Ziar Gratuit

Ediţia în format electronic
se găseşte la adresa www.addjb.ro

Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov ISSN 2360–0217
ISSN-L 2360–0217

str. Apullum nr. 3, fax: 0268.470.504, e-mail: bjt@addjb.ro

An I, Nr. 219 ◼ 12 pagini ◼ Luni, 9 februarie 2015

EDIŢIE ELECTRONICĂ

Astăzi se votează
bugetul Brașovului
Elevii și preșcolarii se întorc
de astăzi la cursuri
Elevii și preșcolarii se vor întoarce de astăzi la cursuri după
o vacantʼă de o săptămână, potrivit calendarului aprobat de
Ministerul Educatʼiei și Cercetării Știintʼifice.
Cursurile semestrului al doilea, care încep astăzi, se vor
încheia pe 10 aprilie, iar vacantʼa de primăvară este cuprinsă
între 11 și 19 aprilie. Elevii se vor întoarce la cursuri pe 20
aprilie și le vor încheia pe 19 iunie.
Săptămâna 6-10 aprilie, din semestrul al doilea, este dedicată
activitătʼilor extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit ”Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai
bun!”, având un orar specific.
Tezele din semestrul al II-lea se vor sustʼine, de regulă, până
la data de 22 mai.
Ministerul Educatʼiei și Cercetării Știintʼifice a stabilit ca simulările
examenelor natʼionale din anul școlar 2014-2015 să se desfășoare
în zilele de 23, 24 și 25 februarie — Evaluarea Natʼională, pentru
elevii clasei a VIII-a, respectiv 2, 3, 4 și 6 martie — Bacalaureat,
pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a.

Proiectul de buget pentru 2015 a fost supus dezbaterii publice şi urmează să fie aprobat astăzi. Primarul Braşovului,
George Scripcaru, a anunţat că pentru acest an municipalitatea a luat în calcul execuţia bugetară pe 2014, deşi s-a
pornit cu un deficit de nouă milioane de lei. Asta după ce

VALUTĂ

Euro
4,4143
USD
3,8583
Gram Aur 156,6320

METEO

Parţial noros
-7°C /-5°C

Guvernul nu a mai alocat sumele din cotele defalcate din
TVA. Municipalitatea şi-a propus ca în acest an să păstreze
echilibrul bugetar de anul trecut, iar minusul financiar de
9 milioane de lei să fie acoperit din veniturile proprii.
pag. 7

Absolventʼii de liceu se vor putea înscrie la prima sesiune a
examenului de bacalaureat între 25 și 29 mai și vor încheia
cursurile în 29 mai. Prima sesiune de bacalaureat va începe
pe 8 iunie cu evaluarea competentʼelor lingvistice de comunicare orală în limba română
Evaluarea natʼională va începe anul acesta pentru absolventʼii
de clasa a VIII-a pe data de 22 iunie, cu proba de limba și
literatura română.

Turismul, în creștere la Brașov

Înfrângerea „grea” pentru Corona

Braşovul a avut în 2014 mai mulţi
turişti decât Mureşul şi Sibiul la un
loc. Numărul turiştilor care au vizitat
judeţul Braşov în 2014 a crescut cu
3,6%. Creşterea a fost mai vizibilă
în rândul vizitatorilor din străinătate
– 12%, în timp ce numărul vizitatorilor autohtoni a urcat cu putʼin peste 2%. Ţările din care au provenit

ASC Corona 2010 Brașov a fost învinsă în deplasare de echipa rusă Astrahanocika Astrahan, cu scorul de
36-25 (18-15), sâmbătă, în prima
manșă a optimilor de finală ale Cupei
EHF la handbal feminin. Corona a
reușit să reziste în prima repriză în
fatʼa puternicei formatʼii ruse, intrând
la pauză cu un pasiv de trei goluri,

cei mai mulţi vizitatori sunt Germania, Israel, Spania, Polonia, Statele
Unite, Italia, Franţa, Marea Britanie,
Republica Moldova şi Bulgaria. În
luna decembrie a anului trecut, numărul turiştilor străini a urcat chiar
cu peste 40%, de la 4.300 la 6.200,
în timp ce numărul turiştilor români
a rămas stabil.
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15-18, dar a cedat în partea secundă,
iar Astrahanocika s-a impus la 11 goluri, cu 36-25, luând o optʼiune importantă pentru calificarea în sferturile
de finală. „Am intrat foarte bine în
meci, am condus cu două goluri în
debut de meci, dar din păcate poarta
nu ne-a ajutat” a spus la finalul jocului
antrenorul Bogdan Burcea.
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Condamnați la închisoare capturați de polițiști
În weekendul trecut au fost organizate și desfășurate în
județ acțiuni pentru capturarea persoanelor pe numele
cărora instanțele de judecată au emis mandate de executare a pedepsei cu închisoarea. Polițiștii au depistat
în municipiul Brașov doi bărbați de 27 ani fiecare, care
au de executat fiecare pedepse de cinci ani închisoare
pentru aderare la un grup infracţional organizat, conform
unor mandate emise de Tribunalul Braşov în data de
06.02.2015. În comuna Prejmer a fost capturată o localnică de 44 ani, care are de executat o pedeapsă de zece
ani închisoare pentru constituire a unui grup infracţional
organizat, conform unui mandat emis de Tribunalul Braşov în data de 06.02.2015. Persoanele menționate au
fost reținute de polițiști și încarcerate în penitenciarul
Codlea

Minor dispărut găsit de polițiștii brașoveni
În data de 06.02.2015, Poliţia Municipiului Braşov a
fost sesizată de o femeie din municipiul Brașov cu privire
la faptul că, în data de 04.02.2015, nepotul ei de 12 ani,
care locuiește împreună cu ea, a plecat de la domiciliu
şi nu s-a mai întors acasă. În urma activităţilor de căutare
desfăşurate de polițiști, minorul a fost găsit după numai
câteva ore de la sesizare, în zona domiciliului său, şi înapoiat familiei. În perioada cât a lipsit de la domiciliu, minorul susţine că s-a plimbat pe raza Municipiului Braşov
şi a dormit în Parcul Tractorul.

Atenţie, braşoveni!
Asiguraţi-vă înainte de traversarea străzii, chiar dacă
sunteţi în zone cu treceri pentru pietoni. Îndemnul vine
din partea poliţiştilor Serviciului Rutier, îngrijoraţi de numărul mare de accidente rutiere care au loc pe zebră.
Conducătorilor auto, ofiţerii le cer, conform legii, să reducă
viteza în apropierea trecerilor pentru pietoni până la 30
de kilometri pe oră.
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Bănicioiu, despre sistemul
sanitar: Nu trebuie să mai
ascundem mizeria sub preş
Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a declarat, sâmbătă seara, la
Realitatea TV, referitor
la neajunsurile din sistemul sanitar, că primul
pas în a le corecta este
acela de a nu mai ascunde mizeria sub preş.
De asemenea, Nicolae Bănicioiu a recunoscut că, în spitale, medicii iau mită,
afirmând că a încercat să rezolve această problemă prin
„controale”.
„Controale, doamnă, controale peste controale. Primul
pas în a corecta sistemul este
acela de a nu mai ascunde mizeria sub preş. Când vom face
toate aceste chestiuni, salarizare şi să nu mai blocăm posturile, atunci da, lumea n-o să
mai ia şpagă, n-o să mai fie
acest flagel în România”, a

afirmat Nicolae Bănicioiu.
În contextul în care deficitul de personal din sistemul
sanitar ajunge la 40 de mii
de angajaţi, iar datele arată
că la fiecare cinci ore, un medic român pleacă din ţară
pentru a îngriji bolnavi străini, ministrul Nicolae Bănicioiu a spus: „Am deblocat

4.000 de posturi. Prima condiţie ca să poţi să lucrezi undeva este să ai unde să
lucrezi. A doua chestiune este
salarizarea”.
Ministrul Sănătăţii a mai
spus că, săptămâna aceasta
va introduce, în dezbatere publică, legea privind creşterea
salariilor angajaţilor din sis-

temul sanitar.
„Nu poţi să ţii asistenta de
la 6 milioane şi medicul de la
12 milioane în sus. Dăm posibiltatea autorităţilor locale,
ca din bugetul lor, să poată
să intervină pe cheltuielile de
personal, asta înseamnă că
dacă la Tulcea sau la Călăraşi nu ai ATI-ist, vor avea
posibilitatea să-i plătească
ATI-istului salariul”, a precizat ministrul Sănătătʼii.
Referitor la imaginile care
apar în presă, în fiecare săptămână, înfătʼișând realitatea
cruntă din spitale, mizeria şi
lipsurile existente, Nicolae
Bănicoiu a spus: „Sunt multe
chestiuni care mă nemulţumesc în mandat. Pe locul întâi
este în mare parte starea spitalelor care nu sunt în subordinea Ministerului Sănătății”.

Ministrul de Externe despre desemnarea
unui ambasador american la București
Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a
afirmat sâmbătă seara
într-un interviu acordat B1 TV că procesul pentru desemnarea
unui ambasador al
Statelor Unite la
București este „într-o
fază avansată”.
Cel putʼin asta l-a
asigurat Victoria Nuland, asistentul Secretarului de Stat al
SUA pentru Afaceri europene
si eurasiatice, când a venit la
București.
Chestionat în legătură cu
această situatʼie, ministrul a

spus: „Am ridicat această problemă de doi ani de zile în orice întâlnire cu omologii
americani, ambasada americană, cu reprezentanţi ai De-

partamentului de
Stat. Această sensibilitate pe care şi noi
şi opinia publică o
avem este foarte clar
conștientizată la
Washington. Am discutat această problemă şi cu doamna
Nuland când a venit
la Bucureşti. M-a asigurat că procesul
este într-o fază avansată. În momentul în
care vor avea elemente concrete, şi vom şti acest lucru
când vor cere agrementul pentru ambasador, evident că vom
şti şi noi şi dumneavoastră”.

Ambasador: Conflictul din Ucraina
s-ar putea extinde în ţările vecine
Conflictul armat din estul
Ucrainei s-ar putea extinde
în ţările învecinate, inclusiv
în Bulgaria, a avertizat sâmbătă ambasadorul ucrainean
la Sofia, Mikola Baltaji, întrun interviu pentru postul
bTV, citat de site-ul Novinite.com, transmite Mediafax în pagina electronică.
În opinia ambasadorului,
conflictul ucrainean nu este
un război civil, ci un război
între Ucraina şi Rusia.

Diplomatul a declarat că
posibilitatea extinderii conflictului în afara graniţelor
Ucrainei există dacă Kievul,
Uniunea Europeană, Statele
Unite şi comunitatea internaţională nu se opun agresiunii ruse.
Baltaji a mai afirmat că
drepturile omului sunt încălcate în Crimeea, peninsula ucraineană anexată de
Rusia. El a dezvăluit că locuitorii din Crimeea care nu

erau mulţumiţi de alipirea
la Rusia au fost obligaţi să
părăsească peninsula şi să
se mute în Ucraina continentală.
Ambasadorul ucrainean a
subliniat că singura cale de
soluţionare a crizei este prin
eforturi diplomatice. El a cerut încetarea focului, retragerea forţelor ruse, un schimb
de prizonieri şi organizarea
unor alegeri reale în regiunile
separatiste din est.
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Neînțelegeri cu FMI pe
preţul gazelor

România, codașă la absorbția
fondurilor europene
România înregistrează cea
mai mică rată de absorbţie
a fondurilor europene, fiind singura ţară care are o
rată de sub 60%, cu 20%
sub media înregistrată la
nivelul Uniunii Europene.
Întrebată care sunt motivele
pentru care România se află pe
ultimul loc în ceea ce priveşte
rata de absorbţie a fondurilor europene, şefa reprezentanţei Comisiei Europene în ţara noastră,
Angela Filote, spune că printre
motive se numără „superbirocratizarea, hăţişul birocratic în
procedurile de accesare a fondurilor europene”, dar şi „schimbarea regulilor jocului în timpul
jocului”, lucruri pe care le reclamă mulţi dintre cei care au făcut
demersuri pentru a accesa fonduri europene.
„România este singurul stat
membru care are o rată de absorbţie de sub 60% şi nu mai are
decât acest an pentru a încerca
să utilizeze cât mai mult din finanţările care au venit pe perioada 2007-2013”, a declarat
Angela Filote.

