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Sportivii anului premiați
de Consiliul Județean
România ar putea încheia
un nou tip de acord cu FMI

Doar tinerii care sunt campioni mondiali pot fi răsplătiţi de administraţia locală sau judeţeană. Printr-o ordonanţă guvernamentală
s-a interzis premierea olimpicilor naţionali, spre nemulţumirea
consilierilor judeţeni. Au scăpat de această decizie doar sportivii
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Euro
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care au câştigat premii internaționale. Este vorba de Alexandra
Stere- vicecampioană balcanică judo, Cristina Ştefan -campioană
mondială la patinaj pe role, Mădălina Caia- campioană la lupte
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şi Rareş Ion- campion pistol.

După expirarea actualului program, România ar putea încheia
un nou tip de acord cu Fondul Monetar Internaţional. Premierul
Victor Ponta a declarat că şi-ar dori un alt tip de acord cu
Fondul, unul de tipul celui pe care îl are Polonia. „Dacă vom
încheia acordul cu succes, şi eu cred că îl vom încheia, nu vom
mai avea nevoie de un nou acord de tip preventiv. Poate vom
putea discuta un alt tip de înţelegere. Cred că sunt mai multe
feluri de acorduri cu FMI, de exemplu cum e cel al Poloniei”,
a spus miercuri Ponta, citat de Reuters.
România are în derulare un acord stand-by de 2 miliarde de
euro cu FMI, care expiră în luna septembrie a anului viitor şi
pe care autorităţile l-au tratat ca având caracter preventiv, fără
să acceseze fonduri până în prezent. Scopul înţelegerii este
de a proteja economia românească de eventuale şocuri pe pieţele financiare şi de a ajuta la reducerea costurilor de finanţare.
Acordul, care este însoţit de un împrumut în valoare tot de 2
miliarde de euro cu UE, a fost semnat în septembrie anul
trecut, fiind al treilea program de creditare pe care România
l-a negociat cu partenerii internaţionali din 2009.

Șoferii care intră în Brașov, intervievați

„Braşovul – Judeţul Tău” vă cere părerea

Unii dintre şoferii care intră în Braşov vor fi opriţi în trafic între orele
7.00 şi 18.30, pe şase dintre intrările
în oraş, respectiv pe DN13 dinspre
Târgu Mureş, pe DN11 dinspre Hărman, pe DN1 dinspre Bucureşti şi
dinspre Ghimbav, DN1A dinspre
Cheia, şi pe DN73, dinspre Cristian.
Punctele de „control” vor fi situate

Ziarul „Braşovul Judeţul Tău” editat
de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a
Judeţului Braşov e interesat de părerea
dumneavoastră. Completaţi chestionarul din pagina 3, ca să aflăm dacă
v-a plăcut cotidianul, dacă doriţi să
continuăm şi în 2015, dacă sunt lucruri
pe care ar trebui să le îmbunătăţim.
Aşteptăm părerea dumneavoastră com-

în afara localităţii, iar acţiunea face
parte din etapa de străngere a datelor
pentru întocmirea Planului de Mobilitate Durabilă a Polului de Creştere
Braşov, având ca obiect principal
stabilirea măsurilor de îmbunătăţire
a condiţiilor de trafic şi transport public şi a principalelor investiţii pentru
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următorii ani.

pletând taloanele publicate în ziar în
perioada 8-18 decembrie) în pagina 3.
Talonul completat îl puteţi depune
până în data de 19 decembrie 2014,
inclusiv, la distribuitorii noştri şi punctele de distribuţie, la punctele de colectare menţionate în interiorul ziarului
sau on-line, la adresa: www.addjb.ro
pag. 3

evenimenT

2
Petarde penale
Aproape 3000 de petarde şi obiecte pirotehnice au fost
confiscate de poliţiştii braşoveni în urma unei razii. Polițiștii
din Codlea au prins în flagrant o femeie de 31 ani care
încerca să vândă peste 1500 de petarde. Totodată, trei
bărbaţi din Braşov au fost prinşi de anchetatori în timp ce
comercializau ilegal peste 1300 de articole pirotehnice
neinscripţionate în limba română. Suspecţilor li s-au întocmit dosare penale şi vor răspunde în faţa legii, dar prezumţia de nevinovăţie fiinţează până când magistraţii vor
pronunţa hotărâri definitive.

Tâlhărit chiar când suna la 112
Un braşovean a fost tâlhărit, luni seară, pe strada Zizinului,
de un adolescent de 17 ani. În jurul orelor 22.15, bărbatul şia dat seama că este urmărit de un tânăr. Astfel, necunoscând
intenţiile urmăritorului, a anunţat dispeceratul 112. O patrulă
a Secţiei 1 Poliţie a plecat de urgenţă spre locul indicat. Braşoveanul a fost reperat, acesta spunându-le poliţiştilor că, în
timp ce-i anunţa despre situaţia în care se află, tânărul din
spatele său i-a smuls telefonul din mână, după care a fugit.
În baza semnalmentelor date de victimă şi în urma căutărilor
efectuate de poliţişti, tâlharul a fost prins. El a fost reţinut. La
verificare s-a constatat că e vorba de un adolescent din comuna Teliu.

Control în Piața Tractorul
Alimente depozitate alături de soluţii pentru curăţat vasele,
dar şi produse neetichetate sau cu informaţii incomplete pentru
consumatori. Asta au găsit inspectorii sanitar veterinari, în
urma unui control făcut în piaţa din cartierul Tractorul. Specialiştii Direcţiei Sanitar Veterinare au aplicat sancţiuni şi au
retras alimente de la comercializare. Inspectorii au aplicat 4
sancţiuni cuprinse între 600 şi 2000 de lei şi au retras de la
comercializare 15 kg de brânză, 6 kg de carne tocată, 5 kg
de varză murată şi au fost interzise pentru comercializare 240
de kilograme de seminţe, nuci şi fructe confiate.

Joi

Șoferii care intră în Brașov
vor răspunde la un sondaj
Șoferii care intră în
Braşov vor fi opriţi în
trafic între orele 7.00
şi 18.30, pe şase dintre intrările în oraş,
respectiv pe DN13
dinspre Târgu Mureş,
pe DN11 dinspre Hărman, pe DN1 dinspre
Bucureşti şi dinspre
Ghimbav, DN1A dinspre Cheia, şi pe DN73,
dinspre Cristian.
Punctele de „control” vor fi
situate în afara localităţii, iar
acţiunea face parte din etapa
de străngere a datelor pentru
întocmirea Planului de Mobilitate Durabilă a Polului de
Creştere Braşov, având ca
obiect principal stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a condiţiilor de trafic şi transport
public şi a principalelor investiţii pentru următorii ani.
Şoferii opriţi în trafic vor fi
solicitaţi pentru a răspunde la
un chestionar care are scopul
de a obţine date cât mai amă-

nunţite din partea şoferilor
despre deplasările în interiorul
sau exteriorul municipiului (cu
precătdere Zona Metropolitană Braşov), iar cei care vor
efectua sondajul sunt studenţi
voluntari din cadrul Facultăţii
de Ştiinţe Economice a Universităţii Transilvania. Chestionarele trebuie aplicate pe
un număr de aproximativ
4.000 de şoferi.
Aplicarea de chestionare la domiciliu a ajuns la 80%. În paralel
se desfăşoară şi aplicarea de
chestionare la domiciliu, în toa-

te cartierele din Braşov, tot cu
echipe de studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Economice.
Chestionarul cuprinde trei categorii de date, respectiv date
referitoare la mobilitatea familiei (modul în care se deplasează zilnic membrii familiei
intervievate, cu vârsta mai mare
de cinci ani), date personale şi
date statistice referitoare la aspectele sociale. Datele din chestionar sunt confidenţiale, iar
aplicarea chestionarelor la domiciliu se face în zilele lucrătoare între orele 10.30 – 13.00

şi 16.30 – 21.30, iar sâmbăta şi duminica, pe tot
parcursul zilei. Au fost
aplicate până acum aproxiamtiv 80% din cele
5.000 de chestionare. „Sa făcut analiza datelor
care au fost deja colectate,
iar raportul etapei de culegere a datelor, evaluare
şi analiză a acestora se va
face pe 2 februarie 2015,
când vor participa toţi experţii internaţionali implicaţi în proiect, iar după această
etapă se va trece la elaborarea
efectivă a planului, care trebuie
finalizat în luna iulie”, a declarat viceprimarul Adrian Atomei.
Planul de mobilitate urbană
durabilă pentru Polul de Creştere Braşov este documentul
care va sta la baza obţinerii fondurilor nerambursabile pentru
proiecte ce se vor finanţa din
componenta de dezvoltare urbană, în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014 –
2020.
A.P.

În conformitate cu prevederile art. 39, alin.1, 3, 5, 6 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001,
aducem la cunoștința locuitorilor municipiului Brașov, că:
Ședința ordinară
Consiliului Local al Municipiului Brașov
va avea loc în ziua de 18-12-2014, orele 14:00, în sala de ședinte a Consiliului cu următorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov decembrie 2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului
Municipiului Braşov în luna decembrie
2014.
3. Proiect de hotărâre privind prelungirea acordării facilităţilor pe mijloacele de transport în comun
persoanelor vârstnice şi pensionarilor,
cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov, aprobate prin H.C.L. nr. 261 din
9 mai 2012, până la 31.12.2015.
4. Proiect de hotărâre privind prelungirea prevederilor prin care s-a reglementat accesul unor categorii de
persoane cu domiciliul în Municipiul
Braşov la mijloacele de transport în
comun aparţinând RAT Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 357 din 31 mai
2010, până la 31.12.2015.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale către „Asociaţia
Sport Club Corona 2010”.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
aplicabile în Municipiul Braşov în anul
2015.
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale salvamont începând cu anul 2015.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care
pot fi anulate creanţele fiscale datorate
de contribuabili, persoane fizice şi juridice aflate în sold la data de 31 decembrie 2014.
9. Proiect de hotărâre privind asociaţiile şi fundaţiile care administrează

