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Lufthansa, interesată
de Aeroportul Braşov!
Ce informaţii de bază are
cardul de sănătate
Cardul naţional de sănătate are imprimate doar datele personale de identificare ale asiguratului, şi nu vreo informaţie
medicală, care ar putea fi adăugată de medicul de familie
numai la cererea pacientului, a declarat, ieri, preşedintele
CNAS, Vasile Ciurchea.Preşedintele CNAS a precizat că
pe card şi în cip-ul cardului sunt imprimate următoarele informaţii: numele şi prenumele asiguratului, codul unic de
identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare al cardului (CID), data naşterii şi termenul de valabilitate al cardului (cinci ani). „Doar la cererea
asiguratului, medicul de familie poate inscripţiona pe cardul
de sănătate date medicale”, a mai spus preşedintele CNAS.
Ciurchea a explicat că activarea cardului de sănătate poate
fi făcută la orice furnizor de servicii medicale, mai puţin
de farmacist.

Primăria Braşov a fost ieri gazda unei întâlniri dintre primarul George Scripcaru şi cei doi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Braşov, Mihail Veştea şi Claudiu Coman,
pe de o parte, şi reprezentantul Lufthansa Consulting, Thomas J. Niehaus, întâlnirea având ca temă etapele următoare

VALUTĂ

Euro
4,4370
USD
3,9300
Gram Aur 156,4592

METEO

Soare
-9°C /-4°C

pentru finalizarea Aeroportului Internaţional BraşovGhimbav. Autorităţile locale îşi pun speranţele în Lufthansa
sau KLM, operatori cu experienţă şi cu putere financiară,
cu care există demersuri de negociere, sau în orice alt
operator de nivel comparabil.
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Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic
pentru activarea cardului. Operaţiunea de activare durează
maxim 30 de secunde şi constă în înlocuirea PIN-ului de
transport al cardului (000) cu un pin din patru cifre ales de
asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl divulge. PIN-ul personalizat va fi introdus şi confirmat personal de pacient.
Personalizarea PIN-ului este obligatorie, altfel cardul rămâne
în stare inactivă şi nu poate confirma servicii medicale în
sistem. Cardul, odată activat, va fi folosit de câte ori asiguratul merge la medic sau la farmacie iar PIN-ul va fi introdus
de asigurat ori de câte ori va beneficia de un serviciu medical,
pentru validarea şi apoi decontarea acestuia din fondul asigurărilor sociale de sănătate. „Utilizarea cardului reprezintă
dovada că asiguratul a fost prezent la furnizorul de servicii
medicale. În acest fel se validează serviciul de care a beneficiat, în vederea decontării din fondul de asigurări sociale
de sănătate”, a mai spus preşedintele CNAS.

Braşovul nu mai este „oraş martir”

Stegarii s-au întărit

Guvernul a adoptat, prin Hotărâre,
actualizarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei din decembrie
1989 şi pentru revolta muncitorească
anticomunistă de la Braşov din
noiembrie 1987. Noile reglementări
introduse în normele de aplicare
menţionează localităţile Timişoara,

FC Braşov a achiziţionat încă doi
jucători, a anunţat clubul de sub
Tâmpa, pe pagina sa oficială de
Facebook. Fundaşul central croat
Sasa Novakovic (23 ani, 1,91 m),
de la NK Osijek, şi mijlocaşului
central bosniac Damir Zlomislic
(23 ani, 1,93 m), de la NK Rijeka,
au fost împrumuţi la „stegari” până

Caransebeş, Sibiu, Cugir, Lugoj, Târgu-Mureş, Cluj–Napoca, Bucureşti
în care, în urma confruntărilor cu
forţele de represiune, au fost ucise,
rănite sau reţinute persoane până la
fuga dictatorului, întrucât, conform
datelor oficiale între 16-22 decembrie 1989 doar în aceste localităţi au
fost ucise persoane.
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la finele sezonului. În altă ordine
de idei, FC Braşov va mai disputa
două meciuri amicale până la debutul returului: astăzi, 11 februarie, de la ora 15:00, cu Miercurea
Ciuc, pe terenul sintetic al Stadionului ICIM, şi sâmbătă, 14 februarie, de la ora 11:00, în deplasare,
cu Unirea Tărlungeni.
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Cercetați pentru evaziune fiscală
Le-au reţinut angajaţilor impozitul pe salarii, dar şi contribuţiile la pensii şi sănătate, dar au uitat să le vireze la
bugetul statului. Este modul în care patru patroni de firme
din Braşov au încercat să facă rost de bani în mod ilegal.
Poliţiştii au intrat pe fir, iar suspecţii vor da socoteală în
faţa legii. Reprezentanții unor firme sunt cercetați în treidosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de reținere și
nevărsare la buget, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la
scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții
speciale. Este vizată infracţiunea de evaziunea fiscală, iar
prejudicial total depăşeşte 60.000 de lei. În acelaşi mod a
procedat şi o braşoveancă de 34 de ani, care va fi trimisă
în judecată pentru un prejudiciu la bugetul statului de peste
76.000 de lei. Poliţiştii încearcă să recupereze integral sumele. Suspecţii beneficiază de prezumţia de nevinovăţie
până când instanţele vor pronunţa sentinţe definitive.

Amendați de ITM Brașov
Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov a făcut public rezultatele controalelor ce au vizat depistarea și sanctionarea
muncii la negru, controale efectuate de inspectorii de muncă
braşoveni în luna ianuarie. În urma celor 247 de controale
efectuate, au fost identificate 12 persoane pentru care 5
angajatori nu au încheiat contracte de muncă la angajare.
Ca urmare, aceștia au fost sancționați de către inspectorii
de muncă brașoveni cu amenzi în valoare de 120.000 lei.
În ceea ce priveşte respectarea prevederilor, HG.500/2011
(privitor la completarea si transmiterea REVISAL) au fost
efectuate un număr de 243 de controale, în urma cărora
au fost sancţionaţi un număr de 5 angajatori cu amenzi în
valoare de 2.000 lei şi 3 avertismente scrise. Reamintim
că pe site-ul instituției a fost publicată lista cu angajatorii
care practică „munca la negru”, (potrivit adresei Inspecției
Muncii nr.94/2011 DCRMEM, adresă ce are la bază Strategia Națională privind reducerea incidentei muncii nedeclarate).
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Stelian Tănase, soluții
pentru retragerea
agenților acoperiți din TVR
Stelian Tănase,
preşedintele director general al
Societăţii Române de Televiziune (SRTv), i-a
anunțat, ieri, pe
deputații din Comisia de Cultură
că va transmite
o nouă scrisoare
directorului interimar al SRI, generalul Florian
Coldea, pentru
a-i cere să retragă agenții acoperiţi din TVR.
Stelian Tănase a mentʼionat
și câteva solutʼii pentru rezolvarea acestei probleme cât mai
discret. „Am o problemă cu
agenţii acoperiţi din TVR. Iam trimis o scrisoare genera-

lului Coldea prin care îl poftesc să-şi retragă agenţii acoperiţi din TVR. Unii zic că e
un subiect periferic, dar nu este
periferic. Trebuie să tranşaţi
această problemă, aştept să o
tranşaţi. Îi voi scrie din nou
generalului Coldea să facă

acest lucru”, le-a spus Stelian
Tănase deputaţilor din Comisia de cultură, citează Mediafax.
El a arătat că înţelege faptul
că agenţii acoperiţi nu pot fi
deconspiraţi, potrivit legii, dar
a menţionat că există şi soluţii

diferite.
„Mai pot să iasă la
pensie, discret, mai
pot să se transfere. Să
ne lase. Uneori această situaţie există la nivel decizional şi se
simte. Nu putem depăşi anumite blocaje”, a spus Stelian
Tănase.
La o zi după demisia lui George Maior
de la conducerea
SRI, președintele-director general al
Societătʼii Române de
Televiziune, Stelian Tănase, a
solicitat Serviciului Român de
Informatʼii, în cadrul unei scrisoare transmisă directorului
interimar al institutʼiei, generalul Florian Coldea, să dispună retragerea ofiţerilor
acoperiţi din TVR.

Viorel Hrebenciuc a deţinut conturi
secrete în filiala unei bănci elvețiene
Fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc se numără printre românii care au avut conturi
secrete la banca HSBC, scriu
jurnaliştii de la Rise Project.
Conform sursei citate, Hrebenciuc a avut acces la un profil
bancar codificat care reuneşte
două conturi. La acelaşi profil
şi, implicit, la cele două conturi
bancare au mai avut acces soţia
lui Hrebenciuc, Letiţia, fiul lor,
Andrei, dar şi „un personaj controversat implicat într-un amplu
caz penal, instrumentat de Victor
Ponta pe vremea când era procuror”.
Documentele arată că accesul
la cele două conturi era împărţit
de familia deputatului Hrebenciuc cu Robert Deutsch, om che-

ie în afacerea Megapower – o
fraudă care a avut loc în anii ’90
şi în urma căreia statul român a
pierdut peste 11 milioane de dolari, relatează jurnaliştii.
„Conturile Hrebenciuc-Deutsch au fost create în septembrie
1996, dată la care afacerea Megapower nu se încheiase încă.
Exact în acel an, 1996, Ministerul Finanţelor a demarat procedura de executare pentru
recuperarea banilor publici din
această afacere”, precizează sursa citată.
Profilul secret şi cele două
conturi au fost închise în 2006,
la zece ani după ce au fost înfiinţate, documentele bancare aferente profilului indicând faptul
că în 2006 în conturi se aflau

aproape 90 de mii de dolari,
bani care nu se regăseau în declaraţia de avere a lui Viorel Hrebenciuc. Potrivit informaţiilor
oferite de jurnalistii de la Le
Monde şi The Guardian, printre
cei care au beneficiat de serviciile ilicite ale HSBC Private
Bank se numără regele Mohamed al VI-lea al Marocului, actorul american John Malkovich,
motociclistul Valentino Rossi,
manechimul Elle McPherson,
David Bowie (cetăţean elveţian),
moştenitoarea imperiului Nina
Ricci, zeci de membri ai familiei
regale saudite, oligarhul rus Ghenadi Timcenko (apropiat al lui
Vladimir Putin şi inclus acum
pe lista cetăţenilor ruşi supuşi
sancţiunilor americane).