Mai mulți
turiști la
Brașov în 2014
Braşovul a avut în 2014
mai mulţi turişti decât Mureşul şi Sibiul la un loc. Numărul turiştilor care au vizitat
judeţul Braşov în 2014 a crescut cu 3,6%.
Numărul turiştilor care au
vizitat judeţul Braşov în 2014
a urcat cu 3,6%, de la
832228 la 862.056 de persoane. Creşterea a fost mai
vizibilă în rândul vizitatorilor
din străinătate – 12% (de la
123.453 la 138.251 de persoane), în timp ce numărul
vizitatorilor autohtoni a urcat
cu 2,1%, de la 708.775 la
723.805 persoane, arată o
analiză a Direcţiei Judeţene
de Statistică Braşov, scrie bizbrasov.ro.
Ţările din care au provenit
cei mai mulţi vizitatori Braşovului sunt Germania, Israel,
Spania, Polonia, Statele Unite,
Italia, Franţa, Marea Britanie,
Republica Moldova şi Bulgaria. Interesant este că în
luna decembrie a anului trecut, numărul turiştilor străini
a urcat chiar cu peste 40%,
de la 4.300 la 6.200, în timp
ce numărul turiştilor români
a rămas relativ stabil.

Aceasta a precizat că rata de
absorbţie a fondurilor europene
înregistrată de România este, conform celor mai recente date ale
Comisiei Europene, de 56%, cu
20 de puncte procentuale mai
mică decât media înregistrată la
nivelul Uniunii Europene, care
este de 76%.
„Sigur că pe anul acesta se va
face ce se mai poate face în lunile
care mai sunt până în decembrie,
dar ce este important este să nu
trecem în următoarea perioadă
de finanţare 2014-2020 cu aceleaşi probleme. Deci ele trebuie
rezolvate înainte de a lansa noile
apeluri pe noua perioadă financiară”, a spus Angela Filote, citată
de Mediafax.

Şefa reprezentanţei CE în România mai spune că susţine adoptarea unei legi a falimentului
personal, dar că doreşte ca aceasta să fie "foarte bună”, în contextul în care în România adesea
legile "nu sunt de cea mai bună
calitate şi provoacă efecte juridice
neplăcute şi victime colaterale"
„Noi lucrăm îndeaproape cu
Fondul Monetar şi Fondul Monetar este de acord că e nevoie de
o lege (a falimentului personal n.r.), dar tocmai pentru că este o
lege foarte importantă ne dorim
să fie şi o lege foarte bună, pentru
că ce am observat în România
este că adesea legile se dau repede,
sub imperiul unor realităţi sau
unor crize şi atunci ele nu sunt de

cea mai bună calitate şi provoacă
efecte juridice neplăcute şi victime
colaterale”, a spus Filote.
Cea mai scăzută rată de absorbţie,
la POS Mediu. Rata de absorbţie a
fondurilor structurale şi de coeziune a crescut cu 0,06% (12
milioane de euro) în ianuarie
2015 faţă de decembrie 2014,
de la 51,81% la 51,87% (9,966
miliarde de euro), potrivit datelor
postate pe site-ul Ministerului
Fondurilor Europene.
Cele 12 milioane de euro au
fost absorbite în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative (PO
DCA), unde nivelul de absorbţie
a ajuns la 77,54% faţă de
72,02% în decembrie.
De altfel, PO DCA este şi programul operaţional cu cea mai
mare absorbţie de până acum
din cele şapte, dar suma alocată
pentru perioada 2007-2013 este
mică - 208 milioane de euro.
Cea mai scăzută rată de absorbţie este la Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS
Mediu) - 42,28% (1,866 miliarde de euro din cele 4,413 miliarde de euro alocate).

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
B-dul Eroilor nr. 8 Braşov 500007 Tel : +40-268-416550
Secretar@brasovcity.ro
CABINET SECRETAR

Rezultatul negocierilor
cu FMI şi Comisia Europeană va fi cunoscut doar
astăzi, după ce delegaţia comună se va întâlni cu premierul Victor Ponta,
întrucât în negocierile de
sâmbătă nu s-a ajuns la un
acord privind mai multe subiecte, cele mai importante
vizând preţul gazelor pentru populaţie şi Complexul
Hunedoara.
„În primul rând, experţii
Comisiei Europene insistă
pentru o soluţie privind liberalizarea preţului la gaze,
unde partea română nu a
avut aproabare de a îngheţa
procesul. Discuţiile au fost
aprinse şi pe problema
Complexului Energetic Hunedoara, pentru care experţii internaţionali cer
lichidarea companiei. Decizia pe cele două subiecte
a fost amânată şi urmează
să fie negociată, cel mai
probabil luni (n.r. astăzi),
de delegaţia comună FMI
şi CE direct cu premierul
Victor Ponta”, au declarat
pentru Mediafax surse oficiale, după discuţiile dintre
ministrul Energiei, Andrei

Gerea, şi delegaţia comună
Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană.
Fostul ministru delegat
pentru Energie Răzvan Nicolescu afirma, anul trecut,
că are acordul Comisiei Europene pentru amânarea
calendarului de liberalizare
a preţului la gazele destinate
populaţiei până în 2021, iar
nicio majorare nu va mai
fi aplicată până la 1 iulie
2015, însă informaţia nu a
fost confirmată de oficialii
europeni.
Potrivit calendarului convenit, România trebuia să
majoreze preţul final al gazelor destinate populaţiei
cu 2% de la 1 octombrie şi
2% de la 1 ianuarie 2015,
prin creşterea tarifului reglementat pentru gazele din
producţia internă de la 48,5
lei/MWh la 49,8/MWh în
toamna anului trecut şi la
50,6 lei/MWh de la începutul acestui an. Calendarul
mai prevedea majorarea
preţului la gazele pentru populaţie cu 2% de la 1 aprilie
şi cu încă 3% de la 1 iulie
2015.

Ind.: IV

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la
cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 9 februarie
2015, orele 14.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul,
PROIECT AL ORDINII DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind încetarea, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de viceprimar al Municipiului Braşov a domnului Atomei
Adrian, ca urmare a demisiei din această funcţie.
2. Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar
al Municipiului Braşov.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pentru anul 2015.
4. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului
anilor precedenţi aferent instituţiilor publice finanţate
în anul 2015 din bugetul Municipiului Braşov.
5. Proiect de hotărâre privind decontarea din bugetul
local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive
pentru deplasarea elevilor Liceului cu Program Sportiv
Braşov la concursuri organizate de federaţiile sportive
de specialitate în anul 2015.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport,
pe anul 2015.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli şi a indicatorilor de performanţă
ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pe
anul 2015.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.
110/2013 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul
de funcţii ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt
R.A.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al S.C. Rial S.R.L., pe anul 2015.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L., pe anul 2015.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
H.C.L. nr. 71/2003 republicată, prin care s-a aprobat
organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, instituţie
publică de asistenţă socială.
12. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului
pentru persoane fără adăpost Braşov din instituţie
publică cu personalitate juridică în serviciu în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.
13. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Căminului
pentru Persoane Vârstnice Braşov din instituţie publică
cu personalitate juridică în serviciu în cadrul Direcţiei
de Servicii Sociale Braşov.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.
94/2013, republicată, prin care s-a aprobat organigrama
şi statul de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.
15. Proiect de hotărâre privind acordarea subvenţiei
către asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi
de asistenţă socială, în anul 2015.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.
641/2014, prin care s-a stabilit contribuţia zilnică datorată
de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Îngrijire Temporară de tip Respiro pentru anul
2015.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.
642/2014, prin care s-a aprobat nivelul maxim al costului
serviciilor sociale furnizate de Centrul de Îngrijire Temporară de tip Respiro pentru anul 2015.
18. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de
activitate al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pe anul
2014.
19. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea
subvenţiei de către asociaţii şi fundaţii, pe anul 2014.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului
de activitate a asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei
de Servicii Sociale Braşov pe semestrul II 2014.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.
114/2014 prin care s-a aprobat modalitatea de acordare
a creditelor bugetare din bugetul Municipiului Braşov,
pentru finanţarea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor
fără Stăpân Braşov.
22. Proiect de hotărâre privind stabilirea indicatorilor
în vederea asigurării finanţării Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov pe anul 2015.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.
485/2014 privind aprobarea Planului de Ocupare a
Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Braşov pentru anul 2015.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
fundamentare referitor la delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de
reşedinţă, de pe domeniul public al Municipiului Braşov.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de

sarcini şi a contractului de delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de
reşedinţă, de pe domeniul public al Municipiului Braşov.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii
Contractului de închiriere nr.1852/2010 a locurilor de
parcare aferente Spitalului Sfântul Constantin, încheiat
între Municipiul Braşov şi S.C. Teo Central S.R.L.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Braşov şi a Poliţiei Locale Braşov la Memorandumul privind platforma de colaborare instituţională
în sistem consorţiu pentru dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii rutiere şi siguranţei circulaţiei în Municipiul
Braşov.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
“Modificare P.U.D. - Blocuri de locuinţe S+P+8E-11E,
str. Poienelor nr. 2 A Braşov”.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
“P.U.D. - Construire locuinţă, împrejmuire şi organizare
şantier, str. Fagurului nr. 16 A, Braşov.”
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
“P.U.D. - Construire locuinţă, str. Aurora nr. 28 Braşov”.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
“P.U.D. - Construire locuinţe individuale, str. Dihamului
f.n., Braşov”.
32. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local
al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei
de urbanism “P.U.D. - Construire 2 locuinţe D+P+E+M”
str. Şcolii nr. 5 Braşov”, deţinut de S.C. Activa Construcţii
S.A. Braşov.
33. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr.
1164/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului
Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum,
donat de Dobrotescu Marcel.
34. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei
nr.5050/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă
drum, donat de Gheorghe Dan şi Gheorghe Cristina Ioana.
35. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul
public al Municipiului Braşov a terenurilor având categoria
de folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 136570 Braşov,
nr. cadastral 136570 şi C.F. 136571 Braşov, nr. cadastral