unităţi de asistenţă socială îndreptăţite
să primească subvenţie de la bugetul
local în anul 2015.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări
de interes local ce urmează să fie prestate în 2015 de către beneficiarii de
ajutor social.
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei zilnice datorate de
beneficiarii de servicii sociale acordate
în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro pentru anul 2015.
12. Proiect de hotărâre privind nivelul costului serviciilor sociale furnizate de Centrul de îngrijire temporară
de tip Respiro pentru anul 2015.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 535/2014 privind
aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de
hrană pentru consumurile colective din
Centrul de îngrijire temporară de tip
Respiro.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a
serviciilor socio-medicale furnizate în
cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală „Sf. Nicolae”.
15. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de activitate al Centrului Multifuncţional de Servicii
Sociale.
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană, pentru o persoană asistată la Centrul
pentru Persoane Fără Adăpost.
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană, pentru o persoană asistată la
Cantină de Ajutor Social Braşov.
18. Proiect de hotărâre privind apro-

barea nivelului alocaţiei zilnice de hrană
pentru consumurile colective din Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov.
19. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 106/2013, prin
care s-a aprobat Organigramă şi Statul
de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.
20. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 112/2013, prin
care s-a aprobat Organigramă şi Statul
de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a
contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor
legali pentru copiii care frecventează
creşele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov
pentru anul 2015.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a
contractului de închiriere între Serviciul
pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov şi S.C. Ferma Stupini UTB
S.A. pentru Adăpostul de câini fără
stăpân.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.
438/2011, republicată, prin care s-a
aprobat Regulamentul de organizare
şi funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov.
24. Proiect de hotărâre privind
aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi
realizării obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale Colegiul Naţional Unirea - Corp A”.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 927/2006, republicată, prin care s-a aprobat
Regulamentul de atribuire a locurilor
de parcare din parcările de reşedinţă
amenajate în Municipiul Braşov.
26. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei „P.U.Z. - Zona istorică
Braşovul Vechi” şi „P.U.Z. - Zona de
rezervaţie de arhitectură Cetate Braşov”
- aprobată prin H.C.L. nr. 797/2009.
27. Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiei "P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, B-dul
Griviţei f.n., Braşov".
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Construire casă S + P + E, str. Bogdan
Alexandru nr. 11, Braşov".
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. - Construire locuinţă, anexă, garaj şi
împrejmuire, Calea Feldioarei nr. 121
D, Braşov”.
30. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat între U.A.T.
Municipiul Braşov şi Agenţia pentru
Protecţia Mediului Sibiu pentru proiectul „Calea Verde spre Dezvoltare
Durabilă”.
31. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 562/2014 şi trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov, a terenurilor
având categoria de folosinţă drum, donate de Mureşan Ioan şi Mureşan Ildi.
32. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune
pentru cumpărarea imobilului situat în

Braşov, str. Poarta Schei nr. 9, ap. 6,
deţinut de Kulcsar Ştefan şi Lungu Mariana Cristina.
33. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de concesionare
a laboratoarelor de tehnică dentară, situate în Braşov, str. Diaconu Coresi nr.
1, etaj I.
34. Proiect de hotărâre privind darea
în administrare, către S.C. RIAL
S.R.L., a locuinţelor situate în Braşov,
B-dul Gării nr. 19.
35. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 326/1999, prin
care s-a aprobat Regulamentul referitor
la eliberarea de adeverinţe pentru intabularea construcţiilor în C.F. realizate
înainte de anul 1958.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcţiilor realizate fără
autorizaţii de construire după 1958
până la apariţia Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcţiilor realizate fără
autorizaţii de construire după apariţia
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii.
38. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului
teren situat în Braşov, str. Bobâlna f.n.
39. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului
situat în Braşov, str. Bârsei f.n.
40. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov,
str. După Inişte nr.68 A.
41. Proiect de hotărâre privind dez-

membrarea imobilului teren situat în
Braşov, str. Hărmanului nr. 21.
42. Proiect de hotărâre privind
dezmembrarea imobilului teren situat
în Braşov, str. M.Kogălniceanu nr. 7.
43. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor teren situate în Braşov, str. Hărmanului f.n.
44. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului teren
situat în Braşov, Aleea Lăcrămioarelor, 1.
45. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat
în Braşov, str. Brazilor , tronson 1.
46. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat
în Braşov, str. Brazilor , tronson 2.
47. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat
în Braşov, str. Lacurilor.
48. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în
Braşov, str. Laminoarelor tronson 1.
49. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în
Braşov, str. Laminoarelor tronson 3.
50. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat
în Braşov, str. Lungă tronson 1.
51. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat
în Braşov, str. Lungă tronson 2.
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Direcția de Drumuri, pusă
la zid de consilierii județeni
În ședința de ieri,
consilierii județeni
au repartizat sume
necheltuite la capitolul reparații drumuri județene și
comunale.
Este vorba despre suma
de 728.000 de lei, care au
fost distribuiți astfel: Apața
– 25.000 de lei, Bran –
100.000 de lei, Homorod
– 216.000 de lei, Jibert –
90.000 de lei, Părău –
50.000 de lei, Recea –
148.000 de lei și Ungra –
99.000 de lei.
Pe listă figura și comuna Moieciu, cu 80.000 de
lei, dar acestei localități Consilierii județeni au repartizat ieri bani comunelor pentru reparații de drumuri
nu i s-au mai alocat bani,
activității angajaților de la
având în vedere că banii ne- la bugetul de stat.
cesari i-au fost alocați direct
Consilierii județeni și-au ex- Direcția Județeană de Druprin Hotărâre de Guvern de pimat nemulțumirea asupra muri. Cel care a dat tonul a

Programul de distribuire a ajutoarelor
alimentare în perioada Sărbătorilor

În perioada Sărbătorilor de
iarnă distribuirea ajutoarelor
alimentare prin Programul
Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate se va
desfășura conform următorului
program:
- 22.12.2014 : 8.30- 18.00
- 23.12.2014 : 8.30 -14.00

- 24.12.2014 – 04.01.2015
nu se lucrează cu publicul
- 05.01.2015 – 08.01.2015:
8.30-18.00
Până la data 16.12.2014 au
ridicat colete cu alimente un
număr aproximativ de 6.000
de persoane beneficiare din numărul total de 10.812

îndreptățiți.
„Rugăm brașovenii beneficiari să se prezinte la sediul
Direcției de Servicii Sociale, în
aceste zile pentru a ridica ajutoarele alimentare, întrucât
campania de distribuire a acestora se va încheia pe data de 8
ianuarie 2015.Insistăm asupra
acestui aspect deoarece în anii
anteriori campania de distribuire a ajutoarelor alimentare
se încheia în data de 31 martie”
potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii
Direcţiei de Servicii Sociale.
Relaţii suplimentare la telefon 0368-469995 sau la sediul
Direcţiei de Servicii Sociale
str. Panselelor, nr.23.
Liana Adam

pentru instituţie, evident, dar
cu siguranţă ceea ce a făcut
DIICOT până acum a fost de
cele mai multe ori validat de
instanţele de judecată. Au fost
acţiuni de care cu siguranţă
era absolută nevoie”, a spus
Robert Cazanciuc. „Nu cred
că ce s-a întâmplat în ultima
perioadă afectează DIICOT,
nu afectează activitatea DIICOT. Sigur, este regretabil şi

făcută o analiză la acest compartiment”.
Paul Enache a fost și mai
categoric, solicitând noilor
vicepreședinți să analizeze
atent documentațiile de
licitații pentru a nu mai exista
probleme, cu lucrări de calitate proastă.
Având în vedere pozițiile
consilierilor județeni, Claudiu
Coman – cel care are atribuții
și de ordonator principal de
credite, a propus înființarea
unei comisii care să analizeze
activitatea acestui compartiment, precum și evaluarea
investițiilor realizate și a celor
considerate litigioase. Comisia, formată din membrii comisiei economice și ai celei
juridice, trebuie să prezinte
un raport până la finalul lunii
ianuarie.
Sebastian Dan

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

CHESTIONAR

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

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

Cazanciuc: Dosarul Alinei Bica
nu afectează activitatea DIICOT
Ministrul Justiţiei, Robert
Cazanciuc, a declarat ieri că
dosarul în care este acuzată
Alina Bica nu afectează prestigiul şi activitatea DIICOT.
Cine a încălcat legea trebuie
să răspundă, a mai spus oficialul. „Sunt răspunderi individuale. Cine a încălcat legea,
cu siguranţă va trebui să răspundă pentru acest lucru. Nu
este o situaţie confortabilă

fost Gheorghe Sarafinceanu:
„Ne facem de râs în toată țara.
Cred că suntem singurul județ

care ne trezim la final de
an că nu am consumat
peste 20 de miliarde de
lei (vechi – n.r.). Vă rog
frumos să faceți o analiză
foarte serioasă a celor
care se ocupă de această
activitate și să luăm măsurile care se impun”.
I-a dat dreptate și fostul vicepreședinte al
Consiliului Județean, Mihai Pascu: „Pe de o parte
este și vina unor primari
care nu și-au întocmit
documentațiile necesare
și nu au cheltuit banii,
dar și a unor colegi de la
noi din Consiliul
Județean. Noi ne băteam
capul să rezolvăm problemele cu sumele pentru
drumuri, cu licitația de deszăpezire, iar unii și-au luat tocmai acum concediu. Trebuie

nimeni din DIICOT nu este
confortabil cu această situaţie,
dar activitatea în sine şi prestigiul instituţiei nu cred că, per
ansamblu, sunt afectate. De
altfel, sunt în continuare foarte
multe acţiuni ale DIICOT. Asta
dovedeşte foarte clar că este
un sistem care funcţionează”.
Bica este acuzată de abuz în
serviciu, în legătură cu retrocedarea unui teren.

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

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

4

Știri pe scurt
Descoperire de țiței în județul Buzău
OMV Petrom și Hunt Oil Company of Romania (Hunt
Oil) au descoperit, în sudul județului Buzău, un nou zăcământ de țiței și gaze, existând premisele ca aceasta
să fie cea mai mare descoperire din ultimii 30 de ani,
din zona Munteniei. Potrivit Petrom, zăcământul a fost
descoperit în perimetrul VIII Urziceni Est, prin săparea
sondei de explorare Padina Nord 1, la o adâncime de
peste 2.500 de metri. Descoperirea se află la circa 7
— 12 kilometri distanță de zăcăminte mature, exploatate
de mai bine de 50 de ani. Estimările obținute din testele
de producție efectuate la cele două straturi geologice
indică o producție potențială pe sondă de 1.200 —
2.100 bep/zi, precizează, ieri, un comunicat al celui
mai mare producător de țiței și gaze din sud-estul Europei.