Jocurile slot machine, legale doar
în cazinouri şi agenţii ale Loteriei Române
Comisia juridică a Camerei
deputaţilor a avizat, ieri, favorabil propunerea legislativă
a o sută de parlamentari care
prevede că jocurile de noroc
de tip slot-machine vor putea
să funcţioneze legal doar în
cazinouri şi agenţii ale Loteriei Române.
Deputatul PSD Cornel Iacoban, unul dintre iniţiatorii
proiectului, a spus că depen-

denţa de jocuri de noroc, de
păcănele, se numeşte ludomanie şi face „ravagii în România”, iar prin acest proiect se
încearcă restrângerea "păcănelelor", slot machine doar în
spaţii convenţionale.
„Această dependenţă de jocuri de noroc. Această dependenţă de «păcănele» se
numeşte ludomanie în tehnica
medicală şi face ravagii în Ro-

mânia, în special în zonele rurale. Sunt copii care nu au vârsta de 18 ani, care fără nicio
oprelişte intră şi joacă, pierd
bani, sunt oameni mature care
intră să-şi cumpere ceva sau
intră într-un bar să bea o bere
şi acolo sunt prezente aceste
slot machine, aceste «păcănele» care bineînţeles, la un moment dat, dau dependenţă”, a
afirmat Iacoban.
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Avertismentul ferm al
Rusiei pentru România
Analistul militar Vladimir Evseev, directorul
Centrului pentru Studii
Politico-Militare de la
Moscova, a vorbit întrun interviu pentru TVR
despre implicaţiile amplasării în România a
unui centru de comandă al NATO şi a unui Comandament zonal al
NATO.
Evseev spune că în Crimeea,
Rusia îşi creşte de asemenea capabilităţile militare şi că, dacă
România se lasă atrasă într-o
confruntare, există obiective militare româneşti care sunt pe
lista de atac a Rusiei. Printre
acestea se numără şi flota militară a României.
Vladimir Evseev, directorul
Centrului pentru Studii Politico-Militare din Moscova, arată
într-un interviu pentru TVR, că

Rusia consideră că din
bazele NATO de pe teritoriul României vor
putea fi lansate dispozitive antirachetă sau rachete balistice, astfel că
va fi obligată să atace, în
cazul în care România
se lasă antrenată într-o
confruntare dintre
NATO şi Rusia.
„Pe teritoriul Crimeei,
în prezent se formează o
grupare de forţe armate
terestre bine pregatită şi
de sine stătătoare. Vor fi
prezente acolo diferite
dispozitive, capabile să
neutralizeze toate ameninţările posibile. Din
păcate, dacă România se va lăsa
antrenată într-o asfel de confruntare, atunci este imposibil
ca o serie de obiective militare
din România să nu fie trecute
pe lista acelor ţinte care vor fi

neutralizate cu diferite tipuri de
arme. După evaluările militare
facute de Rusia, din acele baze
militare ce urmează să fie amenajate în România pot fi lansate
nu numai dispozitive antirachetă.

Noul plan al Ministerului Transporturilor

Varianta actualizată a Master Planului de Transport, realizată în urma dezbaterilor
publice, prevede construcţia

a 1.300 de kilometri de autostradă, până în 2030, dublu
faţă de nivelul stabilit în formula iniţială a strategiei, trans-

mite Mediafax în pagina electronică.
„După dezbaterea publică
au fost propuşi 1.301 km de
autostradă, cu un plus de 645
km faţă de versiunea iniţială
a Master Planului, 1.877
kmde drum expres, 3.147 km
de drum Trans Regio şi Euro
Trans şi 67 de variante de
ocolire de sine stătătoare sau
parte a proiectelor de autostradă sau drumuri expres, la
care se adaugă centura Bucureştiului la profil de autostradă. Investiţia în sectorul rutier
se ridică la 26,48 miliarde
euro, din care peste jumătate
investiţie în autostrăzi”, arată
Ministerul Transporturilor.

Ajutor pentru aderarea la Schengen
Președintele Klaus Iohannis
a efectuat ieri o vizită oficială
în Frantʼa.
Cu această ocazie,
președintele Klaus Iohannis
a solicitat sprijinul Frantʼei
pentru aderarea României la
spatʼiul Schengen, exprimându-și sperantʼa că o decizie pozitivă în acest caz va fi
adoptată. „Am solicitat sprijinul Franței pentru aderarea
României la spațiul Schengen.
Am exprimat încrederea că o
astfel de decizie pozitivă privind aderarea la Schengen va
putea fi adoptată cât mai cu-

rând posibil”, a declarat
președintele Klaus Iohannis,
la Palatul Elysee, într-o
conferintʼa comună cu omologul său francez, Francois
Hollande.
La rândul său, preşedintele
Franţei, Francois Hollande, a
declarat referitor la aderarea
României la spaţiul Schengen
că ţara noastră este pregătită
să îşi ia "unele angajamente"
în această privinţă.
„România este pregătită să
îşi ia unele angajamente (..)
Vreau ca la Consiliu, joi, la
Consilul European, să ne pu-

tem coordona, pe toate dispoziţiile ce ţin de frontiere, pentru
a controla mai bine intrările
şi ieşirile pe continentul european”, a declarat Hollande.
Președintele Iohannis a
avut, de asemenea, și un
schimb de opinii și referitor
la situatʼia din Ucraina reiterând sustʼinerea României
pentru integritatea teritorială
a acestei tʼări. Oficialul român
a discutat cu omologul său
francez și despre evolutʼiile
economice de la nivelul UE
și măsurile de consolidare a
creșterii economice.

Rusia este foarte îngrijorată că
de acolo pot fi lansate şi rachete
de croazieră sau alte dipozitive
de genul ăsta. Rusia va fi obligată să reacţioneze nu numai la
apariţia centrelor de comandă,

dar şi la depozitele de armament sau altă infrastructură militară. Ştim că
în România se poate
crea şi potenţial ofensiv,
de aceea vom căuta şi
mijloace de a anihila flota militară românească.
Cred că va creşte confruntarea dintre ţările
noastre şi din păcate
avem motive să credem
asta”, a spus Evseev.
Două centre de comandă şi control ale
NATO vor fi înfiinţate
în România, acestea urmând să devină operaţionale în 2016, iar aici
vor activa militari români, dar şi din alte state membre, au decis miniştrii Apărării
din statele membre ale Alianţei.
La reuniunea miniştrilor Apărării de la Bruxelles s-a decis
constituirea imediată pe terito-

riile aliaţilor din est - România,
Polonia, Bulgaria, Estonia, Letonia şi Lituania - a unor Unităţi
pentru Integrarea Forţelor
NATO, acestea fiind structuri
multinaţionale de comandă şi
control ale Alianţei Nord-Atlantice, care vor „asigura o prezenţă
vizibilă şi continuă a NATO pe
teritoriul aliaţilor estici”.
Pe lângă acest centru, România va găzdui un Comandament
Multinaţional de Divizie SudEst care va funcţiona ca un centru de comandă-control în
situaţia dislocării de forţe pe
flancul estic al NATO.
Ministrul Apărării, Mircea
Duşa, a anunţat că îşi doreşte
ca primul comandament NATO
de comandă şi control din România să fie operaţional în luna
iunie, în timp ce al doilea comandament, de divizie, ar urma
să fie operaţional în termen de
doi ani.
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Știri pe scurt
Cu credit sau fără credit, aceasta-i întrebarea
Una dintre cele mai grele alegeri pentru generaţia activă de azi: să intre într-o legătură strânsă şi de foarte
lungă durată cu banca sau să locuiască în casele altora şi să nu se gândească încă la ce se va întâmpla
la bătrâneţe. Peste 300.000 de familii din România
(respectiv circa 5% din total) au contractat credite ipotecare.
Un număr similar de familii (adică tot aproximativ 5%
din total) stau cu chirie. Iar fiecare din cele două tabere
îşi apără, desigur, alegerea. „Cei care au cumpărat
case pe credit ca mine, până în 2006 sau începând
din 2009, chiar nu au niciun motiv de regret. Au plătit
preţuri decente, aşa că nu au rate mari. Eu, de exemplu, plătesc 275 de euro pe lună pentru un apartament
de trei camere în Mănăştur. Chiriile în zonă sunt de
la 250 la 350 de euro pe lună“, arată inginerul clujean
Tiberiu Molnar.
Un articol din Legea terenurilor
a fost declarat neconstituţional
Curtea Constituţională a decis că un articol din Legea
care reglementează tranzacţiile pe persoană fizică cu
terenuri din extravilanul localităţilor este neconstituţională. Un articol din Legea terenurilor (17/2014),
lege prin care, după ample dispute, s-au reglementat
tranzacţiile cu terenuri în extravilanul localităţilor între
persoane fizice este neconstituţional, a decis Curtea
Constituţională după analiza excepţiei ridicate de mai
multe persoane fizice cu procese pe rol la Judecătoria
Găeşti având drept obiect "hotarâri care sa ţină loc
de act autentic". Este vorba despre un articol (art 20
aliniat 1) potrivit căruia antecontractele (de vânzarecumpărarea de terenuri n.red) autentificate la notariat
anterior intrării în vigoare a acesteia sunt exceptate
de la aplicarea Legii 17.