136571.
36. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul
public al Municipiului Braşov a terenului având categoria
de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 116201 Braşov, nr.
cadastral 116201.
37. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în
Braşov, str. Cerbului nr. 24, ap. 2 B, deţinut de Raia
Vasile Adrian şi Raia Cristina.
38. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în
Braşov, str. N. Bălcescu nr. 36, ap. 2, deţinut de Buţan
Dorel Cristinel şi Buţan Dumitru.
39. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în
Braşov, str. Prundului nr. 25, ap. 1, deţinut de Melnic
Daniel şi Melnic Elena Lidia.
40. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului
de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în
Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, către Asociaţia pentru
Siguranţă Urbană şi Mediere (A.S.U.M.) Braşov.
41. Proiect de hotărâre privind darea în administrare
gratuită, către Direcţia de Tineret şi Sport,. a terenului
în suprafaţă de 4968 m.p., situat în Braşov, B-dul Gării
f.n., identificat prin C.F. nr. 106188, nr cad. 106188.
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de
sarcini în vederea scoaterii la licitaţie publică a terenului
situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare
preuniversitare din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar
2015 - 2016.
44. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.
nr.509/2013 prin care s-a aprobat închirierea, prin
licitaţie publică, a unor imobile din Municipiul Braşov.
45. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.
618/2013 ce are ca obiect aprobarea caietului de sarcini
în vederea închirierii, prin licitaţie publică, a imobilului
situat în Braşov, str. Michael Weiss nr. 22 şi H.C.L.
620/2013 ce are ca obiect aprobarea caietului de sarcini
în vederea închirierii, prin licitaţie publică, a imobilului
situat în Braşov, str. Lungă nr. 1.
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării
Municipiului Braşov ca membru fondator la înfiinţarea
asociaţiei “Comitetul de candidatură pentru organizarea

jocurilor olimpice pentru tineret ediţia III-a de iarnă Braşov, România 2020”.
47. Proiect de hotărâre privind însuşirea Protocolului
de colaborare între Municipiul Braşov şi Ministerul
Apărării Naţionale.
48. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent SAD str. Gospodarilor nr. 1 şi str. 15 Noiembrie nr. 43, către Vartolomei Adrian şi Ana.
49. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului, cale de acces, situat în Braşov, Calea Făgăraşului
f.n., către Tordai Alexandru şi Eva.
50. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul
public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în
Braşov, str. Aninoasa.
51. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul
public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în
Braşov, str. Lungă, tronson III şi str. Gh. Doja tronson I.
52. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul
public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în
Braşov, str. Minerva f.n.
53. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul
public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în
Braşov, Aleea Constelaţiei f.n.
54. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului
situat în Braşov str. De Mijloc nr. 147.
55. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului
situat în Braşov str. Dimineţii f.n., respectiv, str. Cezar
Boliac f.n.
56. Proiect de hotărâre privind schimbul de imobile
între Municipiul Braşov şi Apostu Adrian.
57. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
privind imobilul situat în Braşov, str. Fundătura Ţibleş
f.n.
58. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de
administrare asupra imobilului situat în Braşov, str.
Alexandru Ioan Cuza nr. 35.
59. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.
549/2014 prin care s-a aprobat dezmembrarea (reapartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Lungă
nr. 32.
P R I M A R,
George Scripcaru
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Știri pe scurt
Air Moldova suspendă zborurile spre București
Compania Air Moldova a decis să-și suspende zborurile
spre București, Kiev și Soci. Pasagerii vor putea ajunge
totuşi la aceste destinații cu alte companii aeriene, potrivit
RFI. Compania aeriană Air Moldova va opera ultimul
zbor spre București la 28 februarie 2015. Toate biletele
pentru această dată sunt deja vândute, anunță site-ul
companiei.

Cea mai mare investiție italiană din România
Prysmian Group, o companie specializată în producerea
cablurilor de fibră optică, face cea mai mare investiţie
italiană din România, respectiv 30 de milioane de euro.
Gigantul italian va deschide la Slatina cea mai mare fabrică din Europa care va produce astfel de cabluri, compania analizând și posiblitatea construirii unei conexiuni
sumbarine de fibră optică între România şi Turcia. Anunţurile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat
la ambasada Italiei din Bucureşti, relatează
realitateatv.net.

Cifra de afaceri din industrie a crescut în 2014 cu 7,8%
Cifra de afaceri din industrie a crescut anul trecut, pe ansamblu, cu 7,8% față de cea din 2013, datorită creșterii
industriei prelucrătoare (+7,8%) și industriei extractive
(+7,5%), conform datelor centralizate de Institutul Național
de Statistică. Pe marile grupe industriale creșteri ale cifrei
de afaceri s-au înregistrat în toate sectoarele: industria
energetică +13,7%, industria bunurilor de folosință îndelungată +12,3%, industria bunurilor de capital +8,5%,
industria bunurilor intermediare +7,6% și industria bunurilor de uz curent +4,1%. În decembrie 2014, comparativ cu luna precedentă, cifra de afaceri din industrie a
scăzut pe total cu 10,4% ca urmare a scăderii industriei
prelucrătoare (-10,7%) și industriei extractive (-5,3%).
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Datoriile României
raportate la PIB au scăzut
România se află printre
puţinele ţări care au înregistrat o scădere a datoriei raportate la PIB,
începând cu 2007, de 7
puncte procentuale, alături de Israel, Egipt, Arabia Saudită şi Argentina,
ca urmare a reducerii datoriei companiilor cu 35
de puncte procentuale,
potrivit McKinsey&Company.
În schimb, datoria guvernamentală a României a crescut
cu 26 de puncte procentuale
din 2007. În ceea ce priveşte
datoria consumatorilor, aceasta
a crescut cu 1 punct, în timp
cea datoria sectorului financiar
a coborât cu 4% în intervalul
analizat.
Analiza se bazează pe datele
disponibile pentru anul 2007
şi la sfârşitul trimestrului al doilea al anului trecut pentru economiile dezvoltate, în timp ce
pentru economiile în curs de

dezvoltare, categorie unde a
fost inclusă şi România, sunt
folosite datele corespunzătoare
anilor 2007 şi 2013.
Israel a consemnat cel mai
mare declin al datoriei naţionale,
de 22 puncte procentuale, fiind
urmată de Arabia Saudită, cu o
scădere de 14 puncte procentuale, şi Argentina, cu o reducere
de 11 puncte procentuale, con-

form analizei realizate de firma
de consultanţă americană.
Cele mai mari creşteri procentuale ale datoriei totale din
2007 până în 2014 au fost
consemnate de Irlanda (cu
172 puncte procentuale), Singapore (129 puncte procentuale) şi Portugalia (100
puncte procentuale). În ceea
ce priveşte nivelul datoriei na-

ţionale raportat la produsul
intern brut (PIB), România
ocupă locul 39 în rândul celor
47 de ţări luate în considerare
de firma de consultanţă americană. Astfel, datoria României reprezenta 104% din PIB
în 2013, la egalitate cu Turcia.
Clasamentul este condus de
Japonia, cu o datorie de 400%
din PIB, urmată de Irlanda,
cu o datorie de 390% din PIB
şi Singapore, cu o datorie de
382% din PIB.
La nivel global, datoria a
avansat cu 57.000 miliarde de
dolari din 2007 până la jumătatea anului trecut şi reprezintă
286% din PIB-ul mondial, potrivit datelor McKinsey&
Company. Datoria guvernamentală la nivel mondial a
crescut cu 25.000 miliarde de
dolari în perioada analizată,
iar analiştii firmei de consultanţă estimează că aceasta va
continua această evoluţie în
Europa şi Japonia în acest an.

Institutul Național de Statistică: Salariul
mediu a crescut în decembrie 2014
Institutul Natʼional de Statistică anuntʼă că, în luna decembrie 2014, câştigul salarial
mediu nominal brut a fost de
2.582 lei, cu 7,0% mai mare
decât în luna noiembrie 2014.
Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.866 lei, în
creştere faţă de luna precedentă cu 123 lei (7,1%).
Valorile cele mai mari ale
câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în
extracţia petrolului brut şi a
gazelor naturale (5.802 lei),
iar cele mai mici în hoteluri şi
restaurante (1.061 lei).
Decembrie 2014 comparativ cu
Decembrie 2013. Comparativ cu
luna decembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu
nominal net a crescut cu 6,0%.
Indicele câştigului salarial real
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 105,1%.
Câştigul salarial în raport cu
evoluţia preţurilor de consum
Indicele câştigului salarial
real pentru luna decembrie
2014 faţă de luna precedentă,
calculat ca raport între indicele
câştigului salarial nominal net
şi indicele preţurilor de consum, a fost de 107,2%.
Faţă de luna octombrie
1990, indicele câştigului salarial real a fost de 139,4% cu
9,3 puncte procentuale mai
mare faţă de cel înregistrat în

luna noiembrie 2014.
În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului
salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor
anuale şi a primelor de sărbători
(decembrie,
martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada
în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea
fluctuaţiilor
câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.
Decembrie 2014 comparativ
cu Noiembrie 2014. În luna decembrie 2014, în majoritatea
activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat
creşteri faţă de luna noiembrie 2014. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de
luna precedentă s-au datorat
acordării de prime ocazionale
(inclusiv prime trimestriale,
anuale sau pentru sărbători),
sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete
cadou), dar şi realizărilor de
producţii ori încasărilor mai
mari (funcţie de contracte).
De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au
fost influenţate în unele activităţi economice şi de disponibilizările de salariaţi cu
câştiguri salariale mici.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu
net s-au înregistrat după cum
urmează: - cu 39,3% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu
30,0% în fabricarea produselor
de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;
între 20,5% şi 28,5% în silvicultură şi exploatare forestieră
(inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea altor mijloace
de transport, activităţi de servicii anexe extracţiei, producţia
şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat; între 14,5%
şi 18,5% în telecomunicaţii,
industria metalurgică, colectarea şi epurarea apelor uzate,
fabricarea altor produse din
minerale nemetalice, fabricarea
calculatoarelor şi a produselor
electronice şi optice, fabricarea
hârtiei şi a produselor din hârtie, între 10,5% şi 13,5% în
fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor
farmaceutice, captarea, tratarea
şi distribuţia apei, intermedieri
financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), tranzacţii
imobiliare, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi
echipamentelor, cercetare-dezvoltare, extracţia cărbunelui
superior şi inferior.
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Vine „Apocalipsa“ șoferilor.
Noile amenzi sunt uriașe!
Noile amenzi rutiere intră în vigoare de sâmbătă, 14 februarie, când
se împlinesc 30 de zile
de la publicarea în MO,
a precizat Poliția Română, într-un comunicat
trimis site-ului promotor.ro.
Coincidentʼa face ca înăsprirea Codului Rutier să devină un ”cadou” pentru
șoferi de Sf. Valentin, sărbătoarea iubirii.
Valoarea amenzilor a șocat
opinia publică, cea mai severă
sanctʼiune ajungând la 9.750
lei, adică de 10 ori salariul
minim pe economie!
Politʼia încearcă să calmeze
spiritele, insistând asupra faptului că sanctʼiunile nu au devenit mai dure, ci doar s-au
indexat, fiind corelate cu salariul minim pe economie.
Valoarea maximă se poate

aplica doar în cazul persoanelor juridice (adică firme de
transport, firme care se ocupă
de întreţinerea drumurilor,

precizează Politʼia, în vreme
ce amenda maximă pentru
persoane fizice este de 1.950
de lei.