Lucrările la autostrada Pitești - Sibiu
ar putea demara cel târziu în 2017
Lucrările la autostrada Pitești-Sibiu ar putea demara
într-un an și jumătate, doi ani, dar asta depinde de
cât de rapid vor merge studiile de fezabilitate sau de
câte contestații vor fi depuse, a declarat, marți, Ioan
Rus, ministrul Transporturilor, la finalul audierilor din
comisiile de specialitate pe tema bugetului Ministerului
Transporturilor. „Primul kilometru de autostradă între
Pitești și Sibiu nu cred că îl apuc ca ministru, decât
dacă mă puneți ministru pe următoarele cicluri parlamentare. Cred că într-un an și jumătate, doi ani se
pot demara lucrările, iar asta depinde cât de rapid vor
merge studiile de fezabilitate și de câte contestații vor
exista la licitația de proiectare, la licitația de execuție.
Sunt chestiuni administrative pe care, în acest moment, nu le pot spune”, a punctat ministrul Transporturilor.

economic

Joi

Statul, proprietar pe
270.000 ha de pădure
Statul român a rămas
proprietarul unei suprafețe de aproape 270.000
de hectare de pădure în
urma proceselor câștigate în instanță de Regia
Națională a Pădurilor
(RNP) Romsilva în ultimii
doi ani, a declarat directorul general al RNP Romsilva, Adam Crăciunescu.
În urmă cu doi ani și jumătate aveam pe rol 5.000 de
procese în instanță în diferite
stadii pentru retrocedarea
unor suprafețe de pădure, iar
acum mai avem 3.000 de procese, dar pe suprafețe mai
mici sau pe unele amplasamente refuzate de cei care au
dreptul la retrocedare.
„Am câștigat majoritatea
proceselor și datorită sprijinului Ministerului de Finanțe
— reprezentatul statului —

care s-a implicat și am reușit
astfel să soluționăm procese
pentru o suprafață de circa
269.656 hectare. Aceste
suprafețe erau în litigii și acum
au intrat definitiv în proprietatea statului”, a spus Crăciunescu.
Cea mai importantă
suprafață forestieră recuperată
de statul român de la Fondul

Bisericesc Ortodox Român al
Bucovinei (FBORB) este pădurea din județul Suceava, circa 166.814 hectare, pe un
proces care s-a judecat mai
bine de 12 ani. Urmează foste
societăți comerciale (anonime) neîndreptățite la retrocedare, respectiv Societatea
Forestieră Anonimă Nădrag
în județul Timiș 11.144 hec-

tare, Societate Comercială Forestieră Lomaș în județul
Vrancea — 4.200 hectare și
Societatea Carpatina în județul
Vâlcea — 2.021,6 hectare.
De asemenea, au mai fost
recuperate de la Năstase Teodor și SC Expres Invest SRL,
în județul Buzău, circa 63.757
hectare, de la moștenitorii familiei M.V. Alimănișteanu în
județul Gorj și Mehedinți —
4.800 hectare, Asociația Ceata Moșnenilor Izvorani, în
județul Prahova, 3.723 hectare și Statusul Romano Catolic din Transilvania, în
județul Sălaj, 1.906 ha.
Potrivit datelor furnizate de
șeful Romsilva, suprafața validată pentru retrocedare până
la 1 decembrie 2014 era de
3,341 milioane ha, din
suprafața totală de 6,470 milioane, iar suprafața pusă în
posesie ajuns la 3,177 milioane ha.

Studiu: Românii vor să plece în vacanţe
cu chartere din oraşele lor!
Numărul de zboruri charter
din oraşele din ţară a crescut
exponenţial în ultimii ani, pentru că românii vor să plece în
vacanţe din oraşele lor, şi nu
să mai vină la Bucureşti pentru
a lua avionul ca să plece în vacanţă, a declarat Alin Burcea,
proprietarul agenţiei de turism
Paralela 45.
Paralela 45, una dintre cele
mai mari agenţii de turism din
România, a anunţat ieri într-

un comunicat că atinge cifra
de afaceri de 40 milioane euro
la finalul anului 2014, în creştere cu 15% faţă de anul trecut.
„Creşterea din acest an a venit pe de-o parte pe fondul extinderii numărului de agenţii,
cu cele de la Chişinău, Tulcea
şi Satu Mare, dar şi al numărului de destinaţii şi chartere.
Am depăşit 100 de circuite în
portofoliu, iar anul acesta au

mers foarte bine destinatiile
exotice, circuitele în Africa Neagră şi Asia Centrală, dar şi
sejururile”, a spus Alin Burcea.
El a explicat că dacă în urmă
cu câţiva ani, românii erau nevoiţi să vină la Bucureşti pentru a zbura cu un charter spre
Antalya sau insulele greceşti,
acum agenţiile extind ofertele
de zboruri directe din toate
oraşele mari din ţară.

Supraacciza și „electorata” nu au avut
efectele scontate de către Guvern
Supraacciza, electorata
sunt două exemple de măsuri
care nu au avut efectele scontate şi au creat instabilitate
pentru mediul de afaceri, în
condiţiile în care legislaţia se
schimbă des, ordonanţele de
urgenţă fiind emise o dată la
trei zile, a declarat, ieri, vicepreşedintele Consiliului
Investitorilor Străini (FIC),
Steven van Groningen.
„Mediul de afaceri se confruntă cu o mare incertitudine, influenţat inclusiv de ceea
ce se întâmplă în regiune. Am
câteva exemple, cum ar fi
propunerea legii pentru insolvenţa persoanelor fizice.
În acordul cu FMI, Guvernul

a spus că nu va promova o
asemenea iniţiativă, dar a
fost promovată fără niciun
fel de consultare. Alt exemplu
este impozitarea cu 80% a
cesiunii creanţelor bancare,
unde nu a fost făcut niciun
studiu de impact. Sunt doar
două exemple care arată că
nu am ajuns la un nivel de
predictibilitate pe care ni-l
dorim”, a spus van Groningen.
„Ordonanţele de urgenţă
sunt un alt exemplu. Cu o ordonanţă de urgenţă dată la
fiecare trei zile, taxa pe stâlp
urmează să fie modificată din
nou. Acciza de 7 eurocenţi
nu a dus la rezultatele aştep-

tate, iar faimoasa electorată
nu a avut niciun efect. Membrii FIC încearcă să elimine
elementele care ţin de lipsa
de predictibilitate. Procesul
de consultare s-a îmbunătăţit
în ultimul an, mai ales în
ceea ce priveşte proiectul de
dezvoltare a României, dar
dialogul social nu prea funcţionează în România. Am făcut paşi înainte, dar nu
suntem unde ar trebui să fim.
De exemplu Legea 281 privind transparenţa decizională
arată ce trebuie făcut, dar
această lege nu prea este respectată. Degeaba avem legi,
dacă nu sunt respectate”, a
afirmat vicepreşedintele FIC.

SoCial
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Solidaritate
brașoveană!
Agenția de Dezvoltare
Durabilă a Județului Brașov împreună cu Consiliul Județean Brașov continuă acțiunile caritabile
desfășurate prin proiectul social „Solidaritate
brașoveană”.
Acesta are ca scop ajutorarea
cetățenilor județului Brașov
care, din motive obiective, se
află în dificultate și în imposibilitatea de a obține venituri necesare subzistenței. Acțiunile
de donație din acest an au fost
desfășurate la Centrul de Servicii Victoria, Fundația Hospice
Casa Speranței Brașov, Centrul
de plasament Dacia din
comuna Jibert, Școala Gimnazială din Jibert, grădinițele din
satele: Jibert, Dacia, Lovnic,
Grânari și Văleni, Primăria Au-

gustin, Școala Gimnazială din
Augustin, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția
Copilului Brașov, Centrul de zi
pentru copii din Homorod,
Centrul de zi pentru copii din
Cața. În data de 16 decembrie
2014 am desfășurat două ac-

țiuni de donații la centrele de
zi pentru copii din Homorod și
Cața, pentru 60 de copii de vârstă școlară care provin din familii nevoiașe.
De asemenea, am donat 235
de tricouri pentru persoanele
aflate în îngrijire la Fundația

Hospice Casa Speranței Brașov.
Beneficiarii acțiunilor
noastre din anul 2014 sunt
683 de copii de vârstă
școlară, 260 de familii, 30 de
persoane din cămine de bătrâni și persoane aflate în îngrijire la Fundația Hospice
Casa Speranței Brașov.
Toate aceste acțiuni de caritate au fost realizate cu sprijinul
donatorilor persoane fizice și
juridice din țară și din străinătate care au făcut donații la
Centrul de colectare de la
ADDJB. Mulțumim colaboratorilor noștri pentru generozitatea manifestată și le transmitem cu ocazia sărbătorilor de
iarnă Crăciun fericit și un An
Nou cu multe împliniri.
La mulți ani!
Iosif Ciurean
Director adjunct ADDJB
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Noi priorități la Educație:
pregătirea manualelor
și învăţământul profesional
Noul ministru al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, are ca
priorităţi revizuirea programei, susţinerea învăţământului profesional şi consolidarea autonomiei universitare.
„Vorbim de priorităţi
structurate pe cele trei domenii: învăţământ preuniversitar, universitar şi cercetare ştiinţifică. La nivel de
învăţământ preuniversitar,
prioritar este accesul la educaţie, prioritară este revizuirea curriculei, în sensul simplificării acestei, şi, din punct
de vedere administrativ, să
facem tot ceea ce este de făcut în limite legale pentru ca
elevii să aibă manuale la începutul anului şcolar. Este
vorba şi de susţinerea învăţământului profesional şi
tehnic, este o idee în care eu
cred foarte puternic. Este
vorba şi de susţinerea învăţământului dual, este vorba
de atenţia acordată învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, de introducerea noilor tehnologii în în-

văţământul preunivesitar. La
învăţământul dual, important este să continuăm numărul de acorduri de parteneriat semnat între unităţi
economice, firme şi unităţi
de învăţământ”, a spus ministrul.
În privinţa învăţământului
superior,
Cîmpean
consideră că lucrul cel mai
important este consolidarea
autonomiei universitare cu
accent pe autonomie financiară, internaţionalizarea
universităţilor, promovarea
unor calificări relevante. Sorin Cîmpeanu a adăugat, în
acelaşi context, că „vor
putea supravieţui acele universităţi care vor înţelege că
în această perioadă este
foarte important să promovezi calificări cerute de piaţa
muncii”.
Noul ministru al Educaţiei
a spus şi că trebuie continuate proiectele mari de anvergură în domeniul cercetării,
precum laserul de la Măgurele sau Dunăre-DeltăMarea Neagră.