ECONOMIC

Miercuri

Inflația va fi aproape
de zero în februarie
Rata anuală a inflației se
va plasa sub nivelul minim al intervalului de
variație, respectiv 1,5%,
până la finalul lunii septembrie a acestui an,
punctul cel mai de jos fiind prevăzut pentru luna
februarie când se va
apropia de zero.

Aceasta se va datora, în
principal, datorită pretʼurilor
scăzute la tʼitʼei pe plan
internatʼional și a embargoului
impus Rusiei, care duce la
redirectʼionarea pe piatʼa din
România a unui surplus de
mărfuri alimentare, a declarat
luni guvernatorul Băncii
Natʼionale a României, Mugur
Isărescu, în cadrul conferintʼei
de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflatʼiei. „Traiectoria proiectată prevede
plasarea ratei anuale a
inflației sub limita inferioară
a intervalului de variație din

jurul țintei centrale până la
finele trimestrului III 2015,
urmată de reintrarea în interiorul acestuia, în trimestrul
următor, și de menținerea la
valori inferioare țintei centrale
de 2,5% până la orizontul
prognozei (finalul anului 2016
— n.r.). Punctul cel mai de
jos al inflației este prevăzut a
fi în februarie, după care, da-

torită efectului de bază, chiar
dacă creșterile lunare vor fi
extrem de mici, vom avea
creșteri ale indicilor (IPC) datorită efectului de bază până
în septembrie”, a explicat guvernatorul BNR.
Potrivit estimărilor BNR,
în ianuarie 2015, inflatʼia
anuală va fi în jur de 0,3%,
iar în februarie este de

așteptat ca indicele să se ducă
spre zero. În plus, pentru întregul an 2015, banca centrală
estimează că rata inflatʼiei va
depinde în mare măsură de
efectul de bază.
„În vara anului trecut am
avut creșteri negative sensibile.
În consecință, s-ar putea să
avem următorul scenariu:
creșteri lunare zero, în schimb,
datorită efectului de bază care
acționează invers, indicele să
crească cu negativul din anul
precedent. Și aceasta este principala motivație a curbei de
inflației: efectul de bază”, a
explicat Isărescu.
De asemenea, un risc de
creștere peste așteptări a
pretʼurilor de consum vine, potrivit BNR, din incertitudinile
privind implementarea fermă
și consecventă a setului de reforme structurale și de măsuri
convenit cu institutʼiile
internatʼionale (UE, FMI și
BM).

Fondul Monetar Internațional: România
se menţine vulnerabilă la şocuri externe
România se menţine vulnerabilă la şocuri externe,
iar remedierea bilanţurilor
nu este încă finalizată, potrivit FMI, care arată în acelaşi timp că economia
românească a corectat în
mare parte dezechilibrele interne şi externe prin intermediul unui mix de politici
macroeconomice solide.
„Ȋn urma crizei mondiale,
economia românească a corectat în mare parte dezechilibrele interne şi externe
prin intermediul unui mix
de politici macroeconomice
solide. Cu toate acestea,
convergenţa a stagnat şi infrastructura publică precară
s-a dovedit a fi o piedică
principală pentru o traiectorie de creştere mai puternică.
Ȋn acelaşi timp, România
se menţine vulnerabilă la şocuri externe, iar remedierea
bilanţurilor nu este încă finalizată. Pe mai departe, politicile macroeconomice
sustenabile trebuie combinate cu măsuri de eficientizare a cheltuielilor publice
– în mod special accelerarea
absorbţiei de fonduri UE
pentru modernizarea infrastructurii publice – de revigorare a reformelor ce
trenează în sectorul între-

prinderilor ce stat şi rezolvarea moştenirilor lăsate de
criză în sectorul financiar”,
se arată într-o declaraţie a
misiunii FMI privind consultările periodice potrivit
articolulului IV din statutul
instituţiei.
Potrivit articolului IV, misiunile sunt efectuate ca parte a consultărilor periodice,
de regulă anuale, în contextual unei solicitări de utilizare a resurselor FMI, ca
parte a discuţiilor programelor aflate sub monitorizarea experţilor sau ca parte
a altor forme de monitorizare de către experţi a evoluţiilor economice.
Într-o declaraţie separată
transmisă de FMI după misiunea de evaluare a acordului stand-by se spune că,
în pofida progreselor importante înregistrate, unele subiecte rămân deschise şi
discuţiile vor continua de la
sediile FMI şi Comisiei Europene în săptămânile următoare.
Premierul Victor Ponta a
anunţat luni că Guvernul nu
a ajuns la un acord cu FMI
şi CE în actuala misiune de
evaluare, cele două instituţii
cerând creşterea abruptă a
preţului la gaze pentru populaţie şi CET-uri din aprilie

şi restructurarea masivă a
companiilor energetice Hunedoara şi Oltenia.
Experţii FMI notează, în
declaraţia pribind consultările pe baza articolului IV,
că PIB-ul a revenit anul trecut la nivelul anterior crizei,
iar momentumul de creştere
se consolidează. Consumul
privat şi exporturile puternice au susţinut relansarea
economică anul trecut, investiţiile rămânând în acest
timp modeste.
Experţii anticipează o
creştere reală a PIB de 2,7%
în anul 2015 şi de 2,9% în
2016. Principala forţă motrice a acestei creşteri se
preconizează a fi consolidarea consumului privat – pe
fondul unei creşteri puternice a salariului real, al preţurilor scăzute la petrol şi al
unor rate ale dobânzii ce au
atins niveluri minime record.
Pe măsură ce creşterea internă se întăreşte, deficitul
de cont curent este prognozat a se mări puţin în acest
an. Este probabil ca inflaţia
scăzută importată şi un output gap ce se menţine în domeniul negativ să păstreze
inflaţia considerabil sub ţinta vizată în cea mai mare
parte a anului 2015.
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S-au aprobat normele de
aplicare ale Legii recunoștinței
Guvernul a adoptat,
prin Hotărâre, actualizarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției
Romane din decembrie
1989 și pentru revolta
muncitorească anticomunistă de la Brașov
din noiembrie 1987.
Noile reglementări introduse în normele de aplicare
mentʼionează
localitătʼile
Timișoara, Caransebeș, Sibiu,
Cugir, Lugoj, Târgu-Mureș,
Cluj–Napoca, București în
care, în urma confruntărilor
cu fortʼele de represiune, au
fost ucise, rănite sau retʼinute
persoane până la fuga dictatorului, întrucât, conform datelor oficiale de la Procuratura
Generală-Directʼia Procuraturilor Militare și de la IRR, în
perioada 16-22 decembrie
1989 doar în aceste localitătʼi

au fost ucise persoane.
Pentru alte localitătʼi care nu
se regăsesc printre cele enumerate dar care, în urma confruntărilor cu fortʼele de represiune au fost ucise, rănite sau
retʼinute persoane până la fuga
dictatorului s-a introdus o modalitate de determinare a acestora prin atestare din acte normative emise în acest sens sau
documente oficiale eliberate
de Parchetul General.
În noile reglementări introduse în normele metodologice, momentul „fuga dictatorului” a fost stabilit ca fiind
ziua de 22 decembrie 1989,
ora 12.10, luând în considerare vechea formă a legislatʼiei
secundare cu privire la diferentʼierea etapelor revolutʼiei,
precum și documente oficiale
și documentare realizate în legătură cu această perioadă.
Titlul de Luptător cu Rol Determinant se acordă în scopul
de a face diferentʼa între per-

soanele care s-au remarcat
prin fapte deosebite prin care
și-au pus viatʼa în pericol,
având un rol determinant și
decisiv prin contributʼia la
declanșarea și victoria
Revolutʼiei Române din decembrie 1989, în localitătʼile
mentʼionate mai sus.

Normele de aplicare precizează, de asemenea, procedura de obtʼinere a certificatelor
pentru acordarea titlului de
Luptător pentru Victoria
Revolutʼiei din Decembrie
1989 – Luptător cu Rol Determinant care stabileşte modalitatea de obtʼinere a acestora,

modelul certificatelor și al
adeverintʼelor tipizate, modalitatea de contestare a solutʼiei
de respingere a cererii.
De asemenea, potrivit noilor Norme, persoanele nemultʼumite și care nu au obtʼinut noul certificat de revolutʼionar pot face contestatʼie
la Comisia Parlamentară, în
termen de maximum 30 de
zile de la data comunicării
solutʼiei.
Termenul de 30 de zile este
de decădere doar pentru depunerea contestatʼiilor la Comisia Parlamentară și nu exclude posibilitatea aplicării
normelor de drept comun și
nu îngrădește accesul liber la
justitʼie pentru persoanele
nemultʼumite.
Totodată, noile reglementări creează cadrul legal
pentru persoanele care au avut
de suferit în urma revoltei
muncitorești anticomuniste de
la Brașov din noiembrie 1987

și care nu detʼineau certificate,
să depună cereri pentru dobândirea acestora. În baza solicitărilor pe care le vor depune, aceste persoane vor putea
dobândi una din următorele
calitătʼi, prevăzute de Legea
341/2004 actualizată, respectiv: persoană care a avut de
suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la
Braşov din noiembrie 1987;
soţ al persoanei care a avut de
suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la
Braşov din noiembrie 1987,
dacă îndeplineşte condiţiile
prevăzute de prezenta lege;
urmaş al persoanei care a decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la
Braşov din noiembrie 1987.
Nu pot beneficia de aceste
prevederi persoanele care au
făcut parte din aparatul de represiune, securitate şi miliţie
sau au desfăşurat activităţi de
poliţie politică.