O modificare a Codului ar
fi, totuși, introducerea unor
amenzi pentru șoferii care nu
asigură pasagerii minori în

centură sau într-un dispozitiv
special, omologat.
De asemenea, devine obligatorie purtarea centurii și pe
locurile din spate, în oraș.
Șoferii, scoși din trafic și lăsați
fără job, odată cu permisul.
Înăsprirea Codului Rutier
și creșterea amenzilor au fost
propuse încă din 2013 de către Politʼia Rutieră, pentru a
reduce numărul de accidente
și mai ales numărul victimelor. România se află pe
primul loc în Europa în ceea
ce privește numărul de persoane care mor în accidente
rutiere.
De cealaltă parte, șoferii
spun că starea proastă a drumurilor este de vină pentru
accidente, că Politʼia vânează
permise, în loc să fluidizeze
traficul, iar amenzile nu sunt
corelate cu starea materială a
românilor. Șofatul nu mai
este un lux, ci o necesitate,

multe
job-uri
fiind
conditʼionate de ”permisul
auto tip B”. A suspenda pe
durată lungă permisul înseamnă condamnarea la
șomaj, sărăcie și excluziune
socială. Pentru cei cu bani,
care conduc agresiv limuzine
scumpe, amenzile nu înseamnă mare lucru, în schimb pentru cei care trăiesc din salariu
amenzile nu pot fi suportate.
Reacția publicului a blocat
”Apocalipsa rutieră” în 2013. Un
sondaj realizat online pentru
DCNews a arătat, în 2013, că
șoferii resping modificările
Codului Rutier care vizau suspendarea permisului pe
durate mari. Autoritătʼile au
renuntʼat la introducerea
prevederilor extrem de restrictive, prin OUG, urmând
ca modificările să fie dezbătute în Parlament. Evident,
parlamentarii nu au făcut nimic până în prezent.

Cursuri gratuite de formare
profesională pentru șomerii brașoveni
În această lună, șomerii braşoveni pot urma gratuit
cursuri de formare profesională pentru următoarele meserii: bucătar, inspector SSM,
administrator pensiune turistica, sudor, cameristă şi instalator instalaţii tehnico-sanitare
şi de gaze.
Perioada în care vor începe
cele 6 cursuri de formare profesională este 20 – 27 februarie 2015, astfel: 20 februarie
– instalator instalaţii tehnicosanitare şi de gaze; 24 februarie inspector SSM; 26 februarie – bucătar si cameristă; 27
februarie administrator pensiune turistică şi sudor.
Studiile necesare în vederea
participării la unul din cursurile de formare profesională
sunt: studii superioare pentru
cursul de inspector SSM,
şcoala profesională de profil
tehnic pentru cursul de sudor
și instalator instalaţii tehnicosanitare şi de gaze şi studii minime obligatorii pentru cursurile de bucătar administrator
pensiune turistică și cameristă.
Durata cursurilor este de 2
luni pentru cursul de inspector
SSM, 3 luni pentru cameristă,
6 luni pentru cursurile de bucatar, administrator pensiune

turistica, sudor si instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de
gaze.
Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru
persoanele în căutarea unui
loc de muncă, înregistrate la
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov (şomeri
indemnizaţi şi neindemnizaţi).
Înscrierea la cursurile de calificare/recalificare se face pe
baza recomandării emise de
compartimentul de informare
şi consiliere privind cariera/
serviciul mediere, în baza unei
cereri însoţită de următoarele
documente:
• actul de identitate, în original şi copie;
• certificat de naştere, în original şi copie;
• actele de studii eliberate

în condiţiile legii, în original
şi copie;
• actul medical din care să
rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este
aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice;
• cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament ;
• recomandare din partea
biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a
serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.
Informaţii suplimentare
despre aceste programe de
formare profesională se pot
obţine la sediul instituţiei din
Brasov, Str. Lungă, Nr.1A,
cam.8.
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Casa Sfatului,
Primăria de altădată

Casa Sfatului, un important monument
de arhitectură din Brașov, a fost iniţial
doar un foişor de supraveghere, ale cărui
baze se aflau pe cele ale actualului turn.

Sfat orăşenesc şi tribunal

De 6 decenii, această clădire-simbol a oraşului
găzduieşte Muzeul de istorie, pe care, dacă-l vizitaţi, aveţi ocazia de a păşi în sala de sfat pe urmele judelui-primar şi ale consilierilor săi. Casa
Sfatului este una dintre cele mai reprezentative
clădiri ale oraşului care are o vechime considerabilă. Un document din 1420 menţionează acordul încheiat între breasla blănarilor şi Adunarea
Districtului Ţării Bârsei, prin care acesteia din
urmă i se îngăduie să-şi construiască, deasupra
bolţii de vânzare a breslei, o cameră pentru
„acordarea dreptăţii” şi pentru şedinţele sfatului
orăşenesc. La începutul secolului al XVI-lea se

construieşte turnul, străjuit de alte patru turnuri
mici (însemn de aplicare a pedepsei cu moartea).

Turnul trompetiştilor

De sus, străjerii supravegheau zi şi noapte cetatea
anunţând prin sunete de trompetă (de aici denumirea de „Turnul trompetiştilor”) scurgerea
timpului, izbucnirea incendiilor sau venirea duşmanilor. Pe măsură ce oraşul devine mai puternic
din punct de vedere economic, comercial şi militar, Casei Sfatului i se adaugă noi încăperi, iar
turnul va fi prevăzut cu un orologiu cu cadrane
pe toate cele patru laturi.

De la vicisitudinile istoriei
la Muzeul de Istorie

În decursul vremii, asupra vechii Primăriei s-au
abătut cutremure, trăznete sau incendii (cel mai
devastator fiind cel din 1689). Administrația ora-

şului se mută din această clădire în anul 1876,
într-un imobil nou situat la interesecția străzilor
Republicii și Mihail Sadoveanu. Din anul 1950,
Casa Sfatului primeşte o nouă întrebuinţare, devenind sediu al Muzeului Regional, ulterior muzeul judeţean de istorie.
Elena Cristian
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Bugetul municipiului Braşov
pentru 2015 va fi aprobat astăzi
Investiții

Primarul George Scripcaru şi Maria Oprea, şeful
serviciului Buget din Primăria Braşov, le-a prezentat vinerea trecută
şefilor direcţiilor, serviciilor, regiilor şi instituţiilor
din subordinea Primăriei,
reprezentanţilor asociaţiilor de proprietari şi ai
mass-media proiectul bugetului pe anul 2015.
„Construcţia bugetului pe
anul 2015 se raportează la
execuţia bugetară a anului trecut. Am încercat să menţinem
acelaşi echilibru bugetar ca şi
anul trecut, să continuăm investiţiile în derulare şi să începem investiţii noi, să
asigurăm toate serviciile publice şi cofinanţările pentru
proiectele cu finanţare europeană, şi să acoperim plăţile
către instituţiile financiare de
la care am contractat împrumuturi. Per ansamblu, aceasta
înseamnă să avem un buget
echilibrat, care să asigure funcţionarea tuturor instituţiilor
din subordinea Consiliului Local, salariile, subvenţiile şi cheltuielile de funcţionare, dar să
continuăm şi investiţiile. Pornim de la un deficit de 9 milioane de lei, bani care ar fi
trebuit să vină de la Guvern,
şi care nu au mai venit. A trebuit ca din veniturile proprii

să acoperim şi aceste nouă milioane de lei de la Guvern, pentru a acoperi cheltuielile
angajate”, a explicat primarul
George Scripcaru.
Buget mai mare cu 23%. Strategia întocmirii proiectului de
buget pe anul 2015 a ţinut
seama de următoarele priorităţi: începerea unor obiective
noi de investiţii şi finalizarea
celor în curs de execuţie; atragerea de fonduri externe nerambursabile; menţinerea
nivelului impozitelor si taxelor
locale; asigurarea funcţionării
optime a serviciilor publice
către populaţie.
Încasările estimate sunt
de 700,9 milioane lei, la care
se adaugă un excedent din
anul 2014 de aproape 44 milioane lei, care echilibrează
raportul dintre venituri şi cheltuieli. Creşterea bugetului pe
2015 faţă de cel din 2014 este
de 23% şi se datorează în
principal fondurilor europene
din proiecte care ar fi trebuit
să înceapă anul trecut, dar
care nu au mai demarat sau
au început către finalul anului,
din cauza întârzierilor cauzate
de contestartea repetată a
unor caiete de sarcini sau licitaţii. Cea mai importantă
sursă a bugetului municipiului
sunt cotele şi sumele defalcate
din impozitul pe venit care se
colectează la bugetul de stat

din veniturile realizate în municipiu şi care sunt apoi returnate partʼial Municipiuluii,
prin Directʼia generală de Finanţe Publice. Aceste sume
constituie 28,86 % din buget.
Impozitele şi taxele locale (veniturile proprii) sunt următoarea sursă ca importanţă şi
reprezintă 25,63% din bugetul
total. Pe următoarele poziţii
sunt sumele defalcate din
TVA (18,42%), fondurile europene
nerambursabile
(19,07%) şi subvenţiile de la
bugetul de stat (8,02%). Faţă
de anul trecut, fondurile europene nerambursabile sunt
cu 103 milioane de lei mai
multe, la care se adaugă 34
milioane lei în plus subvenţii
de la bugetul de stat şi 18 milioane lei din cote şi sume defalcate din impozitul pe venit.
Mai mici sunt încasările din
impozite şi taxe locale (cu
cinci milioane de lei) şi sumele defalcate din TVA (cu
aproape 14 milioane lei). Diferenţa de încasări la taxele şi
impozitele locale, a explicat
Maria Oprea, şeful serviciului
Buget din Primăria Braşov,
este doar aparentă, întrucât
veniturile de capital nu sunt
cuprinse în buget la constituirea acestuia, ele fiind incluse
prin rectificare, pe măsură ce
se încasează. Deci, veniturile
proprii luate în calcul pentru

2015 sunt de fapt acelelaşi ca
şi în anul anterior.
O treime din buget, pentru investiţii. Din totalul bugetului
de cheltuieli pe anul 2015 al
Municipiului Braşov, care este
de 744 milioane de lei, mai
bine de o treime, adică 282
milioane de lei, reprezintă bugetul de investiţii, iar restul de
două treimi este bugetul necesar funcţionării tuturor serviciilor publice şi instituţiilor
de sub autoritatea Consiliului
Local. Aici sunt incluse, între
altele, salariile, asistenţa socială sau subvenţiile către Tetkron sau RAT Braşov.
Principalele capitole bugetare
care conduc în topul cheltuielilor sunt Transporturile (inclusiv subvenţii către RAT,
întreţinerea drumurilor, marcaje de circulaţie etc), cu
25,91% din buget, urmate de
învăţământ - 18,1% şi capitolul de care priveşte locuinţele, serviciile şi dezvoltarea
publică, având 11,18% din buget. Pe categorii de cheltuieli
economice, cea mai mare
sumă, de 200 milioane lei, revine proiectelor cu finanţare
nerambursabilă. Suma este cu
145 milioane de lei mai mare
decât cea alocată anul trecut.
Urmează „bunurile şi serviciile”, cu 197 milioane lei (cu
21 milioane mai mult decât
anul trecut ) şi cheltuielile de

