte.

dare civică şi confiscarea totală a averii. A trecut prin închisorile: Codlea, Gherla,
Galaţi, Brăila, Văcăreşti şi Jilava, prin lagărele de muncă

Acordarea acestei înalte distincţii unui
reprezentant al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii
din România reprezintă o recunoaştere
a meritelor unui întreg grup social.
Mă refer la cei asasinaţi, închişi şi
oprimaţi în timpul dictaturii comuniste.
În lunga perioadă de după 1945, aceşti
oameni au luptat împotriva comunismului, pentru dreptate, libertate, demnitate, adevăr şi credinţă strămoşească,
iar lupta lor a demonstrat unei lumi
întregi că România are oameni capabili să readucă democraţia pe plaiurile
noastre. Vina lor n-a fost decât aceea
de a-şi fi iubit neamul, patria şi tricolorul.
Octav Bjoza
Preşedinte al Asociaţiei Foştilor
Deţinuţi Politici şi Victime
ale Dictaturii din România

din Balta Brăilei de la Strâmba, Stoienești şi Salcia, precum şi cele din Delta Dunării

ca Bacul „4” şi Periprava Secţia Grindu, de unde a fost
eliberat în 1962.
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Datorii de 167,9 milioane
de lei la Nitroporos Făgăraş

Compania deţinută de omul
de afaceri Ioan Niculae este în
insolvenţă. Potrivit tabelului preliminar al creanţelor, Nitroporos
SRL a acumulat datorii în valoare de 167,9 milioane de lei.
Dintre acestea, totalul creanţelor
garantate acceptate se cifrează
la 104,4 milioane de lei, din care
91,3 milioane de lei către Interagro SA, iar restul de 13 milioane de lei către Direcţia
Finanţelor Publice Braşov.
Creanţele salariale ajung la
1,2 milioane de lei, iar cele bugetare la 11,57 milioane de lei.
Către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov, societatea debitoare are datorii în
cuantum total de 10,7 milioane
de lei compusă din 6,4 milioane
de lei TVA și 4,2 milioane lei
dobânzi și penalități TVA în-

scrise sub condiție.
De asemenea, societatea are datorii salariale acceptate în
valoare de 1,2 milioane de lei. Activitatea
societăţii este suspendată din luna aprilie
2013, când datorită
creșterii prețului gazului metan și a celorlalte utilități, precum
și scăderea cererii și prețului pe
piața de îngrășăminte, firma
pentru care se efectua contractul
de procesare nu a mai putut
susține activitatea de producție
pe platformă.
În perioada martie- mai 2014
s-au repornit istalațiile de acid
azotic și azotat de amoniu dar
datorită prețului ridicat al gazelor naturale, principalul cost în
fabricarea îngrășămintelor chimice, s-a constatat de conducerea societății că momentan
activitatea nu poate fi susținută
financiar.
Nitroporos livra cu precădere
pentru alte firme ale lui Niculae,
printre care Interagro SA
București, Interagro SRL Zimnicea, GA-PRO-CO Chemicals
SA Săvinești şi Chemgas Holding Corporations SRL.

Marți

Guvernul se gândeşte
la o nouă taxă
Numărul fumătorilor români este în scădere, iar
banii pe care îi adună statul din taxa pe viciu nu
sunt suficienți pentru tratamentul persoanelor
care s-au îmbolnăvit din
cauza
consumului
țigărilor.

În aceste condiții, guvernanții
se gândesc să introducă o nouă
taxă pentru fumători. Consumul
de țigarete a scăzut de la 36%,
în anul 2004, până la 26%, în
2011, arată datele Ministerului
Sănătății. În aceste condiții, potrivit ministrului de resort, Nicolae Bănicioiu, „și încasările
din contribuția pentru sănătate
au scăzut”, după cum se arată
într-un răspuns al oficialului de
la Sănătate la interpelarea unui
parlamentar. Contribuția pentru
sănătate aplicată produselor din
tutun, cunoscută drept „taxa pe
viciu”, a fost introdusă în anul
2006, în paralel cu tratamentul

dependenței tabagice „Programul Stop Fumat” și linia telefonică gratuită Stop Fumat.
În anul 2012, „luându-se în
calcul cele cinci tipuri de boli
considerate a fi cauzate de fumat
(boli cardiovasculare, pulmonare cronice, cancere, infecții respiratorii și tuberculoză), pentru
spitalizarea și tratamentul prin
programele naționale de sănătate doar a cazurilor atribuite
fumatului s-a cheltuit o sumă

mai mare decât cea încasată din
contribuția pentru sănătate aplicată produselor din tutun
(diferența este de aproximativ
100 milioane lei)”, afirmă Bănicioiu.
Având în vedere creșterea
continuă a cheltuielilor pentru
diagnosticul și tratamentul bolilor provocate de fumat, „identificarea unei soluții prin care
contribuția pentru sănătate aplicată produselor din tutun (și al-

cool) să crească anual ar trebui
să fie o prioritate”, susține oficialul de la Sănătate.
Potrivit acestuia, foruri
internaționale precum Organizația Mondială a Sănătății și
Banca Mondială, precum și
experiența altor țări indică mai
multe posibilități de a crește taxarea pentru consumatorii de
țigări și băuturi alcoolice, printre
care: Creșterea anuală a actualei
taxe fixe (0,20 euro/pachet
țigarete) ce se aplică fiecărui
pachet de tutun. Înlocuirea actualei taxe fixe cu un procent
fix din acciza totală sau aplicarea unei taxe pentru sănătate,
distinctă de acciză. De exemplu,
ca procent din veniturile
agenților economici care comercializează produse din tutun
și alcool. Aceasta din urmă,
dacă ar fi introdusă, ar reprezenta o noutate absolută în România, o nouă taxă care îi va
afecta pe fumători și pe consumatorii de băuturi alcoolice.

Preţul petrolului a scăzut cu 46%, în timp
ce benzina din România s-a ieftinit cu 18%
Circa 58% din preţul unui litru de benzină şi 54% din preţul
la motorină se duc la stat sub
forma accizei şi a TVA. În acest
moment, preţul unui litru de
benzină a ajuns la circa 5,25 de
lei, în scădere cu 18% faţă de
maximul atins în iulie, anul
acesta.
Dacă guvernul nu ar fi aplicat
de la 1 aprilie acciza de 7 cenţi
pe litru, care reprezintă 41 de
bani din preţul final, acum litrul

de benzină ar fi scăzut sub pragul de 5 lei pe litru, cel mai mic
nivel din ultimii patru ani de
zile. Petroliştii spun că în continuare tendinţa este de scădere.
„Ponderea taxelor (TVA şi
acciză) în preţul la pompă în
reţeaua Rompetrol este astăzi,
(19 decembrie - n.red.), de 58%
pentru benzină şi 54% pentru
motorină. În afara accizelor şi
taxelor, preţul final al carbu-

ranţilor este format din indicatori variabili precum cotaţiile
internaţionale ale materiilor prime şi ale produselor petroliere,
cursul de schimb, precum şi costuri logistice şi de distribuţie,
cele financiare necesare asigurării capitalului de lucru şi a
investiţiilor”, explică reprezentanţii KMG International,
fostul grup Rompetrol, al doilea
cel mai mare jucător din piaţa
petrolieră locală.

Comisia Europeană a adoptat primele
programe operaţionale pentru România
CE a adoptat primele două
programe operaţionale 20142020 pentru România, PO
Asistenţă Tehnică, în valoare
de 251 milioane de euro, şi PO
Competitivitate, 1,58 miliarde
de euro, potrivit unui comunicat al Reprezentanţei Comisiei
Europene la Bucureşti.
Programul Operaţional
Asistenţă Tehnică, în valoare
de 251 milioane de euro - contribuţia europeană fiind de 212
milioane de euro -, adoptat joi,
vizează întărirea capacităţii administrative a României de a
coordona, desfăşura şi supraveghea Fondurile Europene
Structurale şi de Investiţie. Programul va sprijini atât admi-

nistraţia implicată în managementul fondurilor europene,
cât şi pe beneficiarii acestora,
prin întărirea capacităţii acestora de a pregăti şi de a implementa proiecte, se arată în
comunicatul Reprezentanţei
Comisiei Europene.
Programul Operaţional
pentru Competitivitate, adoptat la sfârşitul săptămânii trecute, reprezintă o investiţie
de 1,58 miliarde de euro contribuţia europeană fiind
de 1,32 miliarde de euro pentru creşterea competitivităţii econo- miei. Conform
sursei citate, o primă prioritate a programului o reprezintă investiţiile în cercetare