Pachetele alimentare din Programul
european 2014 vor fi redistribuite
Pachetele
alimentare
destinate
persoanelor
vulnerabile în cadrul Programului Operatʼional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate și rămase
în stoc vor fi redistribuite prin
compensări între primării din
același judetʼ sau din judetʼe diferite, stabilește o Hotărâre
aprobată ieri de Guvern.
De asemenea, după compensarea între primării, pachetele
de ajutoare alimentare vor fi suplimentate, conform nevoilor
identificate.
Suplimentarea se va face cu
respectarea următoarelor con-

ditʼii: doar pentru persoanele
care au primit anterior ajutoare
alimentare, fie pe lista de cupoane, fie pe lista suplimentară; se
acordă maximum două cutii de
ajutoare alimentare pentru fiecare persoană, cu același număr
de pachete pentru totʼi beneficiarii din cadrul unei localitătʼi;
lista în baza căreia se vor distribui cantitătʼile suplimentare va
fi avizată de primarul localitătʼii.
Procedura compensării pachetelor alimentare a fost aprobată de Guvern în conditʼiile în
care, în cadrul Programului
Operatʼional Ajutorarea Persoa-

nelor Defavorizate, pentru anul
2014, unele primării au stocuri
nedistribuite, iar alte primării au
solicitări eligibile neacoperite.
Populatʼia vulnerabilă care
face parte din categoriile eligibile
pentru a beneficia de aceste ajutoare alimentare include grupuri
care sunt excluse de pe piatʼa
fortʼei de muncă, din sistemul de
educatʼie, sănătate, locuintʼe și
alte servicii. Cele mai mari categorii includ persoane cu venituri reduse, copii aflatʼi în situatʼii
dificile, persoane cu dizabilitătʼi
și persoane vârstnice singure sau
dependente.

Noi reguli pentru piața cosmeticelor
Guvernul a aprobat o Hotărâre care corelează cadrul legislativ natʼional și cel comunitar
(Regulamentul CE 1223/2009
al Parlamentului European și
Consiliului din 30 noiembrie
privind produsele cosmetice) în
domeniul produselor cosmetice,
în scopul introducerii unor norme mai stricte care să asigure
diminuarea riscurilor cu impact
asupra sănătătʼii umane. Astfel,
Ministerul Sănătătʼii va avea acces la dosarul cu informatʼii despre produsele cosmetice, va putea dispune eșantionarea și ana-

liza produselor cosmetice existente pe piatʼă și va putea primi
informatʼii despre substantʼele
utilizate la fabricarea produsului
respectiv.
În cazul nerespectării normelor legale de către producători,
distribuitori sau comerciantʼi,
Ministerul Sănătătʼii, prin inspectorii sanitari de stat, va avea
atributʼii să constate și să
impună actʼiuni coercitive
pentru a asigura conformitatea
produsului cosmetic, retragerea
produsului de pe piatʼă sau chiar
interzicerea și restrictʼionarea

unui produs cosmetic. Astfel,
dacă un produs cosmetic nu
îndeplinește cerintʼele de conformitate prevăzute de noile reglementări privind cosmeticele
(nerespectarea bunelor practici
de fabricatʼie, cerintʼele în
materie de notificare, restrictʼiile
privind substantʼele utilizate
etc.), Ministerul Sănătătʼii va solicita persoanei responsabile
pentru România a producătorului/ importatorului/ distribuitorului să ia măsurile adecvate
pentru a asigura conformitatea
produsului.
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Istoria Parcului Central

Parcul central al Braşovului, ce datează
de pe la 1885, era la început un loc viran
de-a dreapta şi de-a stânga porţii vămii,
pe locul unde trăgeau carele sătenilor ce
veneau cu marfa la târgul din cetate.

Aleea a devenit după 1918, bulevardul Ferdinand, regele care
întregise România. Un alt loc
pentru întâlniri era frumoasa
fântână cu sirene.

Loc de promenadă

Modernitate şi rafinament

Pe promenadă se plimba în cursul săptămânii
tineretul braşovean. Duminica după prânz era
rezervată lucrătoarelor şi servitorimii, ce primeau liber de la stăpâni. În timp, zona a fost
transformată în ceea ce numim azi parcul central sau Nicolae Titulescu.
La sfârşitul secolului al XIX, zona unde este
acum Cercul militar era cunoscută ca locul
de promenadă al braşovenilor. Acesta era mărginit de Aleea Rudolf, numită astfel după numele prinţului moştenitor al monarhiei
austro-ungare, mort în 1889, la Mayerling.
După plimbare, braşovenii se răcoreau la grădina de vară a Restaurantului Transilvania,
ale cărei mese erau desfăşurate până în mijlocul carosabilului. Localul se afla la parterul
clădirii unde azi este Rectoratul Universităţii.

În prima parte a secolului XX,
grădinarul şef al Braşovului, Carol Hermann, proiectează linia
modernă a spaţiului verde din
centrul oraşului, ce va deveni în
timp parcul emblematic al oraşului. Speciile rare de arbori mărgineau alei
lungi traversate de altele mai scurte, şi din loc
în loc erau băncuţe. Pe latura dinspre bulevard, era Promenada de jos. În 1932, se va
numi parcul Carol al II- lea, iar o perioadă
poartă numele Cuteanu, după primarul care
are o mare contribuţie la modernizarea urbei.

Fanfara militară

Între cele două războaie mondiale, din pavilionul de pe aleea centrală se auzeau acorduri

ale fanfarei militare sau muzică de promenadă
interpretată orchestra oraşului.

De la Parcul prieteniei românosovietice la Parcul Titulescu

Din 1948,, timp de 14 ani parcul s-a chemat
al prieteniei, româno-sovietice, desigur.
Acum, se numeşte Nicolaie Titulescu, după
marele diplomat român înmormântat în curtea
bisericii Sfântul Nicoalie. În parc se află şi statuia
lui Titulescu.
Elena Cristian
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Lufthansa, interesată de Aeroport
Primăria Braşov a fost
ieri gazda unei întâlniri
dintre primarul George
Scripcaru şi cei doi vicepreşedinţi ai Consiliului
Judeţean Braşov, Mihail
Veştea şi Claudiu Coman, pe de o parte, şi reprezentantul Lufthansa
Consulting, Thomas J.
Niehau.
Întâlnirea a avut ca temă
etapele următoare pentru finalizarea Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav.
„Este o primă discuţie, pe
care o considerăm benefică,
iar continuarea acestei discuţii
pe date tehnice va aduce detalii utile în acest proces. Trebuie să cumulăm toate datele
despre aeroport, să vedem
care sunt etapele pe care le
mai avem de urmat şi cum putem finaliza această investiţie.
Va trebui elaborat un studiu
de piaţă exact şi după aceasta,
vom vedea în ce mod se va implica şi Primăria în realizarea
acestui proiect, din punct de
vedere financiar”, a declarat
primarul George Scripcaru.
„Am subliniat faptul că suntem în parteneriat cu Primăria
Braşov în acest proiect şi că
ne susţinem reciproc, iar investiţia directă este în acest
moment a Consiliului Judeţean. În continuare vom dis-

cuta chestiuni tehnice legate
de modul în care această investiţie foarte importantă pentru Braşov şi pentru judeţul
Braşov, dar şi pentru regiune,
poate continua”, a spus la rândul său Claudiu Coman, vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Braşov.
Autorităţile braşovene se
află în acest moment în căutarea unui partener care nu numai să investească în
finalizarea aeroportului, dar
să asigure şi operarea acestuia.
Acest lucru ar urma să fie făcut prin licitaţie, deoarece, susţine Claudiu Coman, este
singura variantă legală, iar capacitatea de operare a aeroportului şi experienţa în
domeniu ar urma să fie atuuri
importante de partea investi-

torilor. Potrivit preşedintelui
suspendat al CJ, Aristotel Căncescu, 70% din aeroport urma
să fie realizat din fondurile CJ.
În prezent, autorităţile judeţene au investit în împrejmuirea terenului, nivelarea lui şi
realizare pistei de 2.850 de
metri, singura din România,
în afara Aeroportului Internaţional Otopeni care permite
aterizarea avioanelor de tip
Boeing 737 şi Airbus 320. Suprafeţele de mişcare (pentru
care s-a făcut licitaţie în decembrie, dar aceasta a fost
anulată) ar fi trebuit realizate
pentru 5 milioane de euro,
sumă plătită tot din bugetul
CJ, dar care nu a fost încă
identificată, iar restul lucrărilor, adică turnul de control şi
terminalul, în valoare estimată

de aproximativ 21 de milioane
de euro, ar fi trebuit realizate
de un investitor, care să devină
şi operator.
Autorităţile locale îşi pun
speranţele în Lufthansa sau
KLM, operatori cu experienţă
şi cu putere financiară, cu care
există demersuri de negociere,
sau în orice alt operator de nivel comparabil.
Potrivit consultantului Lufthansa Consulting, Thomas J.
Niehaus, Braşovul ar trebui
să se adreseze operatorilor
mai mici, ţinta principală fiind
Blue Air, Wizz Air şi Ryan
Air, şi asta după ce face un
studiu de piaţă foarte amănunţit, care să-i sublinieze
atuurile şi să-l facă atractiv.
„Văd potenţialul Braşovului,
dar din perspectiva operato-

Gala Premiilor Anului 2014 pentru Cultură!
Prima ediţie a acestui
eveniment va avea loc
astăzi, 11 februarie, la
Centrul Cultural Reduta.
Organizatorii spun că
această manifestare este
de fapt o formă de a cunoaşte şi recunoaşte talentul
şi
efortul
creatorilor Braşovului.
Pentru identificarea celor mai valoroase proiecte
şi organizaţii culturale ale
anului 2014, braşovenii
au putut face propuneri
la categoriile: Cartea anului, Proiectul muzical, Expoziţia, Proiectul cultural,

concertul, Spectacolul
teatral, Festivalul, organizaţia culturală şi personalitatea culturală a anului
2014 la Braşov. Fiecare
organizaţie sau persoană
fizică a avut dreptul să
facă o nominalizare la fiecare dintre cele 9 categorii. Juriul galei va fi
format din personalităţi
recunoscute ale mediului
cultural braşovean.
Gala Premiilor Anului
2014 pentru Cultură la
Braşov va avea începe astăzi la ora 18. Intrarea
este liberă.