Proiect de educaţie non-formală pentru
elevii de la Colegiul Național „Unirea“
Foto: Andrei Paul

Viceprimarul Adrian Atomei s-a întâlnit ieri, în sala de
şedinţe a Consiliului Local,
cu un grup de 35 de elevi de
la Colegiul naţional „Unirea”
din Braşov şi Liceul Tehnologic nr.1 din Luduş, care participă la un schimb de experienţă interşcolar, axat pe educaţia non-formală.
„Elevii au sosit la Braşov
luni şi vor petrece aici cinci
zile, timp în care vom vizita
oraşul şi vom avea cursuri şi
traininguri de leadership, lucru în echipă, discurs public,
comunicare, prevenire a
discriminării,
cursuri
susţinute de experţi în domeniu. Ne bucurăm că am găsit
sprijin şi înţelegere din partea
autorităţilor pentru punerea
în practică a acestui proiect,
şi mulţumim în special Primăriei Braşov pentru acest lucru”, a declarat Andra Cărăuşu, iniţiatorul şi coordonatorul
braşovean al proiectului.
„Mă bucur că faceţi astfel

de proiecte şi cred că activităţile non-formale sunt foarte
utile, dacă nu le neglijaţi şi pe
cele de la şcoală, pentru că
aduc un plus în educaţia voastră şi vă dau ocazia să vă specializaţi în domeniile care vă
atrag cel mai mult” a declarat
viceprimarul Adrian Atomei.
Viceprimarul le-a făcut elevilor o prezentare a Braşovului, inclusiv a ofertei educaţionmale a Universităţii Transilvania, invitându-i să
urmeze cursurile acesteia de
la anul, având în vedere că
majoritatea sunt în clasa a
XII-a. Totodată le-a vorbi
despre turism şi despre experienţa FOTE 2013, precum şi
despre intenţiile municipalităţii de a organiza Jocurile
Olimpice de Tineret în 2020,
şi de a deveni Capitală Culturală Europeană în 2021,
context în care a venit şi întrebarea „Când va fi gata aeroportul?”. Viceprimarul lea răspuns tinerilor că într-ade-

văr, lipsa aeroportului este
principalul handicap al Braşovului. „Este o problemă veche, de care întreabă toate delegaţiile de afaceri şi toţi ambasadorii care ne vizitează.
Din păcate, de 14 ani, de
când există ideea acestui aeroport la Braşov, factorul politic a pus mereu frână acestui
proiect, iar în prezent, deşi pista este gata, ea reprezintă
doar 20% din complexistatea
proiectului. Sper ca măcar în
2020, dacă nu în 2016, acest
aeroport să fie funcţional”, a
declarat viceprimarul.
Proiectul este iniţiat şi pus
în practică de Consiliile Şcolare ale Elevilor din cele două
unităţi de învăţământ şi se
desfăşoară în perioada 15-19
decembrie. Pe lângă cursuri,
seminarii şi întâlniri oficiale,
elevii au vizitat Prima Şcoală
Românească, Centrul vechi al
oraşului, vor petrece câteva
ore la Patinoar şi vor urca pe
vârful Postăvarul.
A.P.

BrAŞovul istoriC
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Al. Bogdan, unul dintre
ctitorii bibliotecii publice

Cărțile scrise de profesorul Alexandru Bogdan
Profesorul Alexandru Bogdan (1881-1914) făcea parte din vestita familie a Bogdanilor din
Schei. Părinții săi erau comercianți nu foarte
înstăriți, dar toți cei 11 copii ai lor au avut drag
de carte și și-au făurit cariere impresionante- doar câteva exemple – Ioan și Gheorghe Duică vor ajunge membri ai Academiei, iar
profesoara universitară Ecaterina Bogdan va
deveni a doua soție a lui Nicolae Iorga. Alexandru Bogdan, doctor în Filologie, a fost un îndrăgit dascăl la gimnaziul român, „Colegiul
Șaguna” de azi. Din păcate, avea să moară la
doar 33 de ani, pe frontul din Galiția, în 1914.
Acum un veac și jumătate, dacă voiai să indici
cuiva drumul în Şchei, îi spuneai: „o iei înainte
până la casa Bogdăneştilor şi apoi o apuci la dreapta sau la stânga”. Toată lumea cunoştea casa cea
galbenă, unde o admirabilă mamă îşi creştea
cei 11 copii. Toți au ajuns intelectuali de frunte,
ai căror urmași vor fi la rândul lor modele profesionale. Dintre copiii familiei Bogdan, Alexandru, va muri cel mai tânăr. Plecat voluntar
pe front în Primul Război Mondial, o grenadă
avea să-l ucidă pe cel ce a ştiut să deştepte în

sufletele câtorva generaţii de
tineri o mare admiraţie pentru
literatura română. Înainte de
a merge la război, a scris un
testament prin care lăsa
moștenire prietenilor propria
bibliotecă, pentru a constitui
o… casă de cititre. Cărţile lui
Alexandru Bogdan au format
primul fond al bibliotecii „Astra” (biblioteca municipală de
astăzi).
Până la moartea sa timpurie,
la doar 33 de ani, temeinica
pregătire a profesorului Alexandru Bogdan și răbdarea
lui în cercetare și-au găsit confirmarea în lucrările: „Metrica în poeziile lui Eminescu” ce
reprezintă, de fapt , teza sa de doctorat în limba
germană, „Ritmica cântecelor de copii” (apărută
în Analele Academiei Române), celebra broşură
„Douăzeci de ani de mişcare teatrală”. Profesorul Alexandru Bogdan a fost îndrăgostit de

fermecătoarea profesoară Nora Lemeny, doctor
în Litere și deputat în marele sfat al Transilvaniei, iubire rămasă, însă, neîmpărtășită.

Elena Cristian

local

18 decembrie 2014

7

consiliul Județean Brașov
a premiat sportivii anului
La propunerea Comisiei
de Sport a Consiliului
Județean Brașov, plenul
a premiat sportivii
brașoveni care au obținut
rezultate excelente pe
parcursul acestui an.
Consilierii județeni Vasile
Ungureanu și Aranyosi Istvan
au criticat existența unei
ordonanțe a Guvernului care nu
mai permite premierea elevilor
care obține perfomanța la olimpiadele naționale. „Vrem să ne
rămână tinerii în țară, dar pot
fi premiați doar cei cu palmares
internațional. Este incalificabil
ce se întâmplă. I-aș întreba pe
cei de la Bucureșit cum poti fi
premiați cei care obțin locul 1,
2 sau 3 la Olimpiada de Limba
și Literatura Română, pentru
că din câte știu nu există o olimpiadă internațională?”, a re-

marcat Aranyosi.
Ceremonia de premiere a
sportivilor a fost realizată de
membrii comisiei de sport,
nominalizările fiind făcute
de presa sportivă din Brașov,
după cum a precizat
președintele Comisiei,
Dragoș Crăciun. „Vreau să
le doresc tuturor sportivilor
și antrenorilor acestora din
Brașov sărbători fericite alături de cei dragi și un An Nou
plin de satisfacții și noi
performanțe în activitatea lor,
precum și managerilor și
ziariștilor implicați în viața
sportivă”, a declarat Crăciun.
Iată sportivii anului 2014:
Categoria copii: Cristina
Ștefan – campioană mondială
la patinaj artistic pe role și campioană națioanlă la patinaj artistic pe gheață și pe role.
Antrenor: Luminița Ancuța

Categoria juniori: Mădălina Ioana Caia (lupte) – „CS
Țara Bârsei 2011”. Palmares
internațional: locul 9 – Campionatul Mondial de Juniori, locul 2 – Grand Prix Turcia,
Locul 1 - Grand Prix Rusia, locul 3 - Grand Prix Moldova.

100 de cupluri braşovene au sărbătorit
„Nunta de aur”

Primăria Braşov a aniversat
ieri, în cadrul celei de-a XVIa ediţii a „Nunţii de Aur”, familiile braşovene care au
împlinit peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă şi care nu
au fost sărbătorite la ediţiile
anterioare.
Ca de obicei în cei 16 ani
de când Braşovul îşi serbează
seniorii, aceştia au primit câte
o diplomă, înmânată de
doamna viceprimar Adina
Durbacă, iar doamnele au primit din partea domnului viceprimar Adrian Atomei câte
o garoafă.
„Este important pentru noi
şi vă respectăm pentru ceea
ce aţi făcut pentru noi şi pentru Braşov, într-o viaţă de om.
Eu am doar 15 ani de căsătorie şi este un moment emo-

ţionant, cred că veţi avea o
seară minunată şi vă doresc
să vă dea Dumnezeu sănătate.
Sunteţi un model pentru noi,
50 de ani nu sunt nici puţini
şi nici uşori, şi avem toată admiraţia pentru dumneavoastră. Sărbători fericite şi un an
nou mai bun”, le-a urat viceprimarul Durbacă sărbători-

ţilor. „Pentru mine este un
eveniment important, şi chiar
dacă nu sunt căsătorit încă,
vă promit că mă gândesc serios la asta. Vă doresc multă
sănătate, bucurii, lucruri dfrumoase şi linişte în suflet. Sunt
convins că fiecare dintre dumneavoastră are o poveste de
viaţă frumoasă şi adevărată,
iar noi suntem aici petnru a
sărbători fidelitatea, dăruirea
şi stabilitatea de care aţi dat
dovadă dumneavoastră”, a
spus viceprimarul Adrian
Atomei.
La evenimentul festiv, care
s-a desfăşurat în sala mare a
Restaurantului Aro Palace, sau înscris 100 de cupluri braşovene. Cel mai longeviv
dintre acestea a împlinit 60
de ani de căsătorie neîntreruptă, însă nu a fost prezent,
din motive de sănătate. A.P

Palmares național: locul 1 –
Campionatul Național de Juniori II, locul 2 - Campionatul
Național de Juniori I, locul 2 –
Cupa României, Locul 2 - locul

1 – Campionatul Național pe
Echipe Juniori I. Antrenor:
Horațiu Albu
Categoria tineret: Alexandra Stere (judo) – Dinamo
Brașov. Locul 2 – Campionatul balcanic de seniori –
Serbia, locul 1 - Campionatul
Național pe echipe U-21, locul 2 - Campionatul Național
Ne-Waza (lupta la
sol) U-21, locul 3 Cupa României Seniori, locul 3 - Campionatul Național pe
echipe U-23. Antrenor: Vasile Blendica.
Categoria seniori:
Ion Ștefan Rareș (tir)
– CSU Brașov. Locul
2 – Campionatele Mondiale Universitare Emiratele Arabe Unite
(echipe) – pistol aer comprimat
60f, Locul 5 - Campionatele
Mondiale Universitare Emiratele