şi dezvoltare (952,6 milioane
de euro), gândite să răspundă
nevoilor mediului de afaceri
şi să întărească legăturile dintre acesta şi institutele de cercetare.
În egală măsură, Programul
se concentrează pe creşterea
calităţii şi a utilizării serviciilor publice electronice (630,2
milioane de euro). Vor fi susţinute folosirea tehnologiilor
informatice şi de comunicare
în educaţie, cultură şi sănătate. Programul Competitivitate
va sprijini dezvoltarea infrastructurii broadband în întreaga ţară, creând legături
esenţiale între mediul rural şi
mediul urban.
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Orarul magazinelor
de sărbători
Supermarketurile şi hipermarketurile vor fi
închise de Crăciun şi
Anul Nou, dar vor avea
program prelungit sau
chiar non-stop între
cele două sărbători.
Magazinele Metro sunt
deschise până pe 23 decembrie. Pe 24 decembrie vor fi
închise de la ora 16.00 şi
vor fi redeschise pe 26 decembrie, între 8.00 şi 16.00.
Magazinele Metro vor avea
apoi program normal până
pe 31 decembrie, când se
închid la ora 16.00, iar pe 2
ianuarie vor fi deschise între
8.00 şi 16.00
La Selgros, programul se
termină la ora 16.00 pe 24
şi 31 decembrie. Pe 26 decembrie şi 2 ianuarie, programul se termină la ora
22.00, iar între 27 şi 30 decembrie – la ora 23.00. Ma-

gazinele Profi, cu excepţia
celor din centrele comerciale şi celor deschise nonstop, sunt deschise până pe
23 decembrie, la ora 24.00,
iar pe 24 decembrie vor fi
închise de la ora 19.00, pentru a fi redeschise pe 26 de-

cembrie, între orele 10.00
şi 18.00.
Magazinele Carrefour se
închid la ora 19.00 pe 24 decembrie şi la ora 18.00 pe 31
decembrie.
Magazinele Kaufland au
program până la ora 23.00

inclusiv pe 23 decembrie şi
între 27 şi 30 decembrie,
până la ora 18.00 în 24 şi 31
decembrie şi până la ora
16.00 în 26 decembrie şi 2
ianuarie.
La Billa, programul se încheie la ora 22.00, 23.00 sau
24.00 până pe 23 decembrie,
dar şi între 27 şi 30 decembrie, precum şi până la orele
19.00, 20.00 sau 21.00 pe
24, 26 şi 31 decembrie.
Magazinele Mega Image
au, cu unele excepţii, program
până la ora 22.00 pe 24 decembrie, până la ora 18.00 în
26 decembrie şi 2 ianuarie şi
până la ora 19.00 pe 31 decembrie.
La Auchan, programul se
încheie mai devreme în zilele
24 decembrie şi 31 decembrie (în general la ora 18.00),
iar între 27 şi 30 decembrie
unele magazine au program
prelungit şi până la ora 24.00.
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Covasna: Arhiepiscopul
Ioan Selejan și-a luat
rămas bun de la enoriași
Arhiepiscopul ortodox al Covasnei și Harghitei, Ioan Selejan,
care va fi întronizat săptămâna
viitoare mitropolit al Banatului,
și-a luat rămas bun de la
enoriași în cadrul unei ceremonii desfășurate, duminică dupăamiază, la Cate-drala Ortodoxă
din Sfântu Gheorghe. Cu acest
prilej, el i-a îndemnat pe cei câteva sute de credincioși, care lau întâmpinat cu flori și colinde,
credința
păstreze
să-și
strămoșească și să se roage la
Dumnezeu să le trimită în locul
lui un ierarh la fel de devotat și
iubitor de neam și țară.
„Am venit aici de la Ierusalim, am lăsat Ierusalimul (în
urmă cu 20 de ani - n.r) pentru
Miercurea Ciuc și pentru Sfântu
Gheorghe. Acum, după ce
Dumnezeu a văzut că lucrurile
au ajuns aici la o oarecare măsură a lucrurilor - biserici făcute,
mănăstiri, viață duhovnicească
- de aici, unde a fost o patrie a
durerilor, a fost singurul loc din
țară unde mai creșteau copaci
în biserici, în altă parte de țară
nu exista așa ceva, acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, mă îndrept
spre un alt loc, nu ușor, care a
fost foarte greu încercat în urmă

cu 25 de ani. În orașul
Timișoara, în vremurile acestea
încă mai era sânge pe stradă și
trotuare. (...) Încă rana de la
Timișoara nu s-a vindecat (...)
Iubiți credincioși, la Sfânta Liturghie, înainte de a pomeni pe
mama mea, totdeauna v-am pomenit pe frățiile voastre și pe
preoți (...) și vă spun, chiar dacă
fac un pas spre granița de vest
a României, și acolo o să vă pomenesc pe toți, tot înainte de
mama, de tatăl meu, de părinții
mei (...) De acolo, de la margine
de țară, voi privi mereu către locurile acestea și atât cât voi putea n-am să las niciodată să vă
risipească cineva din locurile
acestea. Păstrați-vă credința (...)
, să nu vă împuținați sufletele
(...), să nu răspundeți provocărilor și să vă puneți nădejdea în
prea bunul Dumnezeu, că cine
îl are pe Dumnezeu alături, niciodată nu va pieri”, a spus arhiepiscopul ortodox al Covasnei
și Harghitei.
Ioan Selejan a adăugat că este
posibil ca, peste aproximativ
două luni, să fie numit succesorul său la conducerea Episcopiei
Ortodoxe a Covasnei și Harghitei.

Aproape 80% dintre români
nu știu adevărul despre ce s-a
întâmplat în decembrie 1989
La 25 de ani de la schimbarea de regim, românii nu
știu adevărul în legătură cu ce
s-a întâmplat în decembrie
1989 și cei mai mulți consideră că evenimentele de
atunci au fost inițiate din interiorul României, relevă un
sondaj INSCOP - Adevărul.
Potrivit sondajului, 78,3%
dintre români nu cred că știu
adevărul despre ce s-a întâmplat în decembrie 1989,
16,8% consideră că știu adevărul și 4,9% reprezintă nonrăspunsuri.
Segmentul peste 50 de ani
crede în măsură mai mare decât celelalte că știe adevărul
despre evenimente.
Rugați să se pronunțe cu
privire la evenimentele din
decembrie 1989, 33,5% dintre români cred că acestea au
reprezentat voința poporului
român, care s-a revoltat împotriva sistemului comunist.
33,4% cred că mai degrabă a
fost o lovitură de stat dată de
persoane care au încercat să
îl îndepărteze pe Ceaușescu,
în timp ce 20,9% consideră
că evenimentele au fost
consecința deciziei marilor
puteri de a desființa sistemul
comunist în Europa de Est.

12,3% nu au știut sau nu
au răspuns. Pe segmente de
vârstă, cei mai convinși de autenticitatea Revoluției sunt românii peste 50 de ani (36,4%
dintre ei cred că a fost voința
poporului).
Cei între 31-50 de ani
(34,7% dintre ei) și cei peste
50 de ani (35,8% dintre ei)
sunt în cea mai mare
proporție convinși și de varianta loviturii de stat. Cea
mai mare proporție de nonrăspunsuri (28,2% din acest
segment) apare la cei sub 30
de ani.
49,5% dintre respondenți
cred că evenimentele din decembrie 1989 au fost inițiate
din interiorul României, în
timp ce 36,2% cred că au fost
inițiate din afara României.
14,2% nu au știut sau nu au
răspuns.
Cele mai multe non-răspunsuri (26,9%) sunt la segmentul care nu a avut contact direct cu perioada — 18-30 de
ani.
Legat de rolul jucat de diferite personalități la evenimentele din decembrie 1989:
cea mai bună imagine o are
Sergiu Nicolaescu (45,3%
apreciază un rol mai degrabă

pozitiv), urmat de Petre Roman (44,8% pozitiv), Ion
Iliescu (41,2%) și Mircea Dinescu (39,9%).
Silviu Brucan este văzut cu
un rol mai degrabă pozitiv de
32,9% dintre români și Laszlo Tokes — de 25,8%. Dan
Iosif este apreciat ca având un
rol pozitiv de 23% dintre români, Victor Stănculescu —
Voican
Gelu
22%,
Voiculescu — 20,4%, Virgil
Măgureanu — 19,4%.
Cele mai puțin cunoscute
personaje de la Revoluție sunt
Dan Iosif — 16,7% nu au auzit de el, Virgil Măgureanu
— 15,8%, Victor Stănculescu
— 12,1%, Silviu Brucan —
10,6%, Gelu Voican Voiculescu — 10%.
În ceea ce privește procesul
soților Ceaușescu, 68,4% dintre români cred că acesta a
12,7%
incorect,
fost
consideră că a fost un proces
corect, 10,5% susțin că nu
știu sau nu au cunoștință despre acest eveniment și 8,4%
nu răspund.
Volumul eșantionului a fost
de 1.076 persoane. Eroarea
maximă admisă a datelor este
de 3%, la un grad de încredere de 95%.

braŞovul istoric
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„Mărturiile vii” ale trecerii
lui Cuza prin Brașov