Numărul braşovenilor vaccinaţi antigripal
a scăzut cu aproape 80% în ultimii ani
Braşovul a primit în această iarnă
10.600 de doze de vaccin antigripal, iar medicii au administrat pacienţilor mai bine de 8.300.
Numărul vaccinurilor administrate
a cunoscut în ultimii ani o scădere
dramatică dacă ne gândim că, în
urmă cu opt ani de exemplu, în judeţul nostru erau distribuite nu mai
puţin de 50.000 de doze.

Chiar dacă anul acesta campania
de vaccinare împotriva gripei s-a
declanşat mult mai târziu decât în
alţi ani, medicii braşoveni au administrat un procent foarte mare dintre
doze. Însă numărul vaccinurilor administrate a cunoscut în ultimii ani
o scădere dramatică dacă ne gândim
că, în 2007 de exemplu, în judeţul
nostru erau distribuite nu mai puţin

de 50.000 de doze şi cele mai multe
dintre acestea ajungeau să fie şi administrate braşovenilor. În această
iarnă Braşovul a primit 10.600 de
doze de vaccin antigripal, iar medicii
au administrat pacienţilor mai bine
de 8.300. Dintre dozele rămase, doar
800 sunt în depozitul Direcţiei de
Sănătate Publică Braşov, celelalte
fiind la de medicii de familie.

rului, problema e la dum neavostră. Dumneavoastră
trebuie să vă implicaţi, dumneavostră trebuie să vă asumaţi riscurile. Operatorii au
navele şi pot zbura cu ele de
oriunde. Fără asumarea riscurilor financiare, va fi foarte
dificil să îi convingeţi. Din
punctul lor de vedere, este vorba despre unde îşi pot plasa
o investiţie de 20 sau 50 de

milioane de euro (cât costă o
aeronavă, n.r), astfel încât să
aibă un profit cât mai bun”, a
explicat T.J. Niehaus, care le-a
recomandat autorităţilor locale să îşi stabilească foarte
bine priorităţile.
„Trebuie să luaţi legătura
şi să începeţi discuţiile cu companiile low-cost. Ştiu că aveţi
documente, dar trebuie să elaboraţi un studiu de piaţă cât
mai amănunţit, despre ce poate oferi Braşovul operatorilor,
care sunt clienţii şi care sunt
oportunităţile, pentru a-i convinge să vină aici. Studiul de
piaţă şi propunerea pe care o
veţi face este foarte importantă
în acest moment. Trebuie să
arătaţi potenţialul pieţei, iar
noi vă putem ajuta cu acest lucru”, a spus reprezentantul
Lufthansa Consulting.
Discuţia cu reprezentantul
Lufthansa Consulting a continuat la sediul Consiliului
Judeţean, printr-o şedinţă
tehnică. BBBBBBA.P.
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Studiu: Cum se poate
supraviețui unui dezastru
Mulți oameni manifestă
pasivitate sau o paralizie
mentală în cazul unui
eveniment catastrofal și
nu reușesc să-și adapteze comportamentul și să
acționeze astfel încât săși salveze viața, după sa dovedit în timpul mai
multor tragedii. Dar
acest lucru se poate
schimba printr-o pregătire rațională corespunzătoare.
În seara zilei de 27 septembrie 1994, la ora 07.00, feribotul de croazieră MS Estonia
a părăsit capitala Tallin cu 989
de persoane la bord, îndreptându-se spre Stockholm prin
Marea Baltică. Nu a mai ajuns
însă niciodată la destinatʼie.
După șase ore de călătorie prin
furtună, trapele feribotului au
cedat, iar vasul a început ia
apă. Într-o oră, MS Estonia sa scufundat, iar tragedia s-a
soldat cu 852 de mortʼi.Se pare
că multʼi pasageri s-au înecat

Miercuri

Pe scurt
Grăsimea ar putea fi considerată al şaselea gust primar
Cercetătorii australieni spun că grăsimea ar trebui considerată al şaselea gust primar, pe lângă dulce, sărat, acru,
amar şi umami, şi susţin că descoperirile dintr-un nou studiu
ar putea ajuta la combaterea obezităţii. „Dovezile pe care
le avem acum sunt clare şi îndeajuns de copleşitoare pentru
a numi grăsimea un gust”, a declarat Russell Keast de la
Universitatea Deakin din Melbourne, informează theguardian.co.uk. Pentru ca grăsimea să fie considerată un gust,
trebuie să îndeplinească cinci criterii. În articolul „Is Fat the
Sixth Taste Primary? Evidence and Implications”, profesorul
Keast descrie cum grăsimea îndeplineşte aceste criterii,
care includ condiţia ca limba să aibă receptori pentru detectarea acizilor graşi. Cercetătorii cred că aceste descoperiri
ar putea fi utile în lupta împotriva obezităţii la nivel mondial.

Gemene născute la diferenţă de şapte săptămâni

pentru că nu au făcut nimic
pentru a se salva. „Mulți oameni ... par să fi fost incapabili
să gândească sau să se comporte rațional din cauza fricii",
a conchis raportul oficial al accidentului. „Alții au părut
împietriți și nu au putut fi
forțați să se miște. Unii pasageri panicați, apatici și șocați
au devenit inabordabili și nu
au reacționat atunci când alte
persoane au încercat să-i călăuzească, nici măcar atunci

când au folosit forța sau au
țipat la ei”, se arată în raportul
mentʼionat.
Ce s-a întâmplat? O persoană care știe răspunsul este John
Leach, instructor militar de
supravietʼuire la Universitatea
din Portsmouth care studiază
comportamentul oamenilor în
situatʼii extreme. Leach a studiat actʼiunile supravietʼuitorilor
și victimelor în zeci de dezastre
din întreaga lume. Expertul a
constatat că, în situatʼiile care

pun viatʼa în pericol, aproximativ 75% dintre persoane
sunt atât de uluite de ceea ce
li se întâmplă încât le este imposibil să gândească clar sau
să plănuiască ce pot face pentru a scăpa. Cu alte cuvinte, se
instaurează o stare de paralizie
mentală. „Rolul meu ca instructor de supraviețuire este
să-i învăț pe oameni cum să
facă să trăiască. Rolul meu ca
psiholog este să-i învăț să nu
moară”, explică el.

O femeie de 41 de ani a născut la Spitalul Cantacuzino din
Capitală gemene, dar una a venit pe lume natural în noiembrie 2014, iar a doua, prin cezariană, la începutul lunii
ianuarie 2015, a declarat, directorul medical al unităţii sanitare, Cristian Posea. Maria a venit pe lume în noiembrie
2014, cântărind 900 de grame, iar Ioana, sora ei, după 51
de zile, prin cezariană, şi a cântărit un kilogram.
Mama nu a întâmpinat nicio problemă în timpul sarcinii,
până în noiembrie, când s-a declanşat naşterea.
Prima fetiţă, Maria, a venit pe lume la când sarcina avea
27 de săptămâni, cântărind 900 de grame. După naşterea
ei, contracţiile s-au oprit. Medicii au sfătuit-o pe femeie să
continue sarcina cu al doilea copil. După 51 de zile, în 6
ianuarie, văzând că fătul nu mai ia în greutate, medicii au
decis să facă cezariană, aducând pe lume a doua fetiţă,
Ioana care cântărea un kilogram. Păstrarea celui de al doilea
copil a fost posibilă pentru că gemenele erau în saci embrionari şi placente separate.

Oamenii de știință au dezlegat misterul
puternicului venin al șarpelui coral
O echipă internatʼională
de cercetători a reușit după
zece ani de studiu să dezlege misterul puternicului venin al șarpelui coral, ceea
ce ar putea face lumină asupra unor boli precum epilepsia, schizofrenia și
durerea cronică. Acest venin
rar contʼine o toxină care activează de o manieră permanentă o proteină-cheie a
celulelor nervoase care provoacă victimelor crize mortale de epilepsie.
„Ceea ce am descoperit
este prima toxină animală
cunoscută, numită MmTX,
de departe cea mai puterni-

că, care țintește receptorii
GABA”, a declarat Frank
Bosmans, profesor adjunct
de neuro-fiziologie la Facultatea de Medicină de la Universitatea Johns Hopkins.
Acești receptori sunt foarte importantʼi la mamifere
deoarece joacă un rol cheie
în comunicarea dintre celulele nervoase din creier și
măduva spinării. La șoareci,
MmTX a provocat o serie
de relaxări și tetanizări ale
mușchiului, similare epilepsiei, care nu au putut fi oprite. „Medicamente antianxietate precum diazepamul sau xanaxul, un tran-

chilizant, țintesc și receptorii
GABA(A), dar provoacă o
relaxare și nu o criză de epilepsie pentru că se fixează
în mod diferit”, a precizat
dr. Bosmans. El preconizează împreună cu echipa lui
să utilizeze MmTX ca instrument pentru a întʼelege
mai bine cum functʼionează
receptorii GABA.
Având în vedere că aceste
disfunctʼii ale receptorilor
pot provoca epilepsie, schizofrenie și dureri cronice,
cercetătorii speră ca lucrările lor viitoare să aducă noi
elemente asupra acestor patologii.