Arabe Unite (individual) – pistol
liber 60f, Locul 2 - Campionatele
Mondiale Universitare Emiratele
Arabe Unite (echipe) – pistol liber 60f, locul 1 – „Meyton CupTyrol“ Austria (individual) –
pistol aer comprimat 60f, locul
5 – Campionatele Naționale de
Seniori București (individual) –
pistol liber 60f, locul 2 - Campionatele Naționale de Seniori
București (echipe) – pistol liber
60f, locul 3 – Campionatele
Naționale de Seniori București
(individual) – pistol standard, locul 2 - Campionatele Naționale
de Seniori București (individual)
– pistol aer comprimat 60f, locul
25 – Campioantele Naționale de
Seniori București (echipe) – pistol aer comprimat 60f, multiplu
câștigător de eapă în Campionatul Național de aer comprimat
și glonț.
Sebastian Dan
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Fenomen ciudat:
Apa care curge în sus
O echipă internaţională de cercetători,
coordonată de profesorul Timothy Creyts,
geofizician la Universitatea Columbia, a
obţinut noi date şi imagini cu Munţii Gamburtseve, aflaţi la 4
km adâncime sub calota glaciară din Antarctica.
Totul este ciudat în zona
munţilor Gamburtseve.
Deşi au o peste 500 de milioane de ani vechime,
aceşti munţi par tineri, nefiind atinşi de trecerea anilor, fiind perfect conservaţi
de gheaţa care îi acoperă.
Apa care se topeşte curge pe versanţii acestor
aceşti munţi, dar nu în jos,
ci în sus. Calota glaciară
apasă pe apa din lacurile
formate în văile munţilor
subterani.

Astfel, presiunea împinge apa topită şi gheaţa în
sus, împotriva gravitaţiei.
Ajunsă pe vârful munţilor,
unde este mai rece, apa îngheaţă din nou, protejând
astfel de eroziune vârfurile
acestora.
Acest straniu proces geologic are loc aici de peste
34 de milioane de ani, de
când s-ar format gheţarii
în Antarctica, spune Fausto
Ferraccioli, de la British
Antarctic Survey, unul din
autorii studiului.
Munţii de sub calota glaciară au fost descoperiţi în
anul 1958, dar abia recent
au putut fi cercetaţi.
Datorită acestui studiu,
care a fost publicat în Geophysical Research Letters,
cercetătorii au putut afla
că în realitate calota glaciară din Antarctica este mai
groasă decât credeau iniţial.

Joi

Pe scurt
O profesoară a descoperit formula pentru gogoaşa perfectă
O formulă matematică, descoperită de profesoara Eugenia Cheng, arată că gogoaşa perfectă are diametrul
găurii din mijloc de doar 11 milimetri, ceea ce îi conferă
raportul ideal dintre coaja crocantă şi interiorul pufos, informează dailymail.co.uk. Profesoara de matematică a
mai calculat că este nevoie de exact 5,8 grame de zahăr
pentru a acoperi în măsură egală gogoaşa pe toate părţile. Formula descoperită de profesoara britanică Eugenia
Cheng arată că cu cât diametrul găurii din mijloc este
mai mare, cu atât gogoaşa va fi mai crocantă, iar cu cât
diametrul este mai mic, cu atât interiorul deliciosului
desert este mai pufos. Profesoara a mai desoperit că
diametrul unei gogoşi ar trebui să se încadreze între 72
şi 82 de milimetri.

Este telefonul periculos pentru creier?
Noul studiu apărut în publicația „Pathophsiology” și
realizat de oamenii de știință de la Spitalul Universitar
din Orebro, Suedia, contrazice cercetarea de amploare
din 2010, care nu a găsit dovezi evidente între folosirea mobilului și cancerul cerebral. În cadrul noului
studiu, specialiștii au comparat 1.380 de pacienți cu
cancer cerebral cu tot atâtea persoane care nu aveau
această boală.Voluntarii care au folosit mobilul sau
telefonul fără fir pe o perioadă de 20-25 de ani aveau
o probabilitate de două ori mai mare de a fi
diagnosticați cu gliom (un cancer cerebral dezvoltat
la nivelul celulelor gliale) în comparație cu cei care
au folosit aceste aparate mai puțin de un an. Cei care
au folosit mobilul sau telefonul fără fir peste 25 de ani
aveau un risc de trei ori mai mare de a face această
formă de tumoare cerebrală. În 2011, Organizația
Mondială a Sănătății a clasificat telefoanele mobile
ca „posibil cancerigene”.

Românii, pe ultimul loc în Uniunea
Europeană la accesarea Internetului
Aproximativ 39% dintre
români nu au utilizat niciodată
Internetul în 2014, față de o
medie de 18% în Uniunea
Europeană, și doar 8% din
populația României a utilizat
servicii cloud, față de media
de 21% din UE, potrivit datelor publicate de Eurostat.
România se situează, în 2014,
pe ultimul loc în UE la accesarea Internetului, fiind devansată chiar și de Bulgaria
și Grecia unde 37% respectiv

33% din populație nu a accesat niciodată Internetul în
2014. Totodată, doar 32%
dintre români spun că accesează zilnic internetul, acesta
fiind cel mai mic procent din
rândul statelor membre UE,
unde media este de 65%.
Comparativ, în Danemarca,
doar 3% din populație declară
că nu a utilizat niciodată Internetul în 2014. Urmează
Luxemburg (4%), Olanda
(5%), Finlanda, Suedia și Ma-

rea Britanie, toate cu 6%.
În ceea ce privește serviciile
cloud ( backup al conținutului
digital), acestea sunt cele mai
utilizate în Danemarca (42%
din populație) și Marea Britanie (38%). La nivelul UE,
21% din populația cu vârstă
între 16 și 74 de ani a utilizat
serviciile cloud. Doar 8% din
populația României a utilizat
servicii cloud în 2014, un procent similar fiind înregistrat
în Polonia și Lituania.

Agenția Spațială Europeană:
Sonda Venus Express își încheie misiunea
Agenția Spațială Europeană (ESA) a
anunțat marți că sonda
spațială Venus Express
și-a epuizat combustibilul, iar traiectoria ei
nu mai poate fi controlată, așa încât va intra
în atmosfera planetei și
va arde în următoarele
săptămâni, transmit
UPI și AFP.
Lansată de pe cosmodromul de la Baikonur, la 9 noiembrie 2005, sonda a ajuns
pe orbita planetei Venus la 11
aprilie 2006 și a fost folosită
pentru studierea detaliată a
planetei și atmosferei sale.

Misiunea sa inițială a fost
prelungită de mai multe ori.
În vara acestui an, specialiștii
de la ESA au ghidat sonda către straturile inferioare ale atmosferei planetei Venus,
pentru a efectua o serie de teste
ale sistemului de frânare și es-

timau că aceea ar fi fost
ultima etapă a existenței
sondei.
Ulterior, s-a constatat
că Venus Express mai
avea combustibil, așa încât se spera că misiunea
ei putea continua în
2015. Dar, la 28 noiembrie 2014, ESA a pierdut
legătura cu sonda. „În
timpul misiunii sale, sonda a
oferit informații cuprinzătoare
despre ionosfera și atmosfera
planetei, permițându-ne să tragem concluzii importante despre suprafața planetei Venus”,
a declarat Hakan Svedhem,
cercetător.
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Au câştigat,
dar pleacă acasă

Pagină relizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Țirea
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Mulțescu pleacă de la Petrolul

România a terminat cu capul sus Campionatul European

Naţionala de handbal feminin
a României a încheiat în forţă
Europeanul găzduit în acest an
în comun de Ungaria şi Croaţia.
La Debrecen, tricolorele au câştigat la pas partida cu Polonia 2419, dar nu a fost de ajuns pentru
ca fetele noastre să ajungă la Budapesta. Chiar şi cu victoria contra Poloniei, România va pleca
acasă. Aseară, Spania a făcut instrucţie cu Danemarca, 29-20, şi
s-a calificat în semifinale. Un egal
sau o victorie a nordicelor ar fi
avantajat echipa noastră, care oricum mai avea de aşteptat şi rezultatul meciului Ungaria Norvegia.
Startlansat...România nu a uitat
cum a fost trimisă anul trecut acasă de Polonia, în optimile Campionatului Mondial din Serbia.
Nu se uită uşor un meci în care
conduci cu 5 goluri avans, dar pe
care îl pierzi pe final. Biciuite de
gândul revanşei dar şi de ideea
unui drum la Budapesta pentru
un meci de clasament 5-6, fetele
lui Tadici au fost singure pe teren
până în minutul 9, când Polonia
reuşea primul gol. Asta după ce
Neagu şi Brădeanu urcaseră scorul la 5-0. Polonezele au strâns
rândurile şi au venit la doar două
lungimi în spatele nostru(4-6,
min.16). Handbalistele lui Tadici
nu au fost intimidate de reuşitele
succesive ale partenerului de joc,
şi în minutul 22, tabela arăta 95 pentru România. Boala ultimelor partide – ineficacitatea pe
finalurile de reprize – a reapărut
în rândul tricolorelor, care până
la finalul primelor 30 de minute
a mai punctat doar de 2 ori (ultima dată prin Neagu din 7 metri
în min. 29.59) şi România a intrat
la cabine cu doar două puncte
avantaj: 11-9!
...şi victorie logică!
Seceta din atacul nostru a fost
stinsă de Chintoan, doar după 7
minute scurse din repriza secundă. Între timp Polonia marcase
de 3 ori şi ajunsese să ne conducă