Alexandru Ioan Cuza(1820-1873) împreună cu
mai mulţi revoluţionari au fost găzduiţi de braşoveni şi au pus la cale paşii revoluţiei paşoptiste
şi ulterior ai Unirii. Drept răsplată când a ajuns
domnitor, Cuza a dat bani pentru dezvoltarea
gimnaziului român de la Braşov.
Un prim popas al viitorului domn al Principatelor îl aflam în condițiile revoluției paşoptiste,
când împreună cu mai mulţi domni veniţi de
pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, sunt găzduiţi
de braşoveni. O placă comemorativă de pe str.
Poarta Schei nr. 3 arată că în 1848 aici au pososit
personalităţi de frunte: Alexandru Ioan Cuza,
Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Ion Eliade Rădulescu, Cristian Tell, Gheorghe Magheru.
Cuza a fost martor şi colaborator la editarea,

tot la Braşov, a celor două documente, devenite
platforme revoluționare: „În numele Moldovei,
a omenirii și a lui Dumnezeu” și „Prinţipurile
noastre pentru reformarea patriei”, ambele formulate şi redactate de Vasile Alecsandri împreună cu revoluţionarii moldoveni şi munteni
prezenţi la Braşov.
Alexandru Ioan Cuza a aflat atunci şi de eforturile făcute de braşoveni pentru înfiinţarea
unui gimnaziu în limba română, actualul Colegiu
„Șaguna”.
După ce a urcat pe tron a încuviinţat plătirea
anuală a daniei de 18.500 lei din partea Moldovei și 15.750 din partea Munteniei (total 500
galbeni), bani cu care s-a înfiinţat gimnaziul
care a şi fost recunoscut de autorităţi în 13 oc-

tombrie 1860. Se mai păstrează și azi în Şchei
ştampa reprezentând imaginea gimnaziului, realizată de Ion Maiorescu la Viena doar în 500 de
exemplare şi prezentată Principelui Cuza.
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a stat la Braşov şi în exil, după ce a fost detronat. A stat ascuns două săptămâni într-o casă din Braşov de
pe strada Lungă. Pe atunci clădirea se numea
Hanul Cerbul de Aur. Şederea marelui domnitor nu a trecut neobservată. Casa este acum
hotel şi pe faţadă există o plăcuţă care anunţă
că acolo a locuit domnitorul Alexandru Ioan
Cuza.
„În această casă a locuit între 20 februarie şi 4
martie 1866, în drum spre exil… Alexandru Ioan
Cuza, domn al Principatelor Unite“.

local
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astăzi se deschide sezonul
de iarnă în Poiana Brașov
Braşovenii şi turiştii
sunt aşteptaţi astăzi cu
toţii pe pârtia Bradul,
la spectacolul care va
marca deschiderea oficială a sezonului de iarnă în Poiana Braşov.
Spectacolul va începe la
ora 16.00 şi îi va avea ca invitaţi pe trupa Coco şi Lavinia, iar la ora 18.00 este
programat un foc de artificii.
Sute de schiori au încercat pârtiile din Poiană în acest weekend.
Partea superioară a masivului
Postăvarul a oferit condiţii
excelente de schi, în acest
weekend. Sâmbătă şi duminică au fost înregistrate zilnic
peste 2.000 de treceri prin
turnicheţii de la telescaunul
Ruia. Pârtiile Kanzel, Sulinar,
Drumul Roşu, Lupului, Subteleferic au fost deschise încă
de vineri, sunt amenajate, şi
oferă condiţii excelente pentru schi, stratul de zăpadă fiind între 30 şi 40 de cm. Au
fost pornite şi instalaţiile de

zăpadă artificială pentru pârtiile din partea inferioară a
masivului, primele vizate fiind Sulinar şi Subteleferic.
Pentru înzăpezirea pârtiilor, în acest week-end s-au

utilizat peste 10.000 de metri
cubi de apă. Dintre instalaţiile de transport pe cablu, ieri
erau funcţionale Telegondola
şi Telescaunul Ruia.
Tot ieri, în partea superioa-

ră a muntelui cerul era variabil, cu vizibilitate bună. Temperatura la ora 9.30 era de
-4°C în masivul Postăvarul,
iar în Poiana Braşov, de -3°C.
A.P.
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Doleanțele
revoluționarilor
Urmaşi ai
eroilor, oficialităţi locale, o
gardă militară
şi revoluţionari au participat ieri, în
Cimitirul din
centrul oraşului, la comemorarea a 25
de ani de la
Revoluția Română.
Revoluţionarii brașoveni
au reamintit cu această ocazie care le sunt și doleanțele.
„Noi avem trei doleanţe, din
partea Asoţiaţiei Luptătorilor,
Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor
- ALRUE <Braşov Decembrie 1989>. Prima este ca
autorităţile locale, Prefectura
şi Consiliul Judeţean, să le
acorde titlul de cetăţeni de
onoare ai Braşovului tuturor
celor care au decedat la Revoluţie. A doua este ca aici,
în cimitir, să se construiască
un monument, aşa cum merită eroii aceştia. Avem proiectul, avem tot ce ne trebuie.
Cea de-a treia este ca pe
Tâmpa să se construiască o
cruce, pentru protecţia tuturor
braşovenilor”, a declarat Va-

sile Mardare, preşedintele
ALRUE „Braşov Decembrie
1989.
„Eu nu prea vorbesc la astfel de momente, pentru că eu
consider că trebuie să vorbească cei care au mai multe
de spus. Am să ţin cont de
ceea ce a solicitat Vasile Mardare aici şi vom vedea cum
vom putea să materializăm
ceea ce ni s-a propus”, a spus
primarul George Scripcaru.
Eroii martiri ai revoluţiei
de la Braşov sunt deja Cetăţeni de Onoare ai Municipiului Braşov. Singura persoană
care deţine titlul de Cetăţean
de Onoare al Judeţului Braşov este regretatul arhitect al
judeţului, Mihai Sârbu, care
a primit această distincţie pe
28 martie 2013.
A.P.

Se fac nominalizări pentru premiile
anului 2014 în cultură la Brașov
Consorțiul Cultural Corona organizează Gala Premiilor Anului 2014 în Cultură
la Brașov, eveniment care
va avea loc în luna ianuarie
2015. În vederea identificării celor mai valoroase proiecte și organizații culturale
ale anului care se încheie,
brașovenii sunt invitați să
facă nominalizări pentru următoarele categorii:
1. Cartea anului 2014
2. Proiectul muzical al
anului 2014
3. Expoziția anului 2014
4. Proiectul cultural al
anului 2014

5. Concertul anului 2014
6. Spectacolul teatral al
anului 2014
7. Festivalul anului 2014
8. Organizația culturală a
anului 2014
9. Personalitatea culturală
a anului 2014 la Brașov.
Fiecare organizație sau
persoană fizică are dreptul
să facă o nominalizare la
fiecare din cele 9 categorii.
Nominalizările trebuie să
conțină următoarele date:
1.Nume/ Denumire organizație
2. Denumire proiect
3. Scurtă descriere - con-

cept, perioadă, activități, beneficiari, impact, rezultate
(maxim o pagină)
4. Martor foto/video
5. Dosar de presă
Toate nominalizările se
trimit prin poșta electronică
la adresa consortiulculturalcorona@gmail.com până la
data de 23 ianuarie 2015.
Juriul va fi format din
personalități recunoscute ale
mediului cultural brașovean.
Premiile vor fi anunțate
într-o adunare generală festivă a Consorțiului care va
avea loc în luna ianuarie
2015.

Nu se mai vând brazi în Piața Sfatului
Ieri a fost ultima zi în care
Regia Locală a Pădurilor
„Kronstadt” a pus în vânzare,
în Piaţa Sfatului, brazi de Crăciun, la preţuri mai mici decât
cele din pieţe. Preţul brazilor a
fost 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.
Regia a vândut şi crengi de brad,
la preţul de un leu pentru cinci
crengi.
Derulată deja de mai mulţi
ani, acţiunea Regiei Pădurilor
are rolul de a oferi posibilitatea

şi braşovenilor cu venituri mai
modeste să îşi achiziţioneze
un brad de Crăciun. Din 16
decembrie, de când a început
comercializarea de brazi în

Piaţa Sfatului, Regia a comercializat aproximativ 900 de bucăţi. Brazii provin atât din
pepiniera Regiei, cât şi din confiscări.
A.P.