Noul sport al străzilor poate avea un
parc special amenajat şi la Braşov!
Street work out-ul este o
combinaţie între mai multe
discipline sportive, care în ultimii ani are tot mai mulţi
adepţi şi în rândul tinerilor
braşoveni! Practicanţii au înlocuit sala de forţă cu spaţiul
liber. Totuşi, pentru a ajunge
la performanţă amatorii acestui sport au nevoie de o zonă
special amenajată.
De aceea ei s-au adresat
municipalităţii braşovene
pentru a-i susţine.

Street Workout-ul este
noul sport al străzilor, sănătos, fără reguli şi pe care îl
poate practica oricine doreşte să se menţină în formă,
indiferent de vârstă. În Braşov peste 150 de tineri au
adoptat acestă formă de mişcare.
Tinerii braşoveni îşi doresc
ca municipalitatea să îi ajute
în amenajarea unei zonă
pentru „street workout”.
În prezent se fac demer-

suri pentru ca street work
out-ul să fie introdus ca sport
olimpic. În România, cel mai
tânăr reprezentant are 10 ani,
iar cel mai vârstnic 50 de
ani. Street work out-ul se
ocupă cu dezvoltarea propriului corp în orice loc chiar
și în stradă,în schimbul aparatelor sportivii folosesc orice constructʼie, de la bare și
paralele pîna la copaci, blocuri de beton, șantiere de
constructʼie.
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Game, Set, Match

Tenismanul Victor Hănescu a ratat calificarea pe tabloul
principal la turneul ATP de la Memphis, dotat cu premii în
valoare totală de 585.870 de dolari. Sportivul român, cap
de serie numărul 4 în calificări, a fost învins în ultimul tur al
calificărilor de australianul Thanasi Kokkinakis, al cincilea
favorit, scor 3-6, 6-3, 6-3, după o oră şi 48 de minute de joc.

Hagi vrea un jucător de la Malaga

Echipa lui Gică Hagi, Viitorul, este aproape să transfere un
atacant african. Este vorba despre camerunezul Fabrice
Olinga, care în prezent evoluează la Apollon Limassol, în
Cipru. Informaţia a fost furnizată de jurnalistul italian Gianluca
di Marzio. Olinga aparţine de clubul spaniol Malaga, a jucat
în trecut la Sampdoria, iar acum este împrumutat în Cipru,
la echipa lui Ioan Andone. Olinga are numai 18 ani şi este
considerat un atacant foarte talentat, intrând în trecut şi în
vederile lui Chelsea Londra. Olinga are 8 selecţii la naţionala
mare a Camerunului.

Reghe e în finală

Formaţia Al Hilal Riyadh, pregătită de fostul tehnician stelist
Laurenţiu Reghecampf, a învins, luni, cu scorul de 3-0, echipa
Al Khaleej şi s-a calificat în finala Cupei Prinţului Arabiei
Saudite. Golurile au fost marcate de Thiago Neves '11, '45
(penalti) şi Nasser Al Shamrani '40. În finală, Al Hilal va juca
în compania învingătoarei din meciul dintre Al Ahli şi Al Nasr.

Selecționerul Italiei acuzat de fraudă sportivă

Echipa de Fed Cup a României va întâlni formaţia Canadei, în deplasare,
în play-off-ul pentru Grupa Mondială, s-a stabilit,
ieri, la Londra, în urma
tragerii la sorţi.
Echipa de Fed Cup a României va juca în perioada 1819 aprilie, la Quebec, pentru
accederea în Grupa Mondială
a competitʼiei. Halep și compania vor avea de înfruntat o
echipă în care strălucește Eugenie Bouchard, numărul 7
WTA, dar care nu are alte jucătoare de top în componentʼă.
Am învins Spania pentru a
ajunge la baraj. Echipa de Fed
Cup a României a învins, la

Galaţi, cu scorul general de
3-2, formaţia Spaniei, după
succesul repurtat, duminică,
de perechea Irina-Camelia
Begu/Monica Niculescu în
faţa cuplului Garbine Muguruza/Anabel Medina Garrigues, şi s-a calificat în
play-off-ul pentru Grupa
Mondială. Begu şi Niculescu
s-au impus cu scorul de 5-7,
6-3, 6-2, după două ore şi 25
de minute. Tot duminică, Irina-Camelia Begu, locul 34
WTA, a învins-o pe Silvia Soler-Espinosa, numărul 67
mondial, scor 6-2, 6-4, iar Simona Halep, locul 3 WTA, a
fost învinsă, cu scorul de 64, 6-3, de Garbine Muguruza,
numărul 24 mondial. Sâmbă-

tă, Simona Halep a învins-o,
cu scorul de 6-2, 6-1, pe Silvia Soler-Espinosa, iar IrinaCamelia Begu a fost învinsă,
cu scorul de 6-3, 6-2, de Garbine Muguruza.
Fără Bouchard e foarte greu.
Canada, fără principala jucătoare Eugenie Bouchard (locul
7 WTA), a fost învinsă, pe teren propriu, la Quebec, de Cehia, cu scorul de 4-0, în primul
tur al Grupei Mondiale. Meciurile acestei întâlniri au fost
următoarele: Francoise Abanda (Canada) - Karolina Pliskova (Cehia) 2-6, 4-6; Gabriela
Dabrowski (Canada) - Tereza
Smitkova (Cehia) 1-6, 2-6; Gabriela Dabrowski (Canada) Karolina Pliskova (Cehia) 4-

6, 2-6; Francoise Aabanda/Gabriela Dabrowski (Canada) Denisa Allertova/Lucie Hradecka (Cehia) 1-6, 6-7 (2). Partida Francoise Abanda
(Canada) - Tereza Smitkova
(Cehia) nu s-a mai disputat.
Partide interesante în play-off.
Celelalte meciuri din play-offul pentru Grupa Mondială
sunt extreme de interesante.
Italia cu Vinci, Errani și
Schiavone va juca împotriva
unei echipe foarte puternice
a SUA, care cel mai probabil
o va avea în componentʼă pe
lidera clasamentului WTA,
Serena Williams. În celelalte
meciuri se vor duela Olanda
cu Australia și Polonia cu
Elvetʼia.

Un fost atacant al Brașovului a ajuns în Italia
Fostul stegar, Andrei Cristea,
ultima dată la echipa FK Qabala din Azerbaidjan, a semnat
un contract până la vară cu formaţia US Salernitana, din liga
a treia. „Vreau să le mulţumesc
lui Claudio Lotito şi Marco
Mezzaroma pentru că mi-au
dat posibilitatea să îmbrac
acest tricou. Sunt extrem de fericit să pot juca pentru Salernitana. Am văzut meciul din
weekend şi am putut admira
extraordinara galerie. Este un
oraş magnific care merită să
aibă o echipă în Serie B. Voi
începe imediat pregătirea pentru a fi la dispoziţia antreno-

rului”, a declarat Cristea pentru
site-ul oficial al clubului. US
Salernitana, club patronat de
Claudio Lotito care conduce
şi gruparea Lazio Roma, se
află pe locul secund în Seria
C din liga a treia, cu 51 de
puncte, la două puncte în urma
liderului Benevento. Ocupanta
primului loc din fiecare serie
va promova direct în Serie B.
Andrei Cristea, în vârstă de
30 de ani, a evoluat în cariera
sa la formaţiile FCM Bacău,
Steaua Bucureşti, Politehnica
Timişoara, Politehnica Iaşi, Dinamo Bucureşti, Karlsruhe SC,
FC Braşov şi FK Qabala.

Selecţionerul naţionalei Italiei, Antonio Conte, a fost acuzat
de Procuratura din Cremona de fraudă sportivă în perioada
cînd antrena echipa AC Siena. Procurorul Roberto di Martino
se află în faza de finalizare a dosarului „Calcioscommesse”
în care sunt incriminate 130 de persoane. Pe lîngă Antonio
Conte, pe lista acuzaţilor se mai află mijlocaşul formaţiei
Lazio Roma, Stefano Mauri, fostul căpitan al echipei Atalanta
Bergamo, Cristiano Doni, şi fostul internaţional Giuseppe
Signori. Selecţionerul, apărat de avocatul Antonio De Rensis,
a negat toate acuzaţiile şi şi-a susţinut vehement nevinovăţia.
Din cîte se pare, Conte ar fi comis mai multe blaturi în vederea
obţinerii unor bani de la casele de pariuri. Antonio Conte,
în vîrstă de 45 de ani, a pregătit formaţia AC Siena în perioada
2010-2011. Presa din Italia susţine că Antonio Conte ar
urma să îşi dea demisia din funcţia de selecţioner al Italiei.