Foto: Marius Ionescu

Fetele noastre au părăsit cu capul sus Campionatul European de handbal
pentru prima dată în meci (1211, min.35). Punctul forte al României a fost încă odată apărarea,
care nu ne-a trădat nici în jocul
de aseară. Brădeanu, Bondar şi
Pintea au pus serios osul la treabă,
iar în poartă Paula Ungureanu a
fost încă odată senzaţională. În
aceste condiţii, România s-a desprins încet dar sigur pe tabelă,
astfel că în minutul 50, se înregistra cea mai marre diferenţă:
20-15!! Polonezele au mai avut
câteva tentative de a se apropia,
dar deficitul a fost constant de 3
goluri. România a câştigat în mod
logic jocul cu Polonia: 24-19.
Valoarea individuală în comparaţie cu echipa adversă, experienţa
şi setea de revanşă după ce s-a
întâmplat anul trecut la CM din
Serbia au fost ingredientele perfecte pentru un succes muncit şi
meritat pe deplin.
recital super-Paula. Partida cu
Polonia a fost câştigată în special
de apărare. Când aceasta a fost
depăşită, a apărut “zidul” Paula
Ungureanu. Goalkeper-ul campioanei României şi-a făcut încă
odată excelent treaba, pentru un
procentaj final de 50% al aruncărilor parate! ”Mă bucur enorm
pentru această victorie. Apărarea
noastră a fost foarte bună, le mul-

ţumesc fetelor că m-au ajutat foarte mult. Am început timorate acest
Campionat European, dar până
la urmă am demonstrat că avem
valoare. Păcat că se termină acest
campionat”a declarat Ungureanu
imediat după joc. “În primul rind
vreau să felicit echipa. Ne-am mobilizat şi am câştigat, era foarte
important pentru noi cum vom
termina acest European. Este păcat că am ajuns să stăm la mâna
altora pentru a vedea dacă vom
juca pentru locurile 5-6, dar cel
mai important este că am ieşit cu
fruntea sus!” a spus şi căpitanul
echipei, Aurelia Brădeanu. “Am
avut foarte multe emoţii, dar mă
bucur că am trecut peste ele şi am
putut să-mi ajut echipa astăzi. Neam dorit enorm de mult această
victorie, care este şi o revanşă
pentru anul trecut. Regretele sunt
imense acum. Punctele pe care
le-am pierdut cu Danemarca şi

Ungaria, ne-ar fi dus la Budapesta, unde ne-am fi bătut pentru
locurile 1-4” a declarat interul
Gabriela Perianu, care aseară a
fost al doilea marcator al echipei.
„Lefelicitpefete!”Strâns la vorbe
atunci când vine vorba de laude,
selecţionerul Gheorghe Tadici şia felicitat imediat după joc fetele,
la adresa cărora a avut numai cuvinte de laudă. “Felicit echipa
pentru îndârjirea cu care a luptat.
Fetele au demonstrat voinţă, valoare şi s-au dăruit pentru realizarea obiectivului propus:
clasarea pe una dintre poziţiile
1-8. Coonsider că fetele şi-au făcut
treaba cu brio, au făcut o bună
propagandă handbalului românesc, au demonstrat în acest turneu că au valoare. Realist vorbind,
cred că momentan asta este valoarea noastră, între locurile 59 în Europa. Am mai spus-o şi o
repet: ne-am bătut de la egal la
egal cu forţele Europei şi asta
contează cel mai mult.” a concluzionat selecţionerul Gheorghe
Tadici.
Se conturează semifinalele. Indiferent de rezultatul partidei Ungaria-Norvegia, care s-a terminat
aseară târziu, câştigătoarea grupei
principale 1 este echipa din nordul Europei. Norvegia va fi însoţită în penultimul act al
competiţiei, de Spania. Lupta este
extrem de echilibrată în grupa
principală 2, acolo unde se vor
disputa astăzi ultimele partide.
Programul acestor jocuri arată astfel:
Suedia – Muntenegru (16.45)
Germania –Slovacia (19.00)
Olanda-Franţa (21.15)

Polonia – românia 19-24 (9-11)
Polonia: Siodmiak 3, Kocela 3, Kudlacz 3, Kulwinska 3,
Byzdra 3, Zalewska 2,Niedzwiedz 1, Gega 1
Antrenor: Kim Rasmussen
România: Neagu 9, Perianu 4, Elisei 3, Chotoan 2,Chiper
2,Brădeanu 2, Bondar 1, Pîrvuţ 1
Antrenor: Gheorghe Tadici

Tătărușanu ar putea fi titular
Portarul Ciprian Tătăruşanu va deveni titular la echipa
AC Fiorentina, dacă brazilianul Norberto Murara Neto
nu îşi va prelungi contractul în următoarele zile, scrie violanews.com. Conform sursei citate, Neto va fi titular în
partida de duminică cu Empoli, iar apoi dacă nu va semna
prelungirea înţelegerii va fi trecut pe banca de rezerve,
iar Tătăruşanu va deveni portarul numărul unu, a anunţat,
miercuri, site-ul violanews.com. Presa italiană a scris,
săptămâna trecută, că Fiorentina a ajuns la un acord cu
portarul brazilian pentru prelungirea contractului până în
vara anului 2019. Neto, în vârstă de 25 de ani, mai are
contract cu Fiorentina până la finalul actualului sezon.

Maxim a dat pasă de gol
Alexandru Maxim a revenit în prima echipă a lui Stuttgart
în meciul din deplasare cu Hamburg, echipă aflată tot în
subsolul clasamentului. Mijlocaşul român şi-a făcut simţită
prezenţa în repetate rânduri, şutînd de câteva ori spre
poartă, iar în minutul 42 i-a pus o minge pe tavă lui Klein,
care a marcat cu latul de la 12 metri. Titular a fost şi
Florin Gardoş în meciul din Cupa Capital One cu Sheffield
United. Fostul stelist a făcut cuplu în defensivă cu Fonte.
În acest meci Ronald Koeman a folosit o echipă experimentală.

„Galacticii” în finală

Se oprește campionatul!?
Fotbalul românesc este în
colaps. Aproape toate cluburile din Liga I au mari probleme financiare, având datorii
foarte mari către jucători și
terți. Problemele sunt departe
de a se rezolva și returul campionatului este în pericol de

Antrenorul Gheorghe Mulţescu a declarat că îşi va rezilia
în următoarele zile contractul cu FC Petrolul. „Ne-am înţeles în principiu sau am acceptat, cum vreţi, să reziliem
contractul. Rămâne ca să redacteze actul şi să-l vad, să
fiu de acord, să-l citesc şi să-l semnez şi să rezolvăm
acest lucru. Astăzi (n.r.ieri) vreau să spun că m-a sunat
soţia lui Dan Capră, care va avea drept de semnatură,
mi-a zis că va mai dura o zi până va avea oficial drept
de semnătură. M-a impresionat plăcut, a spus că ne străduim să se deblocheze un cont să plătim salariile. Pentru
că sunt mulţi angajaţi care stau în puţini bani. Deci aştept
ca în două zile să aibă drept de semnătură să putem să
semnăm actul şi să sperăm că va putea să onoreze şi
salariul sau unul dintre salariile care sunt de rezolvat",
a spus Mulţescu. La 16 septembrie, Gheorghe Mulţescu
l-a înlocuit pe Răzvan Lucescu la conducerea tehnică a
FC Petrolul. Din etapa a opta, Petrolul a obţinut, sub conducerea lui Mulţescu, cinci victorii, patru egaluri şi o înfrângere, ocupând locul 3, cu 33 de puncte, la finalul
turului. De asemenea, echipa este calificată în semifinalele Cupei României. Mulţescu, 62 de ani, a mai fost
antrenorul Petrolului în 2003 şi 2012. Favorit să preia
conducerea echipei Petrolul Ploiești este fostul tehnician
dinamovist, Flavius Stoican.

a nu se disputa. Se pare că
tranșa din luna ianuarie din
drepturile de televizare nu va
mai ajunge la cluburi, moment în care fotbalul din Liga
I ar fi paralizat. „Dacă nu vin
banii din drepturile TV campionatul se opreşte din retur.

Sper să nu se întâmple așa
ceva, dar se vorbeşte că ar fi
probleme foarte mari. Dacă
sunt probleme cu aceste drepturi, părerea mea este că se
va opri campionatul. Nu e o
exprimare prea dură. Cu siguranţă campionatul nu va

mai continua. Toaate echipele,
exceptând poate Steaua, aşteaptă rata din ianuarie să îşi
plătească datoriile către jucători pe lunile precedente”, a
declarat la Digi Sport Florin
Prunea, preşedintele grupării
CSMS Iaşi.

Echipa spaniolă Real Madrid, câştigătoarea Ligii Campionilor, s-a calificat în finala Campionatului Mondial al
cluburilor, după ce a învins, la Marrakech, cu scorul de
4-0 (2-0), formaţia mexicană Cruz Azul, reprezentanta
CONCACAF, în semifinalele competiţiei, informează siteul FIFA. Golurile învingătorilor au fost marcate de Sergio
Ramos '15, Benzema '36, Bale '50 şi Isco '72. Mexicanii
au ratat un penalti prin Torrado, în minutul 40. În cealalată
semifinală s-au întâlnit aseară formaţia neo-zeelandeză
Auckland City, reprezentanta Oceaniei, şi echipa argentiniană San Lorenzo, câştigătoarea Copei Libertadores.
Meciul s-a terminat după închiderea ediției.