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

mAgAzin
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Reușita anului în știință
Sonda europeană Rosetta şi plasarea robotului Philae pe cometa
Ciuriumov constituie
cea mai importantă
reuşită ştiinţifică a
anului 2014, potrivit
revistei Science, graţie
potenţialului privind
descoperiri majore referitoare la originile
Sistemului Solar şi ale
vieţii pe Terra.
Instrumentele de la bordul
sondei spaţiale Rosetta au detectat deja prezenţa apei, a metanului şi a hidrogenului în
coada cometei CiuriumovGherasimenko, pe care o
acompaniază din luna august,
au subliniat editorii prestigioasei reviste Science.
Primele rezultate ale primelor analize ale moleculelor de
apă de pe Ciuriumov au arătat,
contrar a ceea ce se credea anterior, că acest tip de cometă,
provenind din centura Kuiper,
situată dincolo de orbita lui
Neptun, nu este la originea apei
terestre, care a fost adusă pe
Pământ mai degrabă de meteoriţi. Continuând să observe

coada formată din gaze şi praf
a cometei, cercetătorii vor putea, probabil, să descopere cum
se comportă aceste corpuri pe
măsură ce se apropie de Soare,
iar întorcându-se în timp, vor
putea să rezolve misterul formării diferitelor tipuri de comete, în urmă cu 4,65 de
miliarde de ani, potrivit Science.
Alte reușite din 2014
- Secvenţierea genomului a
48 de specii de păsări care a
arătat că, în marea lor majoritate, înaripatele moderne au
apărut în cele câteva milioane
de ani de după dispariţia dinozaurilor, cu care sunt înrudite,
în urmă cu 66 de milioane de
ani, contrazicând ipotezele an-

terioare.
- Cercetătorii au demonstrat
că sângele şoarecilor tineri rejuvenează muşchii şi creierul
şoarecilor bătrâni, ceea ce a
dus la teste clinice în cadrul cărora bolnavi de Alzheimer au
primit plasmă de la donatori
tineri.
- Inspirându-se din organizarea şi viaţa termitelor, savanţii au construit mici roboţi
interactivi capabili să coopereze fără intervenţie umană
pentru construirea unor structuri simple.
- Cultivarea în laborator a
unor celule similare celor beta
care produc insulină, în pancreas, deschizând calea către
noi modalităţi de combatare a

diabetului.
- Arheologii au descoperit
că imaginile unor animale pictate într-o peşteră din Indonezia, a căror vechime se credea
a fi de circa 10.000 de ani, au
de fapt o vechime cuprinsă între 30.000 şi 40.000 de ani, ca
şi arta rupestră din Europa.
- Manipularea activităţii neuronilor folosind raze de lumină a permis modificarea
memoriei în cazul şoarecilor,
ştergând amintirile existente şi
înlocuindu-le cu unele false.
- Crearea în laborator a bacteriilor sintetice E.Coli, prin
manipularea ADN-ului acestora, lucru ce ar putea permite
crearea de proteine artificiale
pe măsură.

Marți

Păsările au un al șaselea
simț care le permite să
fugă din calea furtunilor
Păsările, spre deosebire de oameni, pot
percepe infrasunetele
generate de perturbări
meteorologice severe și
se pot feri astfel din calea unor furtuni, susține
un studiu apărut în revista americană Current
Biology, relatează AFP.
Oamenii de știință au făcut această constatare în timpul unui proiect de
observare a mișcărilor parulinelor cu aripi aurii, păsări mici din specia parulide.
În aprilie 2014, păsările au
plecat dintr-o zonă de reproducere, situată în statul american Tennessee, deși abia
sosiseră acolo. Două zile
mai târziu, în regiune s-au
produs peste 84 de tornade
devastatoare, care au ucis 35
de persoane. Păsările au parcurs 1.500 de kilometri în
cinci zile pentru a scăpa de
furtună.
„Lucrul cel mai curios este
că păsările au plecat din
acele locuri cu mult timp înainte de furtună”, arată Henry Streby, ecologist la

Universitatea California din
Berkeley. „În momentul în
care specialiștii de la canalul
meteo anunțau că furtuna se
îndreaptă spre noi, păsările
se pregăteau să plece”, adaugă el. „Meteorologii și fizicienii știu de multă vreme că
furtunile care duc la tornade
produc emisii puternice de
infrasunete, care se propagă
pe mii de kilometri, cu
frecvențe la care aceste păsări sunt foarte sensibile”,
spune ecologistul.
Păsările au, așadar, un al
șaselea simț, care le va ajuta
să supraviețuiască în
condițiile încălzirii climatice
ce ar urma să ducă la
creșterea intensității și
frecvenței furtunilor puternice și tornadelor, susțin cercetătorii.

Aplicaţia mobilă „Primăria Braşov”,
disponibilă şi în App Store
Aplicația mobilă
oficială a Primăriei
Brașov, lansată în
urmă cu două săptămâni și care era până
acum disponibilă pentru utilizatorii de telefoane cu sistem de
operare Android, a
fost publicată și în magazinul App Store, de unde
poate fi descărcată gratuit de
posesorii de telefoane și tablete cu iOS (iPhone, iPad).
Aplicaţia se numeşte „Primăria Braşov” sau „Brasov City
Council”, în varianta în limba
egleză.
Aplicația oferă acces la
informații cu privire la evenimentele culturale ale
orașului, la știri despre activitatea Primăriei, a instituțiilor
culturale, precum și noutăți
privitoare la proiectele de dezvoltare derulate de municipalitate. Utilizatorii vor putea
sesiza Dispeceratul tehnic al
Primăriei cu privire la probleme constatate în oraș, atât
prin apelare directă din
aplicație, cât și prin completarea și expedierea prin email
a unui formular online.
Turiștii vor găsi un ghid
gratuit al celor mai interesante
atracții turistice, geolocalizate
și afișate în funcție de amplasarea utilizatorilor, începând

cu cea mai apropiată.
Aplicația oferă informații
complete despre traseele turistice ale Brașovului, cel medieval, cel turistic și cel
arhitectonic, dar și despre parcuri, muzee și centrele de informare turistică. Direct din
aplicație pot fi accesate pagina
de Facebook a municipalității
și camere web care captează
imagini live din câteva zone
ale orașului.
„Având în vedere că mijloacele de comunicare electronică
pe care le utilizează Primăria
în relaţia cu cetăţeanul au un
succes foarte mare, ne-am
gândit să extindem acest sistem de relaţionare, prin lansarea acestei aplicaţii care este
nu doar un instrument de informare, ci şi un mijloc de comunicare între cetăţean şi
Primărie. Timp de câteva luni
de zile vom testa această aplicaţie, după care vom decide
modul în care ea va fi gestionată. După portalul www.bra-

sovcity.ro , care oferă
toate mijloacele instituţionale de derulare a
relaţiei dintre cetăţean
şi municipalitate - indiferent că vorbim de
informaţii, solicitări,
depuneri de documente,
plata impozitelor şi taxelor etc, anul trecut
am lansat pagina de Facebook
a Primăriei, care vizează un
alt mod de relaţionare, axat
pe oferirea de informaţie în
timp real despre evenimentele
oraşului în principal, iar
acum avem şi această aplicaţie pentru utilizatorii de mobil,
care completează gama noastră de instrumente în relaţia
cu cetăţeanul, fie el braşovean
sau turist”, a declarat primarul George Scripcaru.
Utilizatorii care deţin alt tip
de telefoane cu conexiune
mobilă la internet, cum ar fi
posesorii de dispozitive BlackBerry din generaţiile anterioare sau Nokia Lumia cu
Windows Phone, pot accesa din
browserul dispozitivului mobil
varianta webapp a aplicaţiei, la
adresa brasov.edisca.com. Website-ul funcţionează întocmai
ca o aplicaţie mobilă şi va oferi
o experienţă similară celei pe
care o vor avea posesorii de telefoane şi tablete cu Android
sau iOS.
A.P.
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Nimic nou: Norvegia
campioană europeană
Nordicele, încă odată cele mai bune pe semicerc!
A XI-a ediţie a Campionatului
European de handbal feminin,
competiţie găzduită anul acesta
în comun de Croaţia şi Ungaria,
s-a încheiat duminică seara la Budapesta, cu victoria Norvegiei.
Formaţia din nordul Europei a
trecut în ultimul act al competiţiei,
de Spania: 28-25. Bronzul Campionatului European de handbal
feminin a fost adjudecat de Suedia. În finala mică, scandinavele
au trecut de Muntenegru cu 2523. În 2016, Campionatul European de handbal feminin va fi
găzduit de Suedia.
DinnouregineînEuropa!În 2012,
titlul european a fost cucerit de
Muntenegru, după 34-31 cu Norvegia. Astfel, după patru titluri
consecutive, aurul european mergea în altă parte, decât în ţara
fiordurilor. Chiar şi cu o echipă
aflată în reconstrucţie, Norvegia
a demonstrat încă odată că rămâne o forţă în lumea sportului
cu mingea la semicerc. Spania a
crezut în şansa ei şi a visat cu
ochii deschişi că se poate încununa regina Europei. A condus
şi cu 5 goluri pe tabelă în prima
repriză, dar nu a fost de ajuns
pentru a repune colosul nordic.
Împinse de la spate de gemenele
Bonaventura, care au dat acel 5
% Norvegiei, fetele antrenate de
Hergeirsson au pus stăpânire pe
joc în repriza secundă şi au defilat
spre un nou titlu european. Al şaselea din istorie!
Neagu a doua marcatoare a turneului. Suedeza Isabelle Gullden,
a fost cea mai bună marcatoare
a Europeanului găzduit de Un-