Patru candidați pentru șafia FIFA

Comisia Electorală a FIFA a validat, candidaturile lui Joseph
Blatter, Ali Bin Al Hussein, Luís Figo şi Michael van Praag
la alegerile pentru funcţia de preşedinte al forului fotbalistic
mondial. Preşedintele în exerciţiu, Sepp Blatter, care candidează pentru al cincilea mandat se bucură de susţinerea
Spaniei, a Africii, a unei părţi importante din Europa, dar şi
a continentului american. Portughezul Luis Figo este susţinut
de şase federaţii europene, Portugalia, Danemarca, Macedonia, Muntenegru, Polonia şi Luxemburg, în timp ce olandezul Michael van Praag a fost nominalizat de Olanda,
Belgia, Suedia, Scoţia, România şi Insulele Feroe. Iordanianul
Al Hussein, vicepreşdinte FIFA, este susţinut de federaţiile
din Belarus, Malta, Anglia, Iordania, Statele Unite ale Americii
şi Georgia. Alegerile sunt programate la 29 mai, la Zurich.

Liviu Ganea e supărat
Liviu Ganea, jucătorul echipei
CFR Cluj, împrumutat momentan
la FC Brașov, a vorbit despre decizia sa de a porni o actʼiune în
instantʼă împotriva completului de
judecători care au decis intrarea
clujenilor în insolventʼă. „O să facem toate demersurile necesare pentru a vedea dacă intrarea în
insolvență a CFR-ului s-a făcut așa
cum trebuie. Termenul normal e de
30 de zile, la Cluj s-a făcut totul în
patru zile. Restanțele mele sunt de
60 000 de euro. Ei n-ar vrea să-mi
mai dea nimic, dar rămâne de văzut
cât voi mai primi. Nu vreau să fac
trimitere spre cineva anume, dar
cine a semnat anumite documente,

cine a contribuit la această situație,
va plăti. Veți vedea că justiția își
va face treaba. S-au făcut tot felul
de tertipuri, domnul Mureșan ne
spunea să avem răbdare, să mai
păsuim clubul câteva săptămâni,
pentru că așteaptă să intre banii
de la televiziuni și ne vor fi plătite
toate datoriile. Inclusiv cei de la comisii ne spuneau că o să intre banii
de la televiziuni. A fost ceva premeditat astfel încât ei să intre în
insolvență și să nu mai plătească
nimic. CFR-ul mi-a propus acum
un an și ceva să renunț la mai mult
de jumătate din bani și să plec liber
de contract”, a spus Liviu Ganea
la Dolce Sport.
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Valentine’s Day
la Castelul Bran
Evenimentul va fi completat cu un concurs interactiv,
care se va desfăşura la Radio
Braşov, în perioada 9 – 13 februarie 2015. Contele Dracula a rezervat câştigătorului o
cină romantică, în doi, la Bistro de l’Arte din Braşov, unde
acesta îi va putea oferi persoanei iubite clipe romantice,
garnisite cu savoarea unor bucate alese stropite cu vin şi a
unui desert delicios, chiar de
Ziua Îndrăgostiţilor.
Accesul la Castelul Bran pe
14 februarie 2015 se va face
în intervalul orar 9.00 – 16.00,
preţul biletului fiind 30 lei pentru adulţi, 15 lei pentru studenţi, 20 lei pentru pensionari
şi 7 lei pentru copii.
Mai multe detalii pe site-ul
www.bran-castle.com sau la
telefon 0268.237.700.

Castelul Bran devine, şi
anul acesta, gazda tuturor celor care vor să-şi
împărtăşească cele mai
frumoase sentimente
faţă de persoana iubită.
Îndrăgostiţii care îi vor trece pragul sâmbătă, 14 februarie 2015, vor primi turtă dulce
sau vor putea gusta ciocolata,
fructele, ceaiul aromat şi cafeaua aburindă într-un cadru
special amenajat pentru acest
eveniment – Sufrageria Regală din Curtea Interioară. Atmosfera specială va fi întregită
de acorduri clasice şi de lumina caldă a lumânărilor. Zidurile reci, care păstrează
poveştile demult apuse cu regi
şi cavaleri, vor fi martore ale
visurilor şi speranţelor actuale
ale îndrăgostiţilor.

„Recitalul de la ora cinci”: Bancuri
Vis de dragoste ☺ O tânără care urmează să nasOpera Braşov
şi
Muzeul
„Casa Mure-

şenilor” Braşov vă invită mâine,
11 februarie 2015, ora 17.00,

la „Recitalul de la ora cinci”
– Vis de dragoste.
Interpretează:
◾ Sonia Hazarian – mezzosoprană
◾ Nora Vlad – actriţă
◾ La pian: Simona Patriche
Intrarea se face pe bază de
bilete: 2 lei elevi şi studenţi;
3 lei pensionari; 5 lei adulţi.

că prima dată îl întreabă pe medic:
– Domnule doctor, în ce poziţie
voi naşte copilul? – În poziţia în
care l-ai făcut! – Dumnezeule! Păi,
l-am făcut pe bancheta maşinii,
cu un picior scos pe geam!
☺– Cum ai reuşit, domnule, să
intri în şanţ? – Păi, domnule
agent, eram sub influenţa fiinţelor

psihotrope. – Vrei să spui „substanţelor”? – Nu, nu, eram cu soacră-mea şi cu nevasta în maşină.
☺– Dragul meu, crezi că pentru
aniversarea noastră, un litru de
vodcă ajunge? – Mie da!
☺Soţul se întoarce de la vânătoare. – Ei, cum a fost vânatoarea,
dragul meu? – De-acum, o lună
n-o să mai cumpăram carne. – Ai
împuşcat un cerb? – Nu, am băut
tot salariul!

Miercuri

Horoscopul zilei
Berbec. Sunteţi dominat de sentimente contradictorii, iar situaţia financiară nu vă oferă prea multe motive de bucurie.
O persoană mai în vârstă vă propune să vă asociaţi într-o
afacere.
Taur. S-ar putea să fiţi încordat din cauza colaborării dificile
cu un partener de afaceri. Este indicat să amânaţi orice decizie în privinţa investiţiilor, pentru că aveţi dificultăţi de
concentrare.
Gemeni. Se pare că nu sunteţi în cea mai bună formă fizică
şi intelectuală. Vă sfătuim să nu vă asumaţi niciun risc,
pentru că nu aveţi prea multe şanse de reuşită. Răbdare şi
calm!
Rac. Neînţelegerile cu persoana iubită vă fac să acceptaţi
fără ezitări o ieşire cu prietenii. Vă sfătuim să nu exageraţi
pozând în victimă. S-ar putea să faceţi cunoştinţă cu o persoană care vă cucereşte imediat.
Leu. Nu vă ajung banii pentru o excursie sau o călătorie,
spre nemulţumirea partenerului de viaţă. Se pare că nu reuşiţi
să-i explicaţi situaţia convingător. Vă sfătuim să ascultaţi şi
părerile celor din jur şi nu mai fiţi atât de cârcotaş.
Fecioară. La serviciu, s-ar putea să fiţi agitat din cauza unei
decizii pripite a şefului. Vă recomandăm să vă temperaţi
nervozitatea, altfel riscaţi să vă complicaţi situaţia. Discutaţi
calm cu persoana iubită, ca să nu daţi ocazia unor certuri!
Balanţă. Este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii. Dacă
nu vă controlaţi pornirile impulsive, puteţi avea probleme.
O rudă mai în vârstă vă împrumută o sumă mare de bani,
pe care i-aţi cerut-o mai demult.
Scorpion. Dimineaţă s-ar putea să fiţi cu capul în nori şi să
neglijaţi problemele importante. Vă recomandăm să nu începeţi activităţi noi, pentru că s-ar putea să luaţi decizii greşite.
Săgetător. Dimineaţă s-ar putea să vă pună pe gânduri o
ceartă cu o persoană în vârstă. Întrebaţi-vă dacă aveţi o atitudine corectă faţă de cei din jur! Ar fi bine să fiţi mai prudent, ca să nu declansaţi un scandal.
Capricorn. Plecaţi într-o călătorie în care cheltuiţi cam mult,
dar puteţi avea mari satisfacţii pe plan sentimental. S-ar
putea să vă simţiţi foarte bine într-un grup, deşi nu v-aţi fi
aşteptat.
Vărsător. Sunteţi dezamăgit de o persoană în care aţi avut
mare încredere. Nu este sfârşitul lumii! Aveţi şi prieteni
adevăraţi. Pe plan sentimental, traversaţi o perioadă favorabilă.
Peşti. Dimineaţă, sunteţi confuz şi riscaţi să aveţi probleme
atât pe plan social, cât şi financiar. Vă recomandăm să nu
vă ocupaţi astăzi de afaceri. Relaţiile sentimentale merg
bine, ceea ce va menţine moralul ridicat.

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

JOC PERICULOS (WILD CARD)
Regie: Simon West
(N-15) Crimă, Dramă, Thriller, 92 min.
ora: 22:15
PENE GALBENE (YELLOWBIRD) -3D- DUBLAT
Regie: Christian De Vita
(AG) Animaţie, Familie, 90 min.
ora: 15:45
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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Un strigăt de alarmă

„Soarta precară a funcţionarilor publici şi fără precedent în analele gospodăriei
statului, astăzi a ajuns un fel
de sacrilej.
Dupăce s’au ciuntit lefurile
îngrozitor, s’au majorat impozitele, ca pe vremea
Turcilor, până la ruina
contribuabililor, s’au făcut încadrări şi pensionări forţate, ilegale şi
s’a luat pâinea din gura familiilor româneşti, ca să se înfrupte gurile nesăţioase ale
şoviniştilor maghiari, cari n’au
depus jurământ de fidelitate
statului nostru, s’a oprit achitarea funcţionarilor pe motiv
că nu sunt bani în visterie.
Sub nici un guvern nu s’a
mai pomenit o asemenea ha-

rababură în trebile statului,
un asemenea dezastru economic şi financiar, care repercusionează nu numai asupra
întregei vieţi cotidiene, dar
pune însăşi situaţia Ţării
într’un joc echivoc, primej-

dios pentru siguranţa ei. Ne
face impresia că actualul guvern, în schimbul meschinelor
interese electorale de partid,
precupeţite ieftin cu faimoasele pacturi intra-minoritare;
şi-a încărcat ignoranţa cu desconsiderarea cea mai vinovată
a tuturor intereselor superioare ale naţiunii.