DIVERTISMENT

Vernisaj la Muzeul
„Casa Mureșenilor”
Consiliul
Județean
Brașov și Muzeul ”Casa
Mureșenilor” vă invită
astăzi, 18 decembrie
2014, la ora 11. 00, la vernisajul expoziţiei ”Fotografia – între album de
familie și document istoric”, care va fi urmat de
lansarea numărului 13,
a revistei științifice ”Țara
Bârsei”, serie nouă.
Expoziția cuprinde peste
100 de fotografii de epocă,
cărți poștale ilustrate, albume
de fotografii, clișee și fotografii stereoscopice din Arhiva Mureșenilor, totodată
sunt expuse aparate de fotografiat de epocă din colecția
muzeului și a 10 colecționari
brașoveni. Expoziția conține
elemente de interactivitate.
Expoziţia va fi deschisă în pe-

rioada decembrie 2014 - mai
2015 la sediul muzeului din
Piaţa Sfatului, nr. 25.
În acest an anuarul ”Țara
Bârsei” reunește 25 de articole pe teme de istorie, geo-

Expoziție de pictură naivă
Lumea satului lui Ion
Creangă, cu poveştile şi oamenii săi frumoşi, desprinşi
din alte vremuri! Culoare şi
sinceritate, copilărie şi inocenţă! Aşa se descriu cel mai bine
lucrările pictorului Gheorghe
Ciobanu. Artistul a poposit
pentru dată la Braşov cu o expoziţie inedită de pictură naivă, care suprinde starea de
spirit a ţăranului român în pra-

gul Crăciunului. Braşovenii
iubitori de artă se pot bucura
de creaţiile sale dacă vizitează
galeria KronArt până la jumătatea lunii ianuarie. Gheorghe Ciobanu se declară
îndrăgostit iremediabil de meleagurile sale natale. De aceea
şi-a propus ca prin lucrările
sale să prezinte o lume plină
de viaţă şi optimism.
Diana Bjoza

grafie sau muzică, aparținând
unor cercetători sau cadre universitare din centre precum
Cluj-Napoca, Sibiu, Constanța,
Iaşi, Făgăraş, Bucureşti, Agnita, Suceava, Târgovişte, Brăi-

Bancuri
Conversație între blonde:
Prima blondă: Vreau să ne întâlnim.
A doua blondă: Unde?
Prima blondă: Unde vrei tu.
A doua blondă: La ce oră?
Prima blondă: La ce ora vrei tu.
A doua blondă: Bine pa.
Prima blodă: Pa.

la, Vaslui, Alba-Iulia, Craiova,
Ploieşti, Sfântu-Gheorghe, Săcele, Ghimbav și Braşov.
„Dintre temele de interes
propuse atenţiei opiniei publice
şi specialiştilor menţionăm: Johannes Honterus – pionier al
cartografiei brașovene, Serviciile poștale în Transilvania secolului al XIX-lea, Război
1914, Fragmente din corespondența Alexandru Vaida
Voevod din perioada Primului
Război Mondial, Corespondență din Marele Război. Studiu de caz: Scrisoare la
plecarea pe front, Caritatea în
anii Primului Război Mondial
– Societatea Ocrotirea Orfanilor de Război, Evenimente istorice reflectate în lucrările de
grafică din patrimoniul Muzeului de Artă” a declarat Valer
Rus, directorul Muzeul ”Casa
Mureșenilor”.

fată frumoasă, vreau să mă însor
cu ea, trimite-mi două lire ca să-mi
fac o fotografie cu ea, să ți-o trimit
ca să știi și dumneata cum arată”.
La câteva zile, tatăl îi trimite o liră,
cu următoarea scrisoare: „Trimitemi poza fetei, pe tine te cunosc”.

Un tip a nimerit din nou într-o situatie deloc plăcută şi exclamă:
Fiul unui scoțian aflat în armată, îi -Doamne, de ce iarăşi eu?
scrie tatălui său: „Am cunoscut o -De ce nu? - i-a răspus Domnul!

Str. Bazaltului nr. 2,
în incinta Eliana Mall

HOBBITUL: BĂTĂLIA
CELOR CINCI OŞTIRI
-3D- -AVANPREMIERĂ(THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE
ARMIES)
Regie: Peter Jackson
(AP-12), Aventuri, fantastic,
144 min.
ora: 21:15
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

Horoscopul zilei
Berbec. Încearcă să fii cât de sincer/ă poţi cu partenerul tău
de viaţă, este important să ştie ce aşteptări ai de la el. Viaţa
ta profesională va trece printr-o perioadă mai grea.
Taur. Eşti mulţumit/ă de viaţa sentimentală pe care o ai, însă
simţi că vrei mai mult. Încearcă să nu îl forţezi pe partenerul
tău de viață să facă ceva fără că el să-și dorească pe bune.
Gemeni. Fii stăpân/ă pe tine şi arată acest lucru prin deciziile
pe care le vei lua. Chiar dacă vei primi multe sarcini astăzi,
vei reuşi să le duci la bun sfârşit pe toate!
Rac. Lasă lucrurile să vină de la sine şi nu încerca să schimbi
sensul lor de fiecare dată. În viaţa sentimentală, această
abordare a ta îţi poate crea probleme serioase!
Leu. Astăzi încearcă să lucrezi mai mult în echipă şi renunţă
la dorinţa de a nu împărţi nimic cu nimeni. Munca va fi
mai uşoară, rezultatele mai rapide.
Fecioară. Dacă vei comunica cu cine trebuie şi când trebuie,
ziua de astăzi se anunţă a fi una profitabilă. Ai toate şansele
să pui mâna pe un proiect important.
Balanţă. Eşti plin/ă de energie astăzi, iar inspiraţia te va ajuta
să te remarci. Ai toate şansele să câştigi chiar şi bani datorită
talentelor tale pe care le-ai ţinut bine ascunse până acum.
Scorpion. Nu cere prea mult de la tine sau de la cei din jurul
tău, ci învaţă să te mulţumeşti cu ce ai. Nu este cazul să
ajungi în situaţia în care să regreţi că nu ai făcut-o!
Săgetător. Încearcă să nu pierzi timpul astăzi, trebuie să
munceşti în avans, iar sărbătorile se apropie cu paşi repezi.
Dacă nu faci faţă ritmului, cere ajutorul colegilor.
Capricorn. Acordă mai multă atenţie partenerului de viaţă,
chiar dacă nu simţi că ar avea o problemă cu asta. În timp,
distanţa dintre voi va provoca repercusiuni grave.
Vărsător. Dacă ai de gând să pleci undeva de sărbători, nu
ezita ca astăzi să îţi faci un plan exact. Nu aştepta până în
ultima zi pentru a pune la punct detaliile.
Peşti. Va fi o zi destul de încărcată, însă nu ar trebui să dai
înapoi de la primul obstacol. Încearcă să dai tot ce ai mai
bun şi nu te apuca de mai multe treburi deodată!

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

Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov

Joi

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

5

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

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

10

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

2
6
3
1
9
7
4
5
8

1
8
7
6
4
5
9
3
2

4
9
5
8
2
3
7
1
6

5
7
1
3
6
8
2
9
4

8
4
2
9
7
1
3
6
5

9
3
6
2
5
4
1
8
7

6
1
9
7
8
2
5
4
3

3
2
4
5
1
6
8
7
9

7
5
8
4
3
9
6
2
1
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Asasinatul din Făgăraș
și critica abuzurilor
funcționarilor
„De câteva săptămâni
se vorbea de un omor
care s-a întâmplat în
Veneția de Sus (un sat de
aproape). Se povestea adecă
cum că judele curții domnului pământesc Benkö Samuil
pe un iobag fișcușesc anume
Simion Grecul din Pârău, ce
slujea la vinărsăria de acolo, lar fi vândut la cei doi ovrei
Ignaț și Samuil Hirschhorn,
vinărsarii. Și aceștia l-au omorât și i-au stors sângele.
Gazeta nemțească de
Brașov are asupra acestei cumplite fărădelegi o corespondență sigură din care vedem
cum că în 18 ianuarie anul curent pe drumul ce duce în pădure la Comana de Sus în
districtul Făgărașului, s-a aflat
un om căruia îi era gâtlejul tăiat. Și fiindcă din lăcuitori nu
cunoaște nimeni trupul acesta,
urmă de sânge încă nu se află,
de aici încheiară (deduseră)
cum că ucisul trebuie să fi fost
adus de la loc mai depărtat.
Spre mai mare mirare, în gâtlej
aflară un cuțit îndreptat spre

inimă, foarte ascuțit, dar cu
vârful smintit. Mai pe urmă se
dovedi cum că ucisul fusese
numitul om din Pârău, tată la
trei prunci sărmani și că el de
trei săptămâni se afla în slujbă
de robotă la vinărsăria pomenită. Din cercetarea oficială
până acuma făcută se dovedi
că vinovații sunt cei doi ovrei:
picături de sânge împrejurul
casei lor, urmele cizmelor
ovreiului până la pădure, caii

cu care au mers noaptea
cunoscuți și altele ca acestea
vor fi în stare a scoate diavoleasca faptă la lumină.
Cum că Benkö se poartă
cu supușii domnești foarte
tirănește, încât bieții lăcuitori
fuseră siliți a cere satisfacție
asupra lui, nu este nici o îndoială. Un lucru de dorit ar
fi ca toți deregătorii și birăii
(vătafi) de la curți să se strângă (să fie obligați) a păzi (a
respecta) înaltele porunci de
curte și guberniale. Nu lesne

se poate afla alt slujbaș, care
să iasă așa lesne din sfera sa
și să arate cruzime mai multă
decât arată astfel de slujbași
așa numiți birăi de curte.
Spre pildă: fostul jude în slujba domnului baron Carol de
Brukenthal, Nagy Miklos, în
toamna trecută legă pe un
soldat de la dragoni și pentru
puține prune căzute pe jos îl
bătu până îl mai sluți cu totul”.
Gazeta de Transilvania, nr.
7, 16 februarie 1841, p. 1
Ruxandra Moașa Nazare

Carantina şi negoţul
„Transilvania. Braşov: Cu ce
fel de simţăminte va fi fost văzută
ridicarea şi deschiderea carantinelor transilvane de către pământul moldo-românesc prepunem
numai, iar ştiri mai de aproape
până acuma nu avem. La pasul
Timişului însă, care este cel mai
aproape aşezat de Braşov, solemnitatea cu prilejul deschiderii
separaţiilor acolo şi făcută, mărturiseşte şi pentru bucuria de o
comunicaţie mijlocită mai vârtos

spre uşurarea comerciului. În 1
iunie deregătorii carantinei şi în
urma dânşilor mulţi oameni ieşiră
deasupra la Predeal, unde din îngrijirea domnului vicecăpitan al
cetăţii, Paul de Chrestels, între
sunetul muzicii şi detunarea treascurilor se încunună chesaro-crăiescul vultur dintre hotare. Din
locuitorii ţării vecine încă mulţi
se aflau mai mulţi de faţă. Aerul
era înzgomotat de numeroasele
Vivat Maiestatea Sa, Împăratul

nostru, pentru Excelenţa Sa, domnul general comandirend, pentru
guvernul românesc, pentru publicul din Braşov, pentru o bună
coînţelegere între amândouă
prinţipatele Ţara Românească şi
Moldova şi între staturile chesarocrăieşti austriace, precum şi
pentru o vie comunicaţie între
aceste ţări învecinate. Din Predeal
veniră jos în carantină unde separăţiile se deschiseră între muzică şi detunături. De aici