1. Reabilitare termică instituţii învăţământ: Şcoala
gimnazială 14 (corp C), Colegiul Tehnic Remus Răduleţ (corp A);
2. Reabilitare sistem de încălzire, instalaţii electrice,
apă-canal instituţii învăţământ (3 grădiniţe – 9, 23,
26, Şcoala nr. 2, 2 colegii
– N. Titulescu, corpA, Colegiul Tehnic de Transporturi;
3. RK unităţi de învăţământ:
Şc. 12 (corpA), Colegiul
Naţional Unirea (corpA),
Şc. 11 (corp B), fostul Grup
şcolar de Alimentaţie Publică;
4. Extindere Colegiul Naţional Dr. I. Meşotă;
5. Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania – Corp B;
6. Construcţie Săli de Sport
la Şc. 9 şi 15;
7. Reamenajare Ateliere
Şcoala Profesională Kronstadt;
8. Mansardare Şcoala Gimnazială nr. 19,
9. Sisteme de supraveghere video în creşe şi şcoli;
10. Igienizare şi reparaţii în
86 de instituţii de învăţământ;
11. Amenajare tabere şco-

personal, cu 129 milioane lei,
în scădere cu 11 milioane lei
faţă de anul trecut. Mai concret, cheltuielile pentru învăţământ sunt estimate la 134,68
milioane de lei, pentru cultură
şi sport se vor plăti 46,24 milioane de lei, cheltuielile cu
asistenţa socială vor fi de
35,40 milioane lei, reparaţiile
străzilor ne vor costa 74,80
milioane de lei, cheltuielile
pentru iluminat public vor fi
de 34,75 mil lei, iar petnru
protecţia mediului, însemnând
de fapt salubrizare, întreţinerea
fântânilor arteziene, deszăpezire, deratizare şi dezinsecţie
se vor cheltui 27,86 milioane
lei. Pentru zone verzi, inclusiv
locuri de joacă şi mobilier urban, se vor cheltui 11,34 mi-

lare-Dâmbul Morii,
12. Reparaţii Capitale (RK)
Cinematograf Modern;
13. Finalizarea lucrărilor
de reabilitare şi modernizare ale reţelei de iluminat din
Mun.Braşov;
14. Începerea lucrărilor de
reabilitare la Piaţa Sfatului;
15. Amenajarea curţii Bisericii Negre;
16. Modernizare Piaţa de
Miercuri;
17. RK Pasaj Fartec;
18. RK Pod Str. Lânii – Canal Timiş;
19. RK pod str. Zizinului,
peste râul Timiş;
20. Drum de legătură Poiana Aviatorilor-Telescaun
Lupului;
21. Dublare Capacitate
Parcare Poiana Braşov;
22. Finalizare Interconexiune reţea de transport apă
fierbinte zona Nord Braşov,
tronson II – CET –Florilor;
23. Reconfigurare reţea de
transport cartier Gării-Centrul Civic;
24. Planuri urbanistice şi
studii aferente;
25. Întocmire studii de fezabilitate şi proiecte tehnice
pentru proiecte POR 20142020.

lioane lei. Sistemul centralizat
de încălzire ne va costa 18,50
mil lei, din care doar 7 milioane pentru modernizarea reţelei, iar restul cu titlul de
subvenţie. Cheltuielile cu
transportul urban de călători,
inclusiv subvenţii pentru elevi,
pensionari şi celelalte categorii, sunt prevăzute la suma de
38,41 mil lei. Ordinea publică
are alocată suma de 7,02 mil
lei, la care se adaugă aproape3
jumătate de milion de lei, care
înseamnă cheltuieli de funcţionare a Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă
a Persoanelor.
Propunerea de buget va fi
prezentată astăzi plenului
Consiliului Local, pentru
aprobare.

Proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă derulate în municipiul Brașov în 2015
− Finalizarea proiectelor
cuprinse în Planul Integrat
de Dezvoltare al Municipiului Braşov, accesate prin
Programul Operaţional Regional 2007 -2013: Modernizarea integrală a sistemelor
de iluminat public și creşterea

siguranţei publice; Centrul de
afaceri, transfer tehnologic şi
incubator de afaceri; Sistem
integrat de parcări - Parcare
Spitalul Militar Regina Maria
Braşov; Managementul informatizat al sistemului de transport în comun; Amenajare

zonă turistică Poiana Braşovamenajare spaţii de agrement
şi divertisment; Amenajare
zonă turistică Poiana Braşovextindere capacitate parcare
şi construcţie terminal transport public; Centrul naţional
de informare şi promovare tu-

ristică din Poiana Braşov; Asigurarea accesibilităţii către
zona economică Braşov Sud
– Est.
− Programe din Fondul
European Agricol: Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii prin achiziţionarea de

echipamente şi maşini de producere puieţi forestieri de calitate pentru fondul forestier
proprietate; Accesibilitatea
fondului forestier proprietate
publică a Municipiului Braşov
prin construirea de drumuri
noi şi reabilitarea de drumuri

forestiere existente
− Programe din Fondul
Româno – Elveţian: SF pentru reabilitarea reţelelor de
transport şi distribuţie energie
termică în zona rezidenţială
Tractorul din Brașov; SF pentru renovarea clădirilor.
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Amical întrerupt pentru stegari
Meciul dintre FC Brașov și Ordabasy Shymkent (Kazahkstan), disputat sîmbătă seara în Antalya, a fost întrerupt
în minutul 33, la scorul de 1-0 pentru ex-sovietici. „Atitudinea adversarului a fost una vădit nesportivă. În minutul
15, Moraru a fost lovit cu cotul în figură, pe Bencun l-au
călcat intenționat prin minutul 25, iar la golul lor, validat
eronat, a fost și henț și poziție de offside. Totul a culminat
cu lovirea fără minge a lui Leko și a urmat o încăierare
generală. Am decis suspendarea meciului pentru că,
după jocul adversarilor, riscam să plecăm cu mulți
accidentați”, a declarat directorul general al galben negrilor, Constantin Zotta, pentru cei de la Monitorul Expres.

Machado s-a făcut „câine”!
La începutul lunii ianuarie, Ricardo Machado a devenit
liber de contract, părăsind FC Braşov, după un sezon în
care a evoluat în 15 partide şi a marcat două goluri:
„Pentru mine au fost două luni foarte grele, dar în cele
din urmă s-a făcut dreptate. Sunt jucător liber. Voi decide
în cel mai scurt timp unde voi merge. Am oferte şi din
România, dar şi din străinătate”, declara fundaşul în
vârstă de 26 de ani. Sâmbătă, Machado a semnat un
contract cu Dinamo, valabil până la finalul sezonului,
având opţiune de prelungire în vară. Machado este cel
de-al 11-lea transfer al lui Dinamo din acest an, după
Marius Niculae, Hatem Abd Elhamed, Henrique, Valentin
Munteanu, Nicolae Grigore, Serginho, Lucian Goian,
Naumovski, Cristescu şi Gicu Grozav.

S- a sărit la Râşnov
Lidera actualei ediţii a Cupei Mondiale la sărituri cu schiurile, campioana austriacă Daniela Iraschko-Stolz, a câştigat sâmbătă prima dintre cele două etape de Cupă
Mondială organizate, pentru al doilea an consecutiv, la
Râşnov, pe trambulina K 90 din moderna bază de sporturi
de iarnă de pe Valea Cărbunării. Cu sărituri de 94 şi 92,5
metri şi un total de 239,1 puncte, ea le-a devansat pe japoneza Sara Takanashi – învingătoarea celor două etape
de anul trecut - clasată a doua cu 234,9 puncte (sărituri
de 94 de metri în ambele manşe), şi pe norvegiana Maren
Lundby, ocupanta locului trei cu 230 puncte (sărituri de
94,5m şi 94m). Din păcate, vizibil marcate de oboseală
– au ajuns la Râşnov abia în noaptea de joi spre vineri,
venind de la Alma Ata (Kazahstan), unde au participat
la Campionatele Mondiale de Juniori – reprezentantele
noastre Daniela Vasilica Haralambie şi Bianca Ştefănuţă
s-au clasat pe locurile 32, respectiv 37, ratând calificarea
în manşa secundă a competiţiei. De menţionat că, la antrenamentul oficial de vineri, austriaca Eva Pinkelnig a
stabilit un nou record al trambulinei, cu o săritură de 101
metri, corectând cu o jumătate de metru recordul de
100,5 metri stabilit anul trecut de japoneza Sara Takanashi. Ieri a fost programată cea de-a doua etapă a Cupei
Mondiale de la Râşnov, ocazie pentru reprezentantele
României de a „răzbuna” insuccesul din prima zi a competiţiei.

SPORT

Luni

„Olimpicele”, la o secundă
de un rezultat mare
Campioana României, CS Municipal Târgovişte, s-a chinuit sub Tâmpa
Sâmbătă la Sala Sporturilor din Brașov a avut loc
meciul din etapa a 23-a a Ligii Ntʼionale de baschet
feminin, dintre Olimpia CSU Brașov și CS Municipal
Târgoviște, campioana en-titre a României. Fetele antrenate de Dan Calancea și Nenad Marinkovic au pierdut jocul în ultima secundă cu scorul de 81-83 (28-20,
19-20, 21-21, 13-22). Americanca Monique Coker
a marcat punctele victoriei, pentru formaţia din Dâmboviţa. La final Jones și compania au izbucnit în plâns
și cu greu au putut fi liniștite. Pentru „olimpice” au
marcat Jones 24 de puncte, Irimia 20, Sonia Ursu și
Zorica Mitov câte 14 puncte fiecare, Carla Bartee 7
puncte și Natașa Bucevac 2 puncte.
Secunda care a schimbat tabela… Brașovencele au
făcut un meci excelent și au condus timp de mai bine
de 35 de minute, dar pe final, lipsa de prospetʼime a
jucătoarelor de sub Tâmpa s-a văzut, iar echipa din
Târgoviște a profitat și s-a impus cu un coș marcat
în ultima secundă. Brașovencele au pierdut un meci
dar au câștigat respectul spectatorilor care le-au aplaudat în picioare la finalul jocului. La final Jones și compania au izbucnit în plâns și cu greu au putut fi liniștite.
„A fost un meci extraordinar făcut de fetele acestea și
este păcat că nu am reușit sa fim un pic mai proaspeți
pe final. Fetele plâng în hohote în vestiar și este greu
să înțeleagă cum au putut scăpa victoria printre degete.
Nu vor să accepte că deși au jucat din nou foarte bine,
au fost învinse. Trebuie să ne adunăm, să ne recuperăm,
să ne concentrăm și să încercăm să câștigăm la
Timișoara. Țin să le mulțumesc suporterilor care au
venit în număr atât de mare la sală și ne-au încurajat”,
a spus tehnicianul brașovencelor Dan Calancea.
„Am pierdut un meci, am câştigat o echipă!” Tristeţe
mare în tabăra Olimpie, la finalul jocului contra campioanei. Dincolo de rezultat (cât de puţin a lipsit să
fie unul favorabil!), atitudinea şi dăruirea jucătoarelor,
au „obligat” la final publicul spectator, să aplaude la
scenă deschis echipa de sub Tâmpa. „A fost un spectacol extraordinar atât în teren cât și în tribune.
Mulțumesc brașovenilor care au venit în număr mare
în Sala Sporturilor din Brașov și au aplaudat și încurajat echipa brașoveană minute în șir. Am pierdut
un meci dar am câștigat o echipă și un public minunat.
Felicitări antrenorului Dan Calancea pentru modul în
care a pregătit echipa”, a spus președintele Comisiei
de Sport din cadrul Consiliului Judetʼean Brașov,
Dragoș Crăciun. Brașovencele vor juca în runda următoare, în deplasare la Timișoara, un meci extrem
de important în ceea ce privește configuratʼia finală a
clasamentului.

Foto: www.facebook.com/olimpiabrasov

„Olimpicele” au fost foarte aproape de o mare surpriză, în jocul cu echipa campioană!

Alte rezultate:
SCM CSS Craiova — Univ. Goldiș ICIM Arad 55-80
CS Universitatea Alba Iulia — CS Municipal Satu Mare 78-39
ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe — Universitatea Cluj-Napoca 86-39
CS Municipal Târgoviște ocupă primul loc, cu 45 puncte (24 jocuri),
urmată de ACS Sepsi SIC, 44 p, CS Universitatea Alba Iulia, 39 p
(22 j), Univ. Goldiș ICIM Arad, 38 p (21 j), Olimpia CSU Brașov, 37
p, CSBT Alexandria, 37 p (22 j), etc.