Foto: huncro2014.ehf-euro.com

Bani de la buget, pentru fotbal
FRF va primi o alocaţie financiară de aproximativ un milion de
euro de la MTS pentru pregătirea loturilor de copii şi juniori în
2015, fiind pentru prima oară când federaţia de fotbal a solicitat
fonduri de la bugetul de stat, a declarat, ieri, secretarul de stat,
Carmen Tocală. „Este firesc ca pentru loturile naţionale de
tineret şi juniori să fie atribuită o sumă. Pentru loturile naţionale
de seniori au nişte condiţii stabilite de forul conducător şi noi
nu putem aloca sume decât în limita HG-ului. Dar pentru loturile
mici se poate. Sunt peste 23.000 de sportivi legitimaţi la fotbal,
deci trebuie să el dăm şi lor. Chiar dacă lumea nu agreează.
Dar vorbim numai despre activitatea de tineret şi juniori, părinţii
nu mai pot suporta cheltuielile. Acolo trebuie să umblăm noi.
Am agreat cu domnul Burleanu, cu domnul Chivorchian un
plan, până se reglementează situaţia cu Loteria, să-i ajutăm
într-un fel. Nu sunt condiţionaţi de anumite calificări, nu intră
în prima grupă valorică, intră în a doua grupă valorică la finanţare, la jocurile sportive. Comparativ cu toate jocurile sportive,
vor primi o finaţare de 4-5 milioane de lei. Toate se situază în
jurul acestei sume. Handbalul are ceva mai mult, dar a avut
un campionat european. Eu cred că 4-5 milioane de lei înseamnă un ajutor pentru federaţie”, a declarat Tocală. Federaţia Română de Fotbal va fi obligată să cheltuie sumele provenite de
la bugetul de stat în anumite condiţi. „Trebuie să cheltuiască
aceste sume în condiţiile noastre însă, nu în hoteluri de 5 stele,
noi stă în hoteluri de 3 stele, pentru că aşa prevede legea.
Transportul se face la economic, nu la business, sunt nişte
criterii care trebuie respectate. Dar trebuie ajutaţi, joacă pentru
România. Aveau banii de la Loterie, dar nu mai au acei bani
din 2009, de unde au ei venituri proprii să susţină juniorii?
Atunci am spus să-i ajutăm, dar la fel ca la celelalte jocuri sportive” a mai spus Tocală.

Norvegia a câştigat pentru a 6-a oară titlul de campioană europeană la handbal feminin!
Chiricheş spre Roma?
garia şi Croaţia şi a fost declarată
şi MVP-ul turneului. Jucătoarea
scandinavă a aruncat de 89 de
ori la poartă, pentru un total de
59 de goluri, echivalentul unui
procentaj de 65%. Gullden a
fost urmată în ierarhia celor mai
bune marcatoare, de Cristina
Neagu. Interul nostru a avut un
procentaj mai slab-51%. Din
cele 97 de aruncări, de 49 de
ori mingea s-a oprit în porţile
formaţiilor adverse. Podiumul
celor mai eficiente jucătoare a
fost completat de jucătoarea celor de la CSM Bucureşti, Carmen Martin. Deşi la formaţia
din Capitală este doar rezervă,
Martin a reuşit să marcheze pentru naţionala Spaniei, de 46 de
ori(65 de aruncări, procentaj
71%). De asemenea, Cristina
Neagu a fost declarată cel mai

bun inter stânga al Campionatului European şi a prins echipa
ideală a turneului.
Ungureanu, al doilea portar!
După un început de turneu modest (în nota echipei, 19-27 cu
Norvegia), Paula Ungureanu a
crescut de la meci la meci şi a
închis în multe moment poarta
României. Într-un clasament al
eficacităţii, portarul campioanei
HCM Baia Mare a fost devansat

doar de goalkeperul Norvegiei,
Silje Solberg, care a avut un procentaj de 41%. Spre poarta României au fost trimise în total
198 de aruncări, 80 dintre acestea fiind apărate de Paula Ungureanu, ceea ce a condus la un
procentaj final foarte bun: 40%!
Podiumul celor mai eficienţi
portari a fost completat de nemţoaica Katja Schulke, care a contabilizat un procentaj de 39%.

Norvegia - Spania 28-25 (10-12)
Norvegia: Silje Solberg 15 intervenţii, Sando 2 intervenţii
- Linn-Kristin Riegelhuth 10, Mork 7, Sanna Solberg 3,
Betina Riegelhuth 2, Loke 2, Kristiansen 1, Alstad 1
Antrenor: Thorir Hergeirsson
Spania: Navarro 11 intervenţii - Pena 10, Martin 4, Barbosa 4, Mangue 3, Aguilar 2, Chavez 1, Pinedo 1
Antrenor: Jorge Duenas

Se bat din nou cu ciucanii
Echipa de hochei pe gheață
Corona Wolves Brașov a
câștigat Cupa României, după
ce a trecut de Sport Club Miercurea Ciuc cu scorul de 3-2 (02, 1-0, 2-0).
„Lupii” vor juca astăzi din
nou cu formația din Ciuc, în deplasare, în Liga Mol. În finala
de duminică, brașovenii au început timorat meciul și după 20
de minute erau conduși cu scorul de 2-0, după golurile marcate
de Michal Satek și Gergo Biro.
În repriza secundă Csaba Nagy
a marcat în superioritate numerică și „lupii” erau din nou în
joc. În repriza a treia Peter Klouda și Csanad Virag au punctat

Pagină relizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Țirea
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pentru trupa de sub Tâmpa și
au aruncat patinoarul în aer. Elevii lui Jerry Andersson s-au impus la final cu scorul de 3-2 și
i-au făcut fericiți pe cei peste
1500 de brașoveni care au luat
cu asalt Patinoarul Olimpic din
Brașov. „Nu poți descrie în cuvinte ce simți. Trebuie să câștigi
o cupă sau un campionat pentru
a înțelege cu adevărat ce se întâmplă. A fost un meci dificil,
dar este important că am reușit
să ne revenim după o primă repriză slabă și am câștigat acest
trofeu. Știam că publicul
brașovean este extraordinar dar
astăzi a fost magnific și țin să
le mulțumesc suporterilor pentru

că au fost alături de noi”, a declarat la final hocheistul
brașovean Arpad Mihaly. „Este
un sentiment foarte plăcut să
câștigi un trofeu. A fost un meci

dificil, dar a fost o finală și era
normal să fie așa. S-au întâlnit
două echipe foarte bune. Ei au
fost mai buni în prima repriză,
în care noi nu am jucat mai nimic, apoi a doua repriză a fost
controlată de noi, iar în repriza
a treia am fost un pic mai buni
decât ei. Mă bucur pentru această victorie și îi felicit pe băieți
pentru că au reușit să reintre în
meci și să întoarcă rezultatul.
Publicul a fost de nota 10”, a
spus și tehnicianul formației
brașovene Jerry Andersson.
Brașovenii vor juca astăzi în
Liga Mol împotriva celor de la
Sport Club Miercurea Ciuc, în
deplasare.

Clubul AS Roma ar fi ajuns la un acord pentru a-l împrumuta
pe fundaşul Vlad Chiricheş de la Tottenham, în perioada de
transferuri din ianuarie, a anunţat Gazzetta dello Sport, citată
de presa internaţională. Potrivit publicaţiei italiene, Tottenham
şi-ar dat acceptul de principiu pentru ca internaţionalul român
să se transfere la AS Roma, club care va putea să-l achiziţioneze
definitiv pe jucător în vară. Anterior, gruparea italiană a obţinut
şi acordul lui Chiricheş pentru ca această mutare să se realizeze.
Vlad Chiricheş, 25 de ani, este dorit insistent la Roma de antrenorul Rudi Garcia pentru a întări comparimentul defensiv al
formaţiei clasate pe locul 2 în Serie A. În acest sezon, Chiricheş
nu a prea a fost folosit de tehnicianul Mauricio Pochettino, fostul
stelist evoluând de cinci ori în cele 17 etape disputate în Premier
League.

Norvegia, sigură de Rio
Echipa de handbal feminin a Norvegiei, câștigătoarea Campionatului European 2014 din Ungaria și Croația, și-a asigurat
calificarea directă la Jocurile Olimpice 2016, în timp ce finalista
Spania a obținut accederea în unul dintre cele trei turnee preolimpice care se vor disputa între 17 și 20 martie 2016, relatează
ziarul AS. Norvegia, care este și campioana olimpică en titre,
alături de Brazilia, țara gazdă, sunt singurele echipe care și-a
asigurat prezența la turneul olimpic, la care se vor califica în
total 12 națiuni. Campioana mondială din 2015 se va califica
automat la JO 2016, iar în cazul în care Norvegia va lua și titlul
mondial, atunci Spania va ajunge direct la Rio. La Rio se vor
mai califica campioanele Asiei, Africii și câștigătoarea Jocurilor
Panamericane, programate în iulie 2015. La acestea se vor
adăuga primele două clasate la cele trei turnee preolimpice
din 2016.