mulţimea merse la biserică, unde
făcându-se dumnezeiasca slujbă,
cei care se aflau de faţă, mulţămiră lui Dumnezeu pentru această norocită stare a lucrurilor ce
pricinui arătata solemnitate, precum şi pentru fericita viaţă a Părintelui patriei, a cărui neîncetată
grijă este binele popoarelor sale.”
Gazeta de Transilvania, nr.
21, 25 mai 1841, p. 4
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din presa maghiară
Regele Carol al II-lea a participat la vânătoarea
organizată cu ocazia aniversării a 50 de ani de la
înfiinţarea Asociaţiei Vânătorilor Braşoveni
Aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Vânătorilor Braşoveni a căpătat o importanţă şi mai mare
prin prezenţa la vânătoarea organizată a Majestăţii Sale,
Regele Carol al II-lea. Vânătoarea a avut loc în zona dealului Lempeş, lângă Hărman. Trebuia să participe şi Principele Mihai, dar din cauza vremii urâte a rămas acasă.
Majestatea Sa a venit duminică cu un tren special la
Braşov după programul stabilit şi a fost aşteptat de reprezentanţii oraşului şi ai asociaţiei, printre care îi amintim:
prefectul Strat, primarul interimar dr. Polónyi Arthur, generalul Florescu şi preşedintele Asociaţiei Vânătorilor,
Iuliu Bitterman. După primirea oficială toţi s-au îndreptat
la locul de desfăşurare a vânătorii. Vânătoarea a început
la ora zece şi jumătate. Au participat în jur de 200 de
membrii ai asociaţiei, iar Carol al II-lea a fost însoţit de
generalul Marcel Olteanu, generalul Belit, maestrul vânător
regal Mocioni, directorul Săulescu, directorul Serviciului
de Securitate al Statului – dr. Eugen Bianu, mareşalul Ilasievici, dr. Catovski şi directorul Alexandru Vasilescu.
Vânătoarea a avut mare succes. Iepurii alergau speriaţi
în faţa puştilor. Fiecare vânător avea voie să împuşte cel
mult doi iepuri, doar regele avea permisiune să împuşte
mai mulţi. În prima partea a vânătorii regele a împuşcat
11 iepuri, a doua oară 7 iepuri şi două vulpi. O vulpe avea
chiar o blană roşcată spre negru, o rasă mai rară.
Din membrii asociaţiei a participat o singură femeie,
soţia blondă a directorului Societăţii Electrice Leif Nobel.
Între cele două partide de vânătoare s-a organizat şi o
masă festivă, bucatele fiind asigurate şi pregătite de proprietarul unei fabrici de mezeluri - Baczoni Béla. Cele
două sortimente de crenwurşti servite au fost foarte apreciate de cei prezenţi, consumându-se circa 1000 de bucăţi.
A două partidă de vânătoare a avut rezultate bune: 364
iepuri, 17 vulpi şi un uliu. Au apărut şi căprioare spre bucuria celor care erau înarmaţi cu aparate foto, împuşcarea
lor fiind interzisă.
Înainte de plecare Majestatea Sa a salutat membrii
Asociaţiei, a admirat captura şi şi-a luat rămas bun.
După-masă la ora 4 participanţii la vânătoare s-au întâlnit
la masa festivă organizată la restaurantul din Hărman. Sa servit supă de pui, friptură de porc şi kürtős kalács de
către douăzeci de fete îmbrăcate în port popular săsesc,
iar vinul şi şampania a curs din belşug. Regele s-a simţit
excelent, pentru care şi-a prelungit şederea. Preşedintele
asociaţiei, Iuliu Bitterman a ţinut un scurt discurs în limba
germană, la care regele a răspuns tot în germană. Buna
dispoziţie a fost susţinută de formaţia condusă de învăţătorul Hitsch, fiind interpretate şi din compoziţiile lui Paul
Richter.
Majestatea Sa a ajuns la ora 18.00 în gara Braşov, de
unde cu trenul special s-a întors în Sinaia.

(Károly király résztvételével folyt le vasárnap a
brassói vadászegyesület által rendezett
jubileumi vadászat. În: Brassói Napló,
nr. 144 , 19 decembrie 1933, p.2)

Ruxandra Moașa Nazare

Dinu Eva

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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Dan Negru, mărturisire şocantă: „Am fost un laş!”

Doi profesori au doborât recordul pentru cea
mai îndelungată perioadă petrecută sub
apă, rămânând 73 de
zile într-un hotel subacvatic din largul Arhipelagului Keys din
Florida, în cadrul unei
acţiuni care a vizat sensibilizarea comunităţii
internaţionale faţă de
programele de protejare a oceanelor.

Lodgne, aflat la o adâncime de opt metri în laguna
Key Largo, din care au ieşit abia luni.
Precedentul record era
deţinut de americanul Richard Presley, care a rămas 69 de zile sub apă, din

mai până în iulie 1992, tot
în laguna Key Largo
Cei doi profesori au predat din acel hotel submarin
cursuri săptămânale despre explorarea şi conservarea mărilor şi au primit
în vizită diverşi oameni de

„Am ieşit din apă! Timp
total: 73 de zile, două ore şi
34 de minute”, a anunţat
pe site-ul său Roane State
Community College din
statul american Tennessee,
unde predau profesorii
Bruce Cantrell şi Jessica
Fain, informează AFP.
Bruce Cantrell, în vârstă de 63 de ani, şi Jessica
Fain, în vârstă de 25 de
ani, s-au mutat pe 3 octombrie în hotelul subacvatic Jules Undersea

Cea mai fascinantă persoană în 2014
spune că nunta celor doi
a fost „perfectă”. Potrivit
ABC News, prezentatoarea americană a lăudat
mai ales pălăria şi rochia
de mireasă purtate de
Amal Clooney, care au
fost create de designerul
Oscar de la Renta.
Pe lista celor mai fascinanţi 10 oameni din
lume din 2014 se mai
află Taylor Swift, Michael Strahan, David
Koch, Oprah Winfrey,
Elon Musk, George
R.R.Martin, Chelsea
Handler, Neil Patrick
Harris şi Scarlett Johansson.

Soţia actorului George
Clooney a fost desemnată cea mai fascinantă persoană din lume pe anul
2014, a anunţat, celebra
prezentatoare de televiziune americană Barbara
Walters, citată de usatoday.com.
Amal Clooney, fostă
Alamuddin, este o avocată de origine libaneză
specializată în drepturile
omului. Amal Alamuddin şi actorul american
George Clooney s-au căsătorit în acest an în luna
septembrie.
Barbara Walters, autoarea acestei liste anuale,

Fenomen rar şi spectaculos din deșert
Un cercetător din echipa telescopului ALMA a fotografiat
un curcubeu - un fenomen rar
în regiune – deasupra deşertului
Atacama din Chile.
Fotografia a fost făcută de
Armin Silber, un cercetător
din cadrul Agenţiei Spaţiale
Europene (ESA),
care lucrează la Operations Support Facility (OSF) din
cadrul complexului
de observaţii spaţiale
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).

OSF, unde sunt asamblate şi
testate noile componente ale
ALMA, se găseşte la 2.900 m
desupra nivelului mării
ALMA, care a început să
opereze în luna martie a acestui
an, este cel mai mare radiotelescop din lume, cuprinzând 66

de antene uriaşe, dispuse la distanţe de până la 16 km. Distanţele mari pe care sunt
răspândite antenele şi înălţimea
la care sunt situate acestea (cele
de la altitudinea cea mai mare
se găsesc la 5.000 deasupra nivelului mării, într-un loc unde
aerul este extrem de
pur şi cerul foarte limpede) sunt secretele
rezoluţiei excepţionale
a acestui ansamblu de
telescoape, ce va permite cercetătorilor să
descifreze secretele
formării Universului.

ştiinţă şi experţi, inclusiv
pe astronautul american
Buzz Aldrin, al doilea om
care a păşit pe Lună.
Potrivit universităţii
Roane State, experimentul
a reprezentat „o experienţă
educativă unică”.
Experimentul a avut loc
la doar câteva luni după
ce oceanograful Fabien
Cousteau a petrecut toată
luna iunie într-un laborator submarin în largul
coastelor Floridei alături
de alţi cercetători, pentru
a aduce un omagiu bunicului său, celebrul explorator şi documentarist
Jacques-Yves Cousteau,
decedat în 1997, care petrecuse la rândul său 30
de zile sub apă.

La 25 de ani de la Revoluţia din 1989, prezentatorul de
la Antena 1 a povestit cum a trăit momentul istoric al
prăbușirii regimului comunist. Dan Negru a mărturisit că
doar cei curajoşi au rămas atunci să înfrunte ceea ce avea
să se întâmple. Iar el nu s-a numărat printre cei care au
rămas pe străzi ca să lupte pentru libertate. „Am fost un
laş la Revoluţie, în Timişoara, şi n-are legătura cu vârsta
pe care o aveam… Ziua stăteam aproape de Catedrală,
ca să pot fugi mai repede spre Piaţa Maria, iar seara, pe
la 5, când se întunecă, fugeam acasă...
De frică! Cei curajoşi rămâneau! Apoi lăsam să treacă vreo
câteva tramvaie, în staţia din Piaţa Maria, ca să stau şi săl ascult pe Tokes vorbind de la geamul parohiei, dar după
aceea fugeam cu tramvaiul 7 spre casa. De frică... Cei curajoşi rămâneau! Azi, Timişoara… 15!”, a scris prezentatorul
în vârstă de 43 de ani.

Alexandru Arșinel, despre sâni: „Pe vremea mea nu erau silicoane”
Marele actor Alexandru Arșinel a povestit despre cel mai
controversat rol pe care l-a jucat în repetate rânduri de-a
lungul celor peste 40 de ani de carieră. „Cei care se îmbracă
în travesti, fac acestă schimbare pentru a stârni ilaritate,
zâmbete celor care îi privesc. Travestiţii sunt cei care chiar
îşi schimbă sexul, eu n-am avut curajul să îmi fac acele
operaţii. (râde) Travesti-ul a apărut ca o întâmplare în viaţa
mea de interpret. Fiind într-o repetiţie la Maximilian şi Stela
Popescu acasă, el mi-a spus că avea un rol pe care l-a
oferit Margaretei Pâslaru, iar ea l-a refuzat. L-am luat eu
şi am început să îl cânt în falset. Maximilian a zâmbit şi a
spus: «Ce ar fi să faci un travesti?» Am fost de acord. Ştiam
că efectul poate să fie distrugător, dar am fost dispus să
joc rolul. Nu ştiam pe vremea aceea ce sunt silicoanele.
La atelierul de croitorie făceau niște sutiene pe care le umpleau cu burete. Am şi acum sutiene de acelea. De un an,
doi nu am mai făcut travesti, pentru că presupune un anumit
efort”, a încheiat Alexandru Arșinel.