Victorie clară pentru „stejari”
Reprezentativa României a învins clar formația Portugaliei, cu scorul de 37-10 (23-3), sâmbătă, pe Estadio Universitario din Lisabona, la debutul său în Rugby Europe
Championship (fosta Cupă Europeană a Națiunilor). „Stejarii” au controlat prima repriză și au condus cu 16-0, înainte ca lusitanii să reușească primele puncte, din lovitură
de pedeapsă. La pauză scorul a fost de 23-3 pentru echipa antrenată de galezul Lynn Howells, grație unui eseu
transformat.
Partea a doua a jocului a fost mult mai echilibrată, după
ce România a mai marcat un eseu, gazdele având un
forcing bun, cu atacuri rapide, la care „stejarii'' au rezistat
cu greu. Jocul bun al portughezilor s-a concretizat printrun eseu transformat, dar România a refăcut diferența,
obținând și punctul bonus ofensiv grație celui de-al patrulea eseu. Au reușit eseuri Robert Dascălu, Mihai Macovei, Ionuț Botezatu și Adrian Apostol, în timp ce Vali
Calafeteanu a marcat din trei lovituri de pedeapsă și
patru transformări.

Înfrângerea „grea” pentru Corona
ASC Corona 2010 Brașov a fost învinsă în deplasare de echipa rusă Astrahanocika Astrahan, cu scorul de 36-25
(18-15), sâmbătă, în prima manșă a optimilor de finală ale Cupei EHF la handbal
feminin. Corona a reușit să reziste în prima
repriză în fatʼa puternicei formatʼii ruse,
intrând la pauză cu un pasiv de trei goluri,
15-18, dar a cedat în partea secundă, iar
Astrahanocika s-a impus la 11 goluri, cu
36-25, luând o optʼiune importantă pentru
calificarea în sferturile de finală. Belarusa
Karina Iejikova a fost cea mai bună jucătoare a gazdelor, cu 11 goluri marcate.
Pentru Astrakhan au mai marcat Kuznekova 7, Vyakhireva 7, Ilyina 5, Rachiteleva
3, Goncharova 2, Kristina Tarasova 1.

Goluirle Coronei au fost reuşite de Aurelia
Bradeanu 8, Laura Chiper 4, Cristina
Zamfir 4, Daniela Raţiu 3, Andreea Pricopi 2, Marinela Neagu 1, Oana Apetrei
1, Elena Dincă 1, Camelia Hotea 1. „Am
intrat foarte bine în meci, am condus cu
două goluri în debut de meci, dar din păcate poarta nu ne-a ajutat astăzi. Ineficacitatea portarilor în primul rând, a condus
la acest rezultat. Când ai 12% procentaj,
la ce poţi spera? O prestaţie dezamăgitoare
pentru acest nivel. Felicit suporterii locali,
a fost o atmosferă frumoasă pentru Astrakhan” a spus la finalul jouclui, principalul Coronei, Bogdan Burcea. Manşa
retur va avea loc la Braşov, duminică 15
februarie.

Eşec pentru Roman,
în Cupa
Echipa de
handbal feminin HCM Roman a fost învinsă
sâmbătă, pe teren
propriu, de formaţia daneză FC Midtjylland, cu scorul de 24-20 (13-10), în manşa tur din optimile de finală ale Cupei
Cupelor. Partida retur va avea loc în 15
februarie, în Danemarca. Câştigătoarea
din dubla manşă se va califica în sferturile
de finală ale Cupei Cupelor. În turul trei
al competiţiei, HCM Roman a eliminat
formaţia suedeză Skuru IK, cu scorul general de 54-49.
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Nimic la nimic,
între divizionare

Echipele secunde ale României şi Bulgariei au încheiat nedecis
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Debut cu dreptul pentru Buş
Sergiu Buş a fost
cumpărat de Sheffield Wednesday,
e la CSKA Sofia,
în ultima zi de
mercato, iar la
doar 4 zile de la
transfer a debutat.
Fostul jucător al
Coronei Braşov sa remarcat destul
de repede în meciul de pe teren
propriu cu Cardiff. Buş a fost rezervă, însă a intrat pe
teren în minutul 63. În minutul 73 atacantul de 21 de ani
a căzut în careu, iar Will Keane a înscris din penalty, stabilind scorul final, 1-1. Buș a mai avut două contribuții
importante în atac pentru echipa sa. I-a pasat excelent
portughezului Jose Semedo, dar șutul acestuia a fost
blocat, apoi a trimis el spre poartă, dar mingea a fost
respinsă, în minutul 90.

„Galacticii” umiliţi!

Echipele secunde ale României şi Bulgariei au remizat fără gol, în Antalya
Selectʼionatele divizionare de
fotbal ale României și Bulgariei
au terminat la egalitate, 0-0,
sâmbătă, într-un meci amical
jucat la Mardan Sports Complex, în stagiul de pregătire din
Antalya.
Reprize diferite. Bulgarii au
controlat prima parte a meciului
și și-au creat ocazii bune de gol
prin Mihail Aleksandrov (10)
și Manolov (21), dar Lung s-a
remarcat de fiecare dată.Tricolorii au prins mai mult curaj cu
trecerea timpului și au reușit să
echilibreze jocul, iar pe finalul
primei reprize au dominat chiar
jocul, având două situatʼii mari
de gol. Keșeru a executat foarte
bine o lovitură libere de pe partea dreaptă, dar Mitrev a respins
de sub transversală (43).
Prepelitʼă (44) a trimis pe lângă
poartă din careul bulgarilor, la
o fază în care mingea s-a plimbat prin fatʼa portʼii. Imediat după
pauză, Bumba a reluat din prima, însă balonul a ocolit tʼinta
(46). R.Vasilev a ratat cea mai
mare ocazie a meciului, în minutul 72, când a scăpat singur

cu Silviu Lung jr, după o gafă
a lui Papp, însă a trimis pe lângă
poartă. Finalul a apartʼinut echipei antrenate de Anghel Iordănescu, Budescu fiind în
prim-planul mai multor actʼiuni.
Atacantul Astrei a șutat pe lângă
poartă (75), l-a întrebuintʼat pe
Makendjiev (85), iar apoi a trimis foarte aproape de vinclu
(90+2). Tricolorii au cerut penalty în min. 78, după ce Stoicev a lovit balonul cu mâna în
propriul careu. Makendjiev s-a
remarcat și în minutul 90+1
când a retʼinut mingea trimisă
cu capul de Papp. România va
mai juca două meciuri în stagiul
din Antalya, cu Sioni Bolnisi
(locul 14 în Georgia), pe 10 februarie, și cu Republica Moldova, pe 14 februarie.
„Urmărim să câştigăm câţiva jucători!” Selecţionerul Anghel Iordănescu spune că nu rezultatele
contează în acest stagiu de pregătire. Generalul încearcă să găsească jucători tineri care pot
reprezenta viitorul primei reprezentative, iar Bumba pare să
se fi ridicat la nivelul aşteptărilor.

„După aspectul jocului, speram
la mai mult. Rezultatul e totuşi
unul pozitiv, am întâlnit o echipă
cu mulţi jucători experimentaţi.
În ceea ce ne priveşte, avem un
minus în privinţa forţei de joc.
Am încheiat jocul cu 6 jucători
sub 23 de ani. Jocul a fost in-

fluenţat şi de lipsa de omogenitate. În acest turneu urmărim să
câştigăm câţiva jucători care
pot veni măcar în lotul lărgit al
primei reprezentative. Un remarcat al acestui meci ar fi Bumba”,
a declarat Anghel Iordănescu
la DigiSport.

România (sel.div.)-Bulgaria(sel.div) 0-0
România: Silviu Lung jr — Cristian Manea, Paul Papp,
Sergiu Muth, Steliano Filip (Bogdan Vătăjelu, 64) — Andrei Prepeliță ( Paul Anton, 88), Mihai Pintilii (căpitan)
— Adrian Popa (Ioan Hora, 70), Raul Rusescu ( Constantin Budescu, 59), Florin Tănase (Claudiu Bumba,
46) — Claudiu Keșeru (Mihai Roman, 84)
Selecționer: Anghel Iordănescu.
Bulgaria: Bojidar Mitrev (Blagoi Makendjiev, 46) —
Vențislav Vasilev, Aleksandăr Aleksandrov, Borislav Stoicev, Petăr Zanev (Mihail Venkov, 46) — Svetoslav Diakov
(căpitan), Vladimir Gadjev ( Lacezar Baltanov, 46) —
Stanislav Manolev ( Kiril Despodov, 90+3), Kristian Malinov (Stefan Velev, 64), Mihail Aleksandrov — Ismail Isa
(Radoslav Vasilev, 70)
Selecționer: Ivailo Petev.
Arbitrii: Bartosz Frankowski-central, Marcin Boniek, Zbigniew Dobrynin – asistenţi (toți din Polonia)
Cartonașe galbene: Filip (16), Papp (49), Bumba (57),
Vasilev (63), Velev (67), Vătăjelu (86), Diakov (90+3).

S-a „repatriat” Pintilii
Mihai Pintilii (30 de ani)
este aproape de o revenire în
Liga 1. Fostul mijlocaş de la
Al Hilal şi de la Steaua urmează să semneze un contract valabil pe trei luni cu Pandurii
Tg. Jiu, oficialii arabi luând o

decizie în privinţa împrumutului celui care, după venirea
grecului Samaras în Arabia
Saudită, a rămas doar cu selecţionata divizionară a lui Iordănescu. Eugen Pârvulescu a
fost surprins pe stadionul din

Antalya unde România a remizat sâmbătă cu Bulgaria, 00, purtând o discuţie cu Pintilii,
una cu succes, încheiată cu o
declaraţie a mijlocaşului care
în 2012 s-a transferat la Steaua
de la Pandurii: „Am echipă”.

Clubul gorjean va plăti 5.000
de euro lunar pentru salariul
lui Pintilii, o mică parte din
ceea ce câştigă mijlocaşul la
Al Hilal, care încasează în primul sezon suma de 1,2 milioane de euro de la arabi.

Atletico Madrid a câștigat, sâmbătă, derby-ul etapei a
22-a din Primera Division, în fața marei rivale Real, cu
scorul de 4:0, administrându-le „Los Blancos” cea mai
categorică înfrângere din 2010.Realul a început meciul
de pe „Calderon” cu o echipă măcinată de accidentări,
în special în apărare, acolo unde nu a putut conta pe
Ramos, Pepe și Marcelo. Iar consecințele nu au întârziat
să se vadă, Realul fiind condusă cu 2:0 după numai 18
minute de joc, în urma reușitelor lui Tiago (14) și Saul
(18). Acesta a fost și scorul la pauză, în condițiile în care
Realul nu a putut să se apropie periculos de poarta lui
Moya. Nici în repriza secundă lucrurile nu au arătat mai
bine pentru Real, care a mai primit două goluri, fără ași crea măcar o ocazie mare. Griezmann (67) și Mandzukic (89) au stabilit cea mai rușinoasă înfrângere a
Realului din noiembrie 2010, când pierduse cu 0:5 pe
Camp Nou, în fața Barcelonei. A fost cea mai categorică
înfrângere a Realului în derby-ul cu Atletico din sezonul
1987-1988, când „Los Colchoneros” se impuneau tot cu
4:0, pe Santiago Bernabeu.