Au jucat pentru copii
Jucătorii elvețieni Roger Federer și Stanislas Wawrinka au
strâns 1,3 milioane de dolari, bani destinați Fundației Federer
care sprijină copiii dezavantajați din Africa și Elveția, în urma
unui meci demonstrativ de tenis, disputat duminică seara la
Zurich. Cei doi, au jucat pe Hallenstadion în prezența a 11.000
de spectatori, meciul având ritm, mai ales că a fost acompaniat
de muzică africană, în care percuția a fost extrem de alertă.
„Seara a fost o experiență formidabilă pentru mine. Stan și cu
mine am fost primiți aici într-o atmosferă excepțională”, a spus
Federer, care a terminat pe locul doi în ierarhia 2014 a ATP,
după sârbul Novak Djokovic, după ce a cucerit cinci titluri, dintre
care două în turnee de Masters 1000. „A fost distracție cât cuprinde și un sfârșit minunat de sezon”, a declarat, la rândul lui
Wawrinka, aflat în plină perioadă de pregătire pentru a-și apăra
titlul cucerit în 2014 la Australian Open, din ianuarie. De la
înființarea cu mai bine de un deceniu în urmă, fundația de caritate a strâns circa 17 milioane de dolari, investiți în programe
educaționale și ajutând circa 285.000 de copii din 6 țări din
sudul Africii și Elveția. Până la sfârșitul anului 2018, fundația
și-a fixat drept țintă să ajute 1 milion de copii.

DIVERTISMENT

Concert în prima zi
de Crăciun la Reduta
eroinelor de operă, iar Orchestra va beneficia de
aportul unor primi soliști
de excepție: Ștefan Negură
la nai, Călin Corai la vioară,
Olsea Tucan la saxofon, în
timp ce Kaiser Band va purta spectatorii într-un potpuriu de poveste al celebrei
trupe Abba.
Dirijorul Daniel Zaharov
Feodorean este recunoscut
pentru receptivitatea manifestată față de public. Se întamplă adesea ca în
spectacolele pe care le conduce Daniel Zaharov Feodorean, spectatorii să fie cei
care dictează tempoul spectacolului.
Biletele se pot achiziționa
de la Centrul Cultural „Reduta”.
Preț bilet: 100 lei/ 120
lei/ 140 lei (în funcție de
categorie).

Joi, 25 decembrie
2014, de la ora 19:00,
brașovenii sunt invitați la Centrul Cultural
Reduta la con certul
„Acorduri vieneze și
internaționale de Crăciun”.
Royal Eastern Orchestra,
condusă de dirijorul Daniel
Zaharov Feodorean, prezintă publicului un concert jovial și antrenant, cu un
repertoriu clasic, dar și modern, în interpretarea unor
artiști profesioniști.
Programul Orchestrei va
cuprinde celebrele piese ale
dinastiei Strauss și ale altor
compozitori austrieci, arii
din opere celebre, dar și interpretări inedite ale unor
lucrări moderne.
Vocea prim-solistei Tatiana Costiuc va da viață

Un singur spectacol la
Teatrul Sică Alexandrescu
În această săptămână la Teatrul Sică Alexandrescu se joacă
doar astăzi, 23 decembrie, de la
ora 19.00, la sala Studio spectacolul „Povestiri alese” de Donald Margulies.
Regia: Vlad Zamfirescu
Decorul: Bogdan Spătaru
Costumele: Maria Tache
Cu: Viorica Geantă Chelbea,

Maria Gârbovan
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei

Bancuri
l Doi beţivi scot un om pe jumătate
înecat dintr-un lac:
- Vezi ce-a păţit dacă a băut apă!
l Nu te uita urât la cel de lângă tine
pentru că s-ar putea să fiţi prieteni pe
Facebook.
l Trei lilieci într-o peşteră, atârnaţi cu
capu-n jos. Deodată unul dintre ei se
întoarce cu cap-n sus. Unul din cei atârnaţi zice:
- Ia uite la ăsta, a leşinat din nou!
l Soţia către soţ:

- Merg la vecina pentru cinci minute…
Te rog să mesteci în oală la fiecare jumătate de oră!
l - Iubitule, ce ai vrea să facem în noaptea dintre ani?
- Păi… draga mea… hai să facem ceva
ce n-am mai făcut niciodată!
- Ce?
- Eu beau liniștit, iar tu taci!
lSe spune că femeile sunt atrase de
bărbații care nu le tratează cum trebuie.
Așa că azi când a venit o domnișoara la
mine la cabinet cu o gleznă luxată, iam dat un medicament de tuse.

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

THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE
FIVE ARMIES – HOBBITUL:
BATALIA CELOR CINCI OSTIRI
3D - PREMIERA
Regie: Peter Jackson
(AP-12), Aventuri, fantastic,
144 min.
ora: 13:00, 18:30, 21:15
DUMB AD DUMBER TO – MAI
TANTALAU, MAI GOGOMAN
2D
Regie: Bobby Farrelly, Peter Farrelly
Gen: Comedie
Durata: 109 minute
ora: 13:20, 20:45
EXODUS: GODS AND KINGS – EXODUS: ZEI SI
REGI
3D
Regie: Ridley Scott
Gen: Acţiune, Aventuri, Dramă
Durata: 150 minute
ora: 15:45, 21:00

THE SEARCH – CAUTAREA
2D- PREMIERA
Regie: Michel Hazanavicius
Gen: Dramă
Durata: 149 minute
ora: 18:00
THE JUDGE – JUDECATORUL
2D
Regie: David Dobkin
Gen: Dramă

Durata: 142 minute
ora: 15:15
ST. VINCENT – SF. VINCENT
2D
Regie: Theodore Melfi
Gen: Comedie
Durata: 102 minute
ora: 19:00
PADDINGTON – PADDINGTON
2D
Regie: Paul King
Gen: Comedie, Familie
Durata: 95 minute
ora: 17:00
PENGUINS OF MADAGASCAR – PINGUINII DIN
MADAGASCAR
3D - DUBLAT
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
Gen: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie
Durata: 92 minute
ora: 13:15
VARVARI - BARBARIANS
2D - PREMIERA
Regie: Ivan Ikic
Gen: Dramă
Durata: 87 minute
ora: 15:00

Marți

Horoscopul zilei
Berbec. Spui exact ce îţi trece prin cap fără să te gândeşti la
consecinţe ori la sentimentele altora. Nu mulţi vor fi cei
care te vor aprecia pentru sinceritate şi îţi faci noi duşmani.
Taur. Nimeni nu pare să îţi asculte doleanţele şi ţi se pune
pumnul în gură indiferent ce ai vrea să spui. O atmosferă atât
de frustrantă te face să nu mai dai niciun fel de randament.
Gemeni. Ai impresia că în ultima vreme ai făcut mai multe
lucruri pentru cei din jur decât pentru tine. Mulţi sunt uimiţi
de faptul că ştii să refuzi şi nu o faci deloc politicos.
Rac. Tânjeşti după o iubire ca în basme şi când ai ocazia să
te implici într-una dai înapoi, deşi o persoană de sex opus
îţi dă de înţeles că ar avea sentimente pentru tine.
Leu. Revin în prim plan unele sentimente pe care le credeai
de mult apuse şi acest lucru te dă complet peste cap. Poate
fi vorba despre o fostă iubire ce îţi dă târcoale.
Fecioară. Faci din proprie iniţiativă munca unui coleg ce nu
pare în apele lui şi cei din jur nu te privesc cu ochi buni. Să
nu te miri dacă întreaga situaţie ajunge la urechile şefilor.
Balanţă. Reacţia unei persoane din jurul tău este cel puţin
surprinzătoare atunci când îi ceri ajutorul. Ajungi fără să
vrei într-o situaţie dificilă. În cele din urmă te descurci.
Scorpion. Faptul că nu ai fost apropiat de cei dragi în ultima
vreme, ajunge să te îngrijoreze. Oferă-le celor din jur timpul
de care au nevoie pentru ca lucrurile să revină la normal.
Săgetător. Când ar trebui să funcţioneze autodisciplina laşi
totul în voia sorţii sperând că nu este nevoie să te implici.
Ai nevoie de decizii importante, luate începând de astăzi.
Capricorn. La capitolul negocieri astăzi întâmpini cele mai
multe dificultăţi căci nu eşti dornic a lăsa nimic de la tine.
Spre seară vei constata că trebuie să fii mai flexibil.
Vărsător. Teste majore apar pe plan sentimental şi dacă nu le
vei trece este posibil ca relaţia în care te afli să fie compromisă.
Orice pas greşit va ajunge la urechile partenerului de cuplu.
Peşti. Iei decizii în numele altora şi în loc ca cei din jur să
îţi mulţumească aşa cum te aştepţi, reuşeşti să îi superi. Intenţiile tale bune vor fi răsplătite cu vorbe rele.