„Bătrâna doamnă” a câştigat derby-ul
Formaţia Juventus Torino a învins, sâmbătă seară, pe
teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa AC Milan, într-un
meci din etapa a XXII-a a campionatului Italiei.
Golurile au fost marcate de Tevez '14, Bonucci '31 şi
Morata '65 pentru Juventus, respectiv Antonelli '28 pentru
AC Milan.Partidele Fiorentina - Atalanta, Cagliari - AS
Roma, Empoli - Cesena, SSC Napoli - Udinese, Sampdoria - Sassuolo şi Internazionale Milano - Palermo sau disputat duminică, meciul Lazio - Genoa va avea loc
luni, iar întâlnirea Parma - Chievo Verona, programată
iniţial duminică, a fost amânată pentru miercuri.

RD Congo, bronz la CAN

Reprezentativa RD Congo a terminat pe locul 3 ediţia
din acest an a Cupei Africii pe Naţiuni, impunându-se în
finala mică, sâmbătă, la Malabo, cu scorul de 4-2 în urma
loviturilor de departajare, în faţa naţionalei ţării gazdă,
Guineea Ecuatorială. La finalul prelungirilor, scorul era
0-0. În finala CAN s-au întâlnit, duminică, la Bata, naţionalele Ghanei şi Coastei de Fildeş.
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Festivalul Filmului
de dragoste
Sâmbătă, 11 februarie, de la ora
20.00
Vicky Christina
Barcelona (SUA,
2008)
Regia: Woody Allen
Cu: Rebecca Hall,
Scarlett Johansson, Javier Bardem. Pretʼ bilet
10 lei.

În această săptămână,
la Cinemateca Patria din
Brașov, va avea loc prima ediție a Festivalului
Filmului de Dragoste –
Love Story.
În cadrul festivalului vor
rula 9 lungmetraje, printre
care și celebrul film al lui Arthur Miller, Love Story (SUA,
1970), de la a cărui premieră
se aniversează 45 de ani.
Proiectʼia va avea loc sâmbătă,
14 februarie, de Valentine’s
Day, iar intrarea pentru cupluri va fi liberă.
Filmele care vor rula în cadrul festivalului sunt:
Luni, 9 februarie, de la
ora 20.00
Iubire/ Amour (Franța,
2012)
Regia: Michael Haneke
Cu: Jean-Louis Trintignant,
Emmanuelle Riva, Isabelle
Huppert. Pretʼ bilet 10 lei.
Marți, 10 februarie, de la
ora 20.00
Paradisul spulberat/ The
Broken Circle Breakdown
(Belgia, 2012)
Regia: Felix Van Groeningen
Cu: Veerle Baetens, Johan
Heldenbergh, Nell Cattrysse.
Pretʼ bilet 10 lei.
Miercuri, 11 februarie,
de la ora 20.00
Adèle: Capitolele 1 şi 2 La

Love Story (SUA,
1970)
Regia: Arthur Hiller
Cu: Ali MacGraw,
Ryan O'Neal, Ray
Milland. Intrarea este
gratuită pentru cupluri.

Vie (Franța, 2013)
Regia: Abdellatif Kechiche
Cu: Adèle Exarchopoulos,
Léa Seydoux. Pretʼ bilet 10 lei.
Joi, 11 februarie, de la ora
20.00
Love Bus: cinci poveşti de
dragoste din Bucureşti (România, 2014)
Regia: Roxana Andrei, Mihai Mincan, Constantin Radu

Vasile, Andrei Georgescu,
Florin Babei. Pretʼ bilet 10 lei.
Vineri, 11 februarie, de la
ora 20.00
Pielea în care trăiesc/ La
Piel Que Habito (Spania,
2011)
Regia: Pedro Almodóvar
Cu: Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes.
Pretʼ bilet 10 lei.

Duminică, 11 februarie, de la ora
20.00
Minciuni adevărate
/ De vrais mensonges
(Franța, 2010)
Regia: Pierre Salva-

dori
Cu: Audrey Tautou, Sami
Bouajila, Nathalie Baye. Pretʼ
bilet 10 lei.

O afacere regală/ En kongelig affære (Suedia-Danemarca, 2012)
Regia: Nikolaj Arcel
Cu: Alicia Vikander, Mads
Mikkelsen, Mikkel Boe
Følsgaard. Pretʼ bilet 10 lei.

Luni

Horoscopul zilei
Berbec. Aveţi succes în afaceri şi în activităţile casnice.
Schimbările pe care intenţionaţi să le faceţi pot fi apreciate,
dacă nu uitaţi să cereţi şi părerea celor din jur. Vă sfătuim
să nu faceţi exces de zel.
Taur. Nu este o zi prea bună pentru întâlniri cu prietenii şi
nici pentru afaceri. Cei din jur nu vă înţeleg corect dorinţa
de schimbare. Pe plan sentimental, lucrurile merg mai bine.
Vă sfătuim să nu neglijaţi problemele de serviciu.
Gemeni. Dimineaţă va întâlniţi cu o cunoştinţă cu care nu
v-aţi văzut de mult, care vă invită la o petrecere.
Vă sfătuim să nu lăsaţi problemele sentimentale să se adune.
Fiţi cinstit şi recunoaşteţi-vă greşelile!
Rac. Reuşiţi să faceţi o schimbare în relaţiile sentimentale.
După-amiază vă simţiţi excelent la o întâlnire cu prietenii.
Aveţi grijă să nu monopolizaţi conversaţia! Vă sfătuim să
evitaţi discuţiile în contradictoriu cu o femeie.
Leu. Dimineaţă sunteţi pus pe fapte mari şi vă asumaţi o
serie de riscuri pentru a rezolva câteva probleme legate de
cămin. Partenerul de viaţă vă susţine. Puteţi să încheiaţi
contracte avantajoase şi să faceţi investiţii inspirate.
Fecioară. Este o zi bună pentru a face schimbări în casă.
Puteţi să vă apucaţi de reparaţii, reamenajări, zugrăvit etc.
Apelaţi la ajutorul prietenilor şi nu lăsaţi pe mâine ce puteţi
face azi! S-ar putea ca o persoană să va enerveze.
Balanţă. Nu vă faceţi planuri stricte pentru azi! Este puţin
probabil să vă puteţi respecta programul. Dimineaţă aveţi
de alergat pentru a rezolva probleme ale partenerului de
viaţă. Este momentul să să vă ocupaţi şi de bani.
Scorpion. Aveţi multe idei constructive, pe care doriţi să le
discutaţi cu cei apropiaţi. O rudă mai în vârstă vă face o
surpriză plăcută, oferindu-vă sprijin financiar. Este o zi bună
pentru investiţii. Fiţi mai atent cu partenerul de viaţă!
Săgetător. Sunteţi preocupat de problemele profesionale şi
aveţi tendinţa să neglijaţi relaţiile sentimentale. Nu este o zi
bună pentru afaceri. Riscaţi să pierdeţi o sumă importantă.
Vă sfătuim să vă limitaţi activităţi de rutină şi să vă odihniţi.
Capricorn. Astăzi nu este indicat să vă implicaţi în activităţi
importante. Dacă aveţi ocazia să petreceţi după-amiază împreună cu partenerul de viaţă, ar fi bine să nu ezitaţi. In
acest mod vetʼi reuși să vă apropiatʼi mai mult.
Vărsător. Zi bună pentru afaceri. Dimineaţă sunteţi foarte
optimist şi aveţi convingerea că nimic nu vă poate sta în
cale. Vă bucură şi faptul că relaţiile cu persoana iubită merg
mai bine. Vă sfătuim să vă păstraţi realismul.
Peşti. Chiar dacă aveţi multă treabă, nu este cazul să vă faceţi
griji. Sunteţi într-o formă de zile mari. Singurele dificultăţi
pe care le puteţi întâmpina sunt cele de comunicare.
Acordaţi mai multă atenţie relaţiilor sentimentale!

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

MINUNI -PREMIERĂ(LE MERAVIGLIE)
Regie: Alice Rohrwacher
(AP-12) Dramă, 110 min.
ora: 18:30
SPONGEBOB:
AVENTURI PE USCAT
-3D- -PREMIERĂ–
DUBLAT
(THE SPONGEBOB MOVIE:
SPONGE OUT OF WATER)
Regie: Paul Tibbitt
(AG) Animaţie, Aventuri,
Comedie, 93 min.
orele: 13:00, 17:45
WHIPLASH -PREMIERĂRegie: Damien Chazelle
(AP-12) Dramă, Muzical,
105 min.
ora: 20:15

12 ANI DE COPILĂRIE
-PREMIERĂ(BOYHOOD)
Regie: Richard Linklater
(AP-12) Dramă, 164 min.
ora: 20:45

JOC PERICULOS
(WILD CARD)
Regie: Simon West
(N-15) Crimă, Dramă, Thriller, 92 min.
ora: 22:15

ASCENSIUNEA LUI JUPITER -3D- PREMIERĂ(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana
Wachowski
(AP-12) Acţiune, Aventuri, SF, 128 min.
orele: 13:30, 17:30

PENE GALBENE -3D– DUBLAT
(YELLOWBIRD)
Regie: Christian De Vita
(AG) Animaţie, Familie, 90 min.
ora: 15:45

THE IMITATION GAME: JOCUL
CODURILOR
(THE IMITATION GAME)
Regie: Morten Tyldum
(AP-12) Biografic, Dramă, Razboi,
Thriller, 114 min.
ora: 16:30
NUNTAŞI DE ÎNCHIRIAT
(THE WEDDING RINGER)
Regie: Jeremy Garelick
(AP-12) Comedie, 101 min.
ora: 19:45

LUNETISTUL AMERICAN (
AMERICAN SNIPER)
Regie: Clint Eastwood
(N-15) Acţiune, Biografic, Război, 132 min.
ora: 14:00
MAMI (MOMMY)
Regie: Xavier Dolan
(N-15) Dramă, 140 min.
ora: 15:00
MORTDECAI
Regie: David Koepp
(AP-12) Dramă, Crimă, 106 min.
ora: 22:00
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Prezenţe braşovene în
„Enciclopedia istoriografiei româneşti”
O lucrare de mare importanţă pentru istoriografia
românească a văzut lumina tiparului atunci
în 1979, sub egida Editurii ştiinţifice şi enciclopedice, preciza criticul literar Anatol
Ghermanschi. Era vorba de „Enciclopedia istoriografiei româneşti”, o „operă
de pionierat” în această privinţă, care
înfăţişa într-o „largă cuprindere
gândirea istorică românească de la
primele ei manifestări până la contemporaneitate”.
Cartea era structurată în
mai multe capitole şi însuma
în paginile sale „o suită de micromonografii” în legătură cu
operele şi instituţiile cu profil
istoriografic şi cu autorii români, germani ori maghiari
care prin scrierile şi operele
lor istorice au ilustrat ştiinţa
istorică românească.
O constatare care reţinea
atenţia chiar de la prima lectură a volumului pomenit era
aceea că Braşovul, „această
străveche vatră de cultură”, a
jucat şi joacă în continuare un

rol de primă
importanţă şi
„mărime” în
istoriografia
românească.
Braşovul şi localităţile din jur, Săcele,
Zărneşti, Bran, Moeciu,
Şercaia, Lisa, Făgăraş, Tărlungeni şi altele, au dat acestei
ştiinţe o „pleiadă strălucită de
reprezentatnţi români, maghiari ori germani”, începând
cu primul cronicar Vasilie
Protopopul (1590-1659) şi
până la istoricii contemporani.

În paginile volumului menţionat puteau fi întâlnite numele
unor oameni
de ştiinţă
precum:
Bartolom e u
Baiu lescu,
Mirc e a
Băltesc u ,
I o a n
Bogdan,
Gh. Bogdan-Duică,
Valeriu Bologa, Ion Colan,
Dimitrie Eustatievici,
Johann Filstich, Julius Gross,
Alex. I. Lapedatu, dr. Ioan
Meşotă (foto), Candid Muşlea, familia Puşcariu, Adolf
Schullerus, Szalardi János,
Tèglàs Gàbor, Radu Tempea
şi mulţi alţii.

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 arhipăs-

tor 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 dom-

nului 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

Remarcabil era însă un alt
fapt, anume acela că „istoriografia braşoveană atât de
bogat reprezentată în trecut”
continua să existe – la „un
nivel superior de înţelegere
a fenomenelor sociale” – şi
în zilele noastre.
Era demnă de atenţie opera unor cercetători contemporani care prin truda lor
evidenţiau „tradiţia neîntreruptă a istoriografiei braşovene”: Aron Petric, Titus
Haşdeu, Emil Micu, Gernot
Nussbächer, Nicolae Gologan, Ion Clopoţel, Maja Philippi-Depner, Pavel Binder,
Nicolae Lupu.
Volumul era un „generos
act de restituire a valorilor
istoriografiei româneşti şi un
instrument util de lucru pentru cercetători”.
„Drum Nou”
1 aprilie 1979
Iulian Cătălui

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
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Din presa maghiară
Uniunea proprietarilor de restaurante şi-a ales noua conducere

Sub conducerea lui Bugl Viktor, reprezentanţii Uniunii
proprietarilor de restaurante din Braşov s-au întrunit la
Camera de Industrie pentru a prezenta activitatea anului
precedent, cuprins într-un raport de secretarul Domaretzky
József. După prezentarea bilanţului de anul trecut, s-a
dezbătut bugetul pe anul 1934 şi s-a trecut la alegerea
noii conduceri.
Au fost aleşi: preşedinte – Bugl Viktor, vicepreşedinţi –
Gross János şi Jian Constantin, casier – Reimesch János,
inspectori – Gross Samuel şi Bartesch Tamás, secretar
– Brendörfer Mihály.
Preşedintele reales a mulţumit participanţilor pentru încrederea acordată şi a subliniat importanţa colaborării
între membri.

Brassói Lapok, nr. 73, 30 martie 1934

Concert la Biserica Neagră

Corul Bach al Bisericii Negre va
susţine un concert
în 30 martie, începând cu ora 20.30,
prezentând Patimile după Matei de
Johann Sebastian
Bach. Pregătirea şi
conducerea concertului îi revin profesorului Bickerich
Viktor. Solişti: Aenne Bickerich – soprană, Fabritius
Médl (alto), Borger
G. (tenor), dr. Witting
A.(bas),
Schmidt A. (bas).
Intrarea la concert
este gratuită, dar organizatorii apelează la bunăvoinţa
auditoriului de a face donaţii bisericii. Având în vedere
aglomeraţia, se face apel pentru ocuparea locurilor înaintea începerii concertului.

Brassói Lapok, nr. 73, 30 martie 1934
Dinu Eva

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 binecuvântat 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
Ruxandra Nazare
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Taiwanul pregătește
un parc erotic
Taiwanul figurează constant printre destinațiile
de călătorie de top din
lume.
Lăudat pentru peisajele sale
uluitoare, patrimoniul cultural
și gastronomic și o bogată diversitate, această insulă de
36.000 de kilometri pătratʼi și
24 de milioane de locuitori
reprezintă o bună alternativă
la alte destinatʼii din Asia de
sud-est.
Taiwanul este un gardian al
culturii chineze, dovadă satele
sale, precum Jiufen sau
Pingxi, exemplificate de Le
Figaro ca păstrătoare ale
traditʼiilor, dar în același timp
tinde să afișeze și un stil de
viatʼă modern. Ultima noutate
din acest registru este proiectul de amenajare a unui parc
cu tematică sexuală, pe o întindere de 60 de kilometri pe
coasta sudică, sub numele de
„Bulevardul romantic”.

Aici vor fi prezentate diferite structuri și spatʼii pe tema
dragostei, inclusiv o biserică
din sticlă, arcuri în formă de
inimă și sculpturi erotice reprezentând oameni sau animale în diferite pozitʼii
sexuale, după cum relatează
The Telegraph.
Parcul de 10.000 de metri
pătratʼi va fi realizat după modelul Loveland Park din insula
sud-coreeană Jeju, un loc

unde se întâlnesc arta și erotismul, unde vizitatorii pot
aprecia frumusetʼea naturală
a sexualitătʼii și unde
imaginatʼia își poate da frâu
liber. Parcul din Coreea de
Sud are 140 de sculpturi, inclusiv figuri de femei goale
în ipostaze erotice, lângă care
vizitatorii adoră să facă fotografii haioase.
Deși se află încă în faza de
proiect, „Bulevardul roman-

Aproape 30.000 de români merg
în minivacanţe de Valentine’s Day
Aproximativ 29.000 de români vor merge în intervalul 1315 februarie în minivacanţe de
Valentine's Day, în special în destinaţii interne, unde vor cheltui
aproape 2 milioane de euro, cea
mai căutată destinaţie internă fiind Valea Prahovei, iar în străinătate - Roma, Veneţia, Paris şi
Barcelona.
„Numărul de rezervări făcute
pentru Sfântul Valentin se apro-

pie de 28.500, iar turiştii vor cheltui, în medie, doar pentru servicii
turistice (cazare şi masă), aproximativ 300 de lei de persoană,
suma totală care va fi încasată
de operatorii de turism fiind estimată la 8,5 milioane de lei”,
potrivit unui studiu al Federaţiei
Patronatelor din Turismul Românesc.
În plus, potrivit federaţiei, în
jur de 500 de români vor pleca

în străinătate special pentru a petrece Ziua Îndrăgostiţilor. Cu sumele alocate de aceştia, cheltuiala
totală a românilor pentru vacanţe
de Valentine's Day ajunge la
aproape 2 milioane de euro.
„Multe cupluri care nu şi-au
planificat o mini-vacanţă cu prilejul Zilei Indragostiţilor vor petrece fie în cluburi, fie într-un
restaurant”, se mai arată în studiul citat.

Actorul Chris Pratt a primit titlul de
bărbatul anului din partea Harvard
Actorul Chris Pratt a primit, vineri, titlul de bărbatul
anului pe 2015 din partea secţiei de teatru a Universităţii
Harvard, în cadrul unei ceremonii fastuoase care parodiază un obicei ce datează din
secolul al XVIII-lea, informează dailymail.co.uk.
La această ceremonie insolită, Chris Pratt a purtat "lenjerie intimă de dinozaur".
Astfel, la costumul negru elegant, actorul în vârstă de 35
de ani a "asortat" un sutien
pe ale cărui cupe au fost cusute două figurine în formă
de dinozaur.
Membrii asociaţiei Hasty
Pudding Theatricals de la
Harvard acordă în fiecare an
titlul de femeia, respectiv băr-

batul anului,
unui artist
care s-a remarcat nu
numai la Hollywood, ci şi
pe scena de
teatru sau în
alte domenii.
Americanul Chris Pratt a
devenit cunoscut graţie unor
roluri din televiziune, remarcându-se în serialele "O nouă
viaţă/ Everwood" şi "Parks
and Recreation".
A făcut trecerea spre cinematografie cu roluri secundare în numeroase filme cu
succes de public, precum
"Wanted", "Războiul mireselor/ Bride Wars", "Moneyball:
Arta de a învinge/ Money-

ball", "Care-i numărul
tău?/ What's Your Number?", "Misiunea: 00.30
A.M. / Zero Dark Thirty",
"Filmul 43: Scandalos /
Movie 43" şi "Ea/ Her",
înainte de a deveni un veritabil star internaţional,
în 2014, cu rolurile interpretate în superproducţiile
"Marea aventură Lego/ The
Lego Movie" şi "Gardienii galaxiei/ Guardians of the Galaxy". Chris Pratt va juca în
următorul film din franciza
"Jurassic Park", care va fi lansat pe marile ecrane în acest
an. În 2014, starul american
a ocupat locul al doilea în lista
anuală a celor mai sexy bărbaţi în viaţă întocmită de revista People.

tic” are deja o
zonă pitorească
amenajată pentru
portrete de nuntă. Oficialii speră, de asemenea,
să deschidă un
hotel vis-a-vis de
parc pentru cei
care ar dori să
„treacă de la sentimente la fapte”,
a declarat Shih
Chao-hui, director adjunct al
Oficiului natʼional pentru zone
pitorești care promovează turismul pe coasta sud-estică a
Taiwanului.
„Vrem ca oamenii să se îndrăgostească de Taiwan și în
timp ce se află în Taiwan. Sperăm să atragem turiști aflați
în toate etapele iubirii. Așa că
avem de gând să avem chiar
și un «paradis pierdut» pentru
cei care sunt cu inima zdrobită” , a adăugat oficialul.

Raluca Arvat, o gravidă norocoasă
Prezentatoarea TV va deveni mămică la începutul acestei
primăveri. Ea se bucură de o sarcină fără probleme și abia
așteaptă să nască.Raluca a declarat că nu a făcut ceva
special pentru a nu se îngrășa, în afara faptului că are
grijă ce mănâncă. „Până acum, am luat vreo 5 kilograme.
Mănânc la fel că înainte, nu mi-am schimbat deloc meniul
şi nici cantităţile pe care le mămânc. Doar că i-am ascultat
pe medici, care mi-au spus că nu e important cât mănânc,
ci ce mănânc! În plus, eu am fost mereu pasionată de nutriţie, de modul în care combin alimentele. Mănânc de
toate, iar fructele, legumele, cerealele, iaurturile şi laptele
sunt nelipsite zilnic”, a spus ea pentru revista Spy. „Nu
ţin niciun fel de dietă, doar mănânc numai când îmi este
foame. În plus, cred că îl moştenesc pe tată: am un metabolism bun, care mă ajută!”, a adăugat ea.

Dosarul de proxenetism: Cine sunt cele 6 starlete
Diana Gureșoaie, Lavinia Despina şi Ramona Popescu
se numără printre cele şase femei reţinute în dosarul de
proxenetism în care poliţiştii şi procurorii Parchetului Sectorului 5 au audiat, joia trecută, 33 de persoane, între
care şi mai multe asistente TV. Alături de ele au mai fost
reţinute Mirela Dumitru, Georgiana Constantin şi Diana
Nicoras, potrivit unor surse din judiciare citate de Mediafax. Cele şase tinere sunt cunoscute ca "vedete" TV,
fotomodele sau manechine pentru unele case de modă.
Diana Gureșoaie a venit în Bucureşti în urmă cu câţiva
ani pe când era iubita fotbalistului Cristi Tănase. Despre
Lavinia Despina presă tabloidă scrie că nu este văzută
prea des în cluburile de noapte din Capitală, pentru că
venea doar la petreceri exclusiviste.
Fotomodelul Ramona Popescu şi-a făcut intrarea în showbiz ca iubită a creatorului de modă Florin Dobre, iar Diana
Nicoras s-a lăudat recent că are o garderoba impresionantă, unde doar genţile se ridică la suma de 250.000
de euro, notează site-ul ziare.com.