Sudoku
1
2
4

4

9

3
6
8 1
4

9

8
3
2 7 9
6 4 1
3 9 4
2
1 2
8
3 1
5
9
5
7
8
1

Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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9
1
6
5
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ziarele BraşovUlUi de altădată

23 decembrie 2014

Sponsorizări pentru
învăţământ
„Transilvania. Săcele (în
districtul Braşovului), 2 februarie. O sută de ani de
puţin de nu se împlineşte de
când clerul românesc de credinţă răsăriteană neunită (ortodoxă) din Transilvania,
împreună cu partea naţiei de
dânsul păscută, pre lângă alte
prea grele dosădiri ale veacurilor, simţea cu jale multă lipsa
unui institut sau seminariu hotărât pentru procopsirea preoţimei în cele care sunt ale
legii. În vremile mai vârtos
când episcopii din Sibiu erau
unul după altul de naţie sârbi,
bărbaţii doritori de a intra în
cinul preoţiei osteneau şi prin
Bucureşti pentru puţinică învăţătura a slujbei bisericeşti.
Providenţa lumină cugetul fericitului Francisc I spre a da
românilor neuniţi un arhipăstor din mijlocul lor, al cărui
glas oile să-l înţeleagă şi să îl
asculte totdeauna. Acesta fu
preaosfinţitul episcop de acuma, Vasilie Moga, carele după
cum urmările dovediră, simţind toate lipsurile clerului şi
ale credincioşilor săi, nu încetă de la început şi până acuma a cere şi a se ruga atât
pentru neapărat trebuincioasele scutinţe cât şi pentru îmbunătăţirea sorţii preoţilor săi,
măcar prin mijloacele date de
a se putea procopsi câtvaşi.

Împărătescul convict din Viena se deschise pentru câte doi
teologi neuniţi din Transilvania. O şcoală de preparanzi
(învăţători) pe vreme de câte
şase luni se organiză acasă la
Sibiu, care pe lângă necontenitele osteneli a domnului director naţional şi protopop
Moise Fulea şi a domnului
teolog şi protopop Ioan Moga
de un mai lung răstimp, aduse
folosurile aşteptate (întru adevăr pentru doi bărbaţi greutate
mare): câţiva tineri se ajută
cu stipendiul de la episcopie
primit spre a putea săvârşi ştiinţele filosofice în Cluj. Sporiu destul pentru aceste vremi!
Însă câte mai trebuiesc încă!

Un seminariu
bine organizat în care tinerii doritori a păşi la treapta
preoţiei să se poată procopsi
fără multă greutate de cheltuieli în toate ştiinţele teologice
este fără îndoială cel mai de
lipsă (necesar) din toate. Episcopia are venitul hotărât de
către preaînaltele locuri, singur pentru persoana episcopului, alt nimic. Rămăşiţa din
taxa sidoxială nu putea fi aşa
mare ca din aceea în câţiva
ani să se poată întreprinde zidirea şi aşezarea unui astfel
de institut, la care se cer zeci
şi sute de mii de bani. Ce avea
dar a face episcopul şi clerul
neunit? După pilda vechilor
creştini, a primi spre acest
sfânt scop ajutoriu de bani de
la acei credincioşi ai săi, pe
care Dumnezeu i-a binecu-

vântat cu mai mult.
Căldura cu care s-au arătat şi
până acum mai mulţi pentru
punerea în lucrare a planului
arhieresc este îmbucurătoare
destul. Pildă mai proaspătă
avem în trei economi de oi
din Satulung: Niculae Pană,
Radu Manole şi Zaharia Pârvu, care insuflaţi de a vedea
seminariul din Sibiu cât mai
curând deschis tinerimii de
credinţă răsăriteană, spre acel
sfârşit, dădură în mâna
preaosfinţitului părinte episcop două sute de galbeni împărăteşti. Frumos dar şi
frumoasă râvnă aceasta! Ceriul să binecuvinte ostenelile
acestor oameni, precum a binecuvântat odinioară făina şi
untdelemnul văduvei!
Gazeta de Transilvania,
nr. 6, 4 februarie 1840, p.
1-2.

prânz.

În şcoala românească se va
ţine examen la 7 şi 8 februarie
anul curent. Doritorii de a cunoaşte sporiul tinerimii în cele
patru clasuri sunt poftiţi a se
arăta în numitele zile, de la 8 12 ore înainte şi de la 2-5 după

Semnat
Eforia şcolilor
Gazeta de Transilvania, nr.
6, 4 februarie 1840, p. 4.

Înştiinţare
Iscălitul are voie a-şi vin-

de sau a da în arendă stupina după Ghimbăşel nr.
23, după cum şi 13 holde
de semănătură ce are în
câmpurile Braşovului, precum şi 5 holde de fân din
fâneaţa cea mare. Poftitorii
să poftească a se înţelege
cu vânzătoriul.

23 decembrie 1928
Carpaţii
„Un îndrăsneţ atentat asupra unui comersant din Hărman”
Ziarul scria despre un caz grav petrecut în decembrie 1928, în comuna Hărman din jud. Braşov, unde “saşii, formându-se în bandă”,
au atacat locuinţa şi prăvălia “comersantului” român Ion Marinescu,
în plină zi, căutându-l pe acesta ca să-l omoare. Faptul s-a întâmplat
în ziua de 12 decembrie, în prima zi de alegere pentru Cameră, iar
saşii Moirer, Kasper, Bruss şi Streifert, aflând că “jăndarii” erau consemnaţi la post, “s-au înfipt în bandă cu alţi câţiva” şi au pornit săi dea “bătae” şi să-l omoare pe bietul Marinescu! Nu l-au găsit acasă,
dar au prins-o de gâtlej pe d-na Marinescu şi au izbit-o cu mecla
de o masă de “marmoră”, nefericita d-nă căzând scăldată într-o
mlaştină de sânge! L-au prins şi pe fiul d-nei Marinescu, pe Petre
şi l-au lovit cu un ciocan în mod “barbaro-gotico-vandal” (sic!), după
care bandiţii “au devastat complect” casa lu’ Marinescu.
23 decembrie 1930
Ardealul
„Temniţă grea pentru tâlharul Ludovic”
Curtea de Apel Braşov a judecat, în decembrie 1930, procesul
penal intentat contra acuzatului Toth Ludovic din Sf. Gheorghe.
Curtea a respins atât apelul lui făcut în vederea “stabilirei” nevinovăţiei
sale, cât şi al Parchetului Tribunalului din Sf. Gheorghe pentru majorarea pedepsei, menţinând “sentenţa” Tribunalului “sfânt-gheorghian” prin care Ludovic a fost condamnat la 4 ani temniţă grea
pentru “crima de tâlhărie ce a comis”. Astfel, în ziua de 3 iunie 1930,
lângă Codlea, împreună cu soldatul dezertor Goboly Zsigmond –
între timp sucombat – “au răpit şoferurului Iancso Francisc automobilul” (sic!), în scopul de a trece graniţa în Ungaria lu’ Horthy.
Acuzatul a cerut recurs, urlând că pedeapsa era prea mare pentru
el.
23 decembrie 1933
Ardealul
„Întrunire liberală înflăcărată la Codlea”
„Duminecă, 17 decemvrie 1933, la ora 3 dupe-amiaza”, a avut loc
la Codlea, în sala cârciumei “Stănicel”, o întrunire a P.N.L., la care
au luat parte mulţi cetăţeni. Întrunirea a fost deschisă de d-l Teodor
Popa, şeful organizaţiei locale, care printr-o “scurtă, dar frumoasă
cuvântare” a arătat calea, “Tao”, cum ar zice chinezii lui Lao Zi,
celor ce vor vota. În continuare, “s-a dat cuvântul d-lui C. Dimitriu,
care printr-o cuvântare înflăcărată”, a evidenţiat trecutul glorios al
P.N.L. şi “faptele cele mari făcute de acest partid timp de 80 de
ani”, apoi a citit un manifest lansat de d-sa însuşi prin care “îndemna
pe oameni a da votul P.N.L., care a înfăptuit cele mai mari acte în
ţeara românească”.
23 decembrie 1934
Ardealul

Iscălit,
Damian Datco,
Crăiescul controlor la vama
Branului
Gazeta de Transilvania,
nr. 6, 4 februarie
1840, p. 4.

„Instrucţia premilitară din Braşov”
În ziua de 16 decembrie 1934, a avut loc prima şedinţă de instrucţie
premilitară din Braşov. Cu multă “satisfacţiune” şi “mulţămire” sufletească s-a constatat că toţi tinerii au “răspunsu” la chemare cu
“multă bunăvoinţă şi promtitudine”(sic!). Ziarul “Ardealul” era totuşi
enervozat că acei tineri care din diferite motive sau “erori de greşeală”
de nume şi adrese, n-au primit ordine de chemare şi nu s-au prezentat, “în nemernicia lor de câini turbaţi”, în ziua de 16 decembrie
1934, la instrucţie, şi care aveau şi vârsta cerută de lege, 18 şi 19
ani, “adică clasa 1937 şi 1938”, erau dracului rugaţi a se prezenta
în zilele fixate la unul din subcentrele care le convenea mai bine,
ori Liceul “Şoguna”, ori Subcentrul “Regele Ferdinand”, sau chiar
“Şcoala de Arte şi Meserii”. Dacă nu, erau pasibili de puşcărie!

Ruxandra Moașa Nazare

Iulian Cătălui

Ruxandra Moașa Nazare

Ştiri mărunte despre Braşov şi împrejurimi
asistenţă publică la
examenele şcolare
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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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Tradiții de Crăciun în județul Brașov
Brașovul este unul dintre
cele mai bogate județe în
tradiții cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Țara Făgărașului. Jocul cetei de
feciori – în prima zi a sărbătorii
Naşterii Domnului, cetaşii merg
la biserică îmbrăcaţi în costum
naţional, unde îi colindă pe credincioşii veniţi la slujbă. A doua
zi de Crăciun ceata face joc. Ceata
inițiază fetele la joc. Feciorii sunt
datori, după obicei, să joace toate
fetele care vin.
Irozii – este un obicei popular,
dar în acelaşi timp este şi o piesă
de teatru în care este simbolizatã
venirea crailor de la Răsărit care
sunt călăuziţi de o stea, la locul
Naşterii Domnului. Piesa de teatru este pusă în scenă în cea mai
mare parte în biserici.
Sorcova-un alt obicei păstrat
tot de copii, cu ocazia întâmpinării Anului Nou.
Țara Bârsei. Capra – reprezentată în colinde, este o zeiță în ipostază zoomorfă, substituită de
masca cu același nume care joacă
și se distrează în anturajul său divin, format din ceata de feciori.
Ea moare și renaște în ceremo-

nialul colindatului de Crăciun.
„Capra” se întâlnește în aproape
toată zona Brașovului. La fel, cerbul, care, ca și substitut al zeului
solar, apare în obiceiul numit zonal Bourita, Cerb, Brezaie. În
zona Tohanului există și o colindă
a „Leului”. Tot în jurul
Brașovului se mai merge la colindat și cu „Ursul”, animalulrege al munților.
Rupea. Colindatul cetei de feciori în casa fetelor – În seara de
Sf.Nicolae se alege „tistia”. Tistia
reprezintă conducătorii cetei de
feciori. Aceasta este formată din:
„Judele mare” conducătorul „suprem“, „Judele mic”, „Crâșmarul
Mare” și „Crâșmarul mic”.
Crâșmarul mare este un fecior
mai în etate, care a trecut prin cel
puțin unul din rolurile celelalte.
Rolul lui este de a organiza colindatul, adunarea feciorilor și a
fetelor, organizează „Balul de
Crăciun” și din banii obtinuți la
colindat organizează „Jocul în
Rond” de Rusalii. Crâșmarul mic
și Judele mare au rolul de ajutoare
a crâșmarului mare. „Judele
mic”, este un fecior care participă
pentru a doua oară la colindat.
Acesta merge înaintea cetei de

feciori și intră în curțile rupenilor
întrebând dacă „primesc colinda”. Unde primește un răspuns
afirmativ, ghidează ceata de feciori să colinde. Feciorii care intră
în ceată pentru prima dată sunt
obligați să transporte „desagii”
cu carne, rachiu și colaci primiți
de la casele celor colindati. De
Crăciun, feciorii și fetele se adună
la casa « Judelui mare » dimineața
la ora 10 de unde pornesc spre
biserică. După oficierea slujbei
religioase, primesc binecuvântarea preotului și pornesc la colindat. Primul colind se desfășoară
la casa parohială după care se

Mesaje amuzante de Crăciun
În general, urările de Crăciun au teme religioase, însă
mulţi români aleg şi variante
amuzante pentru mesajele de
sărbători.
lE Crăciun! Este divin! Ne
uităm pe geam afară...prin zăpadă Moşul zboară ? ...Ni se
trage de la vin.
lSă ai parte de tot ce e mai
bun în viaţă! L-am visat pe
Moş azi noapte, venea tare de
departe cu un sac mare în spate
să aducă sănătate, deci aşteaptă-l că el vine, dar acum este
la mine!
lCăţeluş cu păru' creţ, să ai
jeepu' în coteţ şi o vilă cu piscină /Andreea Marin ca vecină,
o lopată pentru bani/La Anu

şi la Mulţi Ani!

lMoş Crăciun cu suflet bun,

să v-aducă în Ajun, carduri
VISA Diamant, carnavaluri pe
la Rio, brazilience-n custodie.
Haide, gata cu visatul, că s-a
ars şi cozonacul!
lLovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeţiar în cap un sac cu bani
şi un bilet cu La mulţi
ani.
lFie ca sfintele sărbători de iarnă să te
găsească alături de
colegii tăi. În traducere liberă, nici anul
ăsta nu ai liber de
Crăciun!
lDacă nu ştii

care-i culmea cadourilor, înseamnă că n-ai primit mesajul
meu: nu lăsa pentru Ajun ce
poţi să-mi oferi chiar acum!
lBucuria Crăciunului să ţină
până în zori şi un cor de crăciuniţe să-ţi cânte de Sărbători!

Liber la mese festive, dar atenție la indigestii!
Începe sezonul meselor pline
cu bunătăți tradiționale: sarmale, tobă, răcituri, cârnați, cozonaci. Cum obiceiurile românești
sunt destul de greu de schimbat,
nutriționiștilor nu le rămâne
decât să dea undă verde la preparate specifice Sărbătorilor,
dar cu o condiție esențială:
cumpătarea.
Produsele tradiționale de
Crăciun sunt extrem de greu de
digerat, din cauza conținutului
mare de grăsimi și proteine.
Carnea grasă, prăjelile, tocăturile, cozonacii, maioneza, prăjiturile cu cremă, consumate în

exces și însoțite de alcool, pot
provoca de la simple indigestii
și enterocolite până la redutabile
colici biliare, pancreatită acută,
comă diabetică sau hepatică ș.a.
Pentru a evita aceste pericole,
respectați următoarele sfaturi
ale nutriționiștilor:
lLimitați-vă la porții mici,
mâncați eșalonat, în mai multe
reprize. Nu vă grăbiți să
mâncați la o singură masă toate
felurile de mâncare preparate.
lEvitați să începeți masa de
Crăciun sau de Revelion cu stomacul gol. Mâncați ceva ușor
la micul dejun, respectiv pe tim-

pul zilei.
lNu mâncați la ore foarte târzii
în ziua precedentă și nu vă
culcați cu stomacul plin.
lFeriți-vă de asocierea la
aceeași masă a băuturilor carbogazoase și/sau alcoolice, prăjelilor, tocăturilor, grăsimilor,
murăturilor și dulciurilor.
lConsumați fructe și legume
crude, care ușurează digestia.
lMâncați lent și mestecați îndelung alimentele, pentru a facilita activitatea corectă a
stomacului.
lIeșiți la aer curat, faceți o
plimbare după masă

pleacă din casă în casă, în ordinea
stabilită în urmă cu mulți ani.
Cu banii adunați de la colindat
se face un bal în a treia seara de
Crăciun, bal la care participă toți
tinerii care au fost la colindat,
îmbrăcați obligatoriu în costum
popular. La miezul noptii se joacă
„ Jocul Mare ” acesta fiind format
din mai multe jocuri specifice
zonei Rupea (Purtata, Fecioreasca, Învârtita) iar apoi
„Mărunțișurile ” (Hațegana, Hoina, Musamaua, Ciobănașul și
Hodoroaga).
Poiana Mărului. Scosul fetelor la
joc – Vătafii sunt cei care conduc

cetele de feciori și colindă
împărțiți în două cete pe la curțile
poienarilor unde sunt fete de măritat. Ei merg în ajunul Crăciunului, după ce se lasă înserarea
și nu ocolesc nici una dintre aceste case. A doua zi de Crăciun,
după ce vătafii asistă la biserică
Sf. Liturghie, cântă un colind
tradițional zonei intitulat „Colo
sus, mai sus”. Abia dupa aceea
au binecuvântarea să pornească
petrecerea și să scoata fetele la
joc.
Holbav. Țurca – Ceata se constituie în ziua de 6 decembrie,
la Sf. Nicolae. Feciorii satelor

se adună la casa numită gazda
și aici se constituie ceata formată din 7 – 11, sau mai mulți
feciori, și se aleg conducătorii:
vătaful mare, vătaful mic, colacarul, crâșmarul, casierul,
țurcașul (cel care joacă țurca).
Toată ceata se supune și ascultă
ordinele vătafului, căruia îi jură
credință, și toți trebuie să aibă
o ținută morală impecabilă. Colindatul propriu-zis începe în
Ajunul Crăciunului. Înainte de
a pleca la colindat, ceata de feciori trece pe la preotul satului
unde se sfințește țurca și se binecuvântează ceata. Ceata se
desface în 7 ianuarie la Sf. Ioan
când vătaful organizează o masă
mare și bogată pentru toți tinerii
din sat.
Dumbrăvița. Țânţari – se alege
vătaful mare pe deal, pe vale;
sunt două cete, cu câte doi vătafi.
De la Sfântul Nicolae până la
sărbători sunt şezători. La sărbători se face bradul. Cei de pe
deal făc bradul într-un an, în alt
an îl făc cei de pe vale. În Ajun
se împărte ceata în cete mai mici
şi colindă tot satul cu trei colinde:
„Steaua”, „Păsărica” şi „De-ar
fi mândra-n deal la cruce”.