Bunăoară a doua armată a
Ţării: funcţionărimea, nu a
fost plătită pe lunile Ianuarie
şi Februarie, deşi legea prevede apriat achitarea salariilor la 1 ale fiecărei luni.
Consecinţele? Revoltă în sânul acestei masse de
flămânziţi şi candidarea lor la un faliment
moral inevitabil. Învăţătorii au ajuns să cerşiască pe drumuri, slujitorii
dela oficiile publice să fie daţi
afară din case, neputându-şi
plăti chiriile la timp; ba chiar
şi magistratura este pusă
într’o dificilă postură. Mai
vreţi ceva?!
Iată însă o scuză a puternicilor zilei, destul de caraghioasă şi inutilă: Repară greşelile

Dezbatere privind cimitirul oraşului
În şedinţa Magistratului
Braşov din 22 martie 1900,
s-a dezbătut, printre alte probleme edilitare şi chestiunea
înfiinţării unui cimitir central.
Senatorul Schnell lua cuvântul explicând utilitatea acestuia şi făcea propunerea ca
pe locul câştigat de oraş pentru acest scop să se înfiinţeze

şi să devină funcţional până
la 1 septembrie 1903 un cimitir. Locul, în suprafaţă
de 25 de jugăre, era situat între gara principală şi gara din
Bartolomeu. Se aducea argumentul că din cele 17 de cimitire existente la Braşov, 5
dintre ele ar urma să se închidă până în anul 1905, iar
celelalte 12 cimitire să fie închise în următorii 10 ani, astfel că noul cimitir ar asigura

fostelor guverne din trecut?!
Mersi, aşa reparaţii pe spinarea şi în detrimentul populaţiei
nevoiaşe româneşti.
Să caute aiurea adepţi ai
astorfel de principii diabolice!
De doi ani de zile această politică distructivă! Repară şi
echilibrează mereu, zise deficite în bugetul statului şi
cine ştie cât va mai dura aceste reparări, cari nu vor clădi,
decât castele de iluzii pe temelii de furtuni...
Aşa stând lucrurile Înalta
Regenţă este datoare să apuce
taurul de coarne cât mai repede şi să hotărască sfârşitul
acestui compromis, care ne’a
amărât viaţa şi a devenit revoltător de insuportabil”.
Carpaţii – Anul X, nr. 522;
Duminecă, 16 Martie 1930
Guvernul caută şi astăzi
surse pentru majorarea salariilor profesorilor, a medicilor, a funcţionarilor... Fac
promisiuni, dar le amână de
la o lună la alta... S-au luat
multe decizii greşite şi-n trecut; dar de ce nu se trece
odată la fapte?...
Cine este vinovat pentru starea actuală a societăţii?!... În
timp ce autorităţile îşi pasează
vina, oamenii talentaţi şi profesionişti ne pleacă... Şi ne mai
mirăm de ce lucrurile sunt aşa
cum sunt în ţara noastră...

Din presa maghiară
Depozitul de mobilă Schiesser
Una dintre
cele mai dezvoltate ramuri
ale industriei
braşovene
este cu siguranţa industria mobilei.
De acest fapt
sunt convinşi turiştii, plimbându-se pe strada Porţii, prin
expoziţia de mobilier din vitrinele magazinelor de mobilă.
La nr.54 se găseşte magazinul şi depozitul lui Schiesser
Paul. Fabrica lui de mobilă s-a înfiinţat în 1872 şi este
una dintre cele mai vechi fabrici din Braşov. Mobila fabricată aici reflectă cunoştinţele şi experienţa persoanelor
care proiectează şi execută produsele, iar lanţul de magazine deschise reflectă aprecierea clienţilor.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914
Şcoala particulară de muzică Honigberger
Nivelul ridicat al vieţii muzicale braşovene a condus la
necesitatea înfiinţării mai multor instituţii artistice care
aveau rolul de a dezvolta cultura muzicală în oraş.
În acest context a luat fiinţă şi şcoala de muzică şi cânt
Honigberger, fiind cea mai apreciată în acest moment.
Şcoala este condusă de cântăreaţa de operă Helén Honigberger şi de profesorul Emil Honigberger, dirijorul Corului Maghiar Braşovean.
Helen Honigberger a studiat muzica în străinătate, a cântat la opera din Elberfeld şi Köln, apoi la Opera Regală
de la Budapesta. A concertat în marile oraşe din Europa,
bucurându-se de un succes deosebit. În 1912 se întoarce
la Braşov.
Emil Honigberger a studiat la Berlin, München şi în alte
centre muzicale, iar sub conducerea lui Corul Maghiar Braşovean a ajuns printre cele mai cunoscute coruri din ţară.
Astfel se poate afirma că elevii acestei şcoli de muzică
cu siguranţă vor primi cea mai bună educaţie şi pregătire
muzicală din oraş.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914

Cristina Baciu

Dinu Eva

„Noul Paganini” în concert la Braşov

loc de înmormântare tuturor
confesiunilor religioase. S-au
exprimat împotriva acestei
hotărâri protopopul Baiulescu, avocatul Adam şi doctorul
Zakarias, opiniile lor însă au
fost în minoritate.
În final a fost adoptată propunerea Magistratului cu
adaosurile comisiei permanente.
Gazeta de Transilvania,
nr. 58, 12/25 martie 1900

Jan Kubelik, un mare virtuos al viorii, considerat
de către toţi criticii muzicali de un talent şi o genialitate înnăscută şi apreciat drept „noul Paganini”,
venea la Braşov în 30 martie 1900, pentru susţinerea
unui concert la Reduta. Alături de el, mai concertau
cântăreaţa de operă Dora Lichtenstein şi pianistul
Ludovic Schwab – profesor la Conservatorul din
Praga. Biletele puteau fi procurate de la Librăria
Hiemesch din Târgul Grâului (Piaţa Sfatului).
Gazeta de Transilvania,
nr. 58, 12/25 martie 1900
Mihaela Lupu

Principele Nicolae a luat masa
la restaurantul Gării Braşov

Capturarea unui
călugăr plin de arme

Cu ocazia concursului de
„sky” de la Braşov din februarie 1928, Alteţei Sale
Regale Principelui Nicolae i
s-a servit masa de către „excelentul restaurant” din Gara
Braşov. O „delicată atenţiune” şi în acelaşi timp un gest
de încurajare celor ce se străduiesc să se distingă în întreprinderile lor, a determinat
pe A.S.R. Principele Regent
Nicolae să onoreze pe dom’

Ministerul de Interne fusese
informat de către legiunea de
jandarmi-Neamţ, că în ziua de
15 februarie, şeful postului de
jandarmi-Mănăstirea Neamţ a
înaintat acelei legiuni pe călugărul Isichie Antochie de la acea
mănăstire. Asupra războinicului
călugăr Isichie s-au găsit următoarele: 1 carabină ungurească,
1 „revolveru” Staer, 1 „revolveru” şi o petardă ambalată în cârpe, cartuşe de carabină, scrisori

N. Poenaru, antreprenorul
Restaurantului „gărei” Braşov cu o scrisorică.
În aceasta, se aduceau
scurte mulţumiri pentru felul
cum a fost servit pe timpul
şederii sale A.S.R. Principele
Nicolae, dar scrisoarea era
semnată de ss. Comandor N.
Păiş, adjutant al A.S.R. Principelui Regent.
(Carpaţii,
21 februarie 1928)
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şi broşuri de propagandă politică
şi multe alte materiale de „răsboiu”! Se presupunea că acel călugăr, dar şi alţi colegi de-ai lui
erau cam legionari! Legiunea de
jandarmi a continuat cercetările,
făcând percheziţii la mai mulţi
călugări spre a găsi arme şi „muniţiuni” ce se aflau ascunse la
ei. Călugărul-lunetist a fost înaintat Consiliului de război al
Corpului 5-Armată din Braşov.
(Ardealul, 21 februarie 1938)
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Simbolistica secretă a
tatuajelor infractorilor

Tatuajele de pe corpul
infractorilor dau, de multe ori, indicii despre delictele comise de aceştia,
relevă un studiu efectuat
de poliţia braziliană.
„Am descoperit o legătură
între 36 de imagini şi anumite infracţiuni”, în multe ca-

zuri, tatuajele dând indicii
despre modul de operare şi
despre „munca” depusă prin
încălcarea legii, a declarat căpitanul Alden dos Santos,
principalul autor al acestui
studiu, bazat pe o cercetare
de peste zece ani şi care a generat numeroase polemici pe
reţelele sociale.

Interesant este că
aceste conexiuni sunt
valabile nu numai pe
întregul teritoriu brazilian, ci şi în SUA,
Rusia sau unele părţi
din Europa, a mai
spus acest agent al
poliţiei militare.
Astfel, s-a constatat
că tatuajele care reprezintă un clown
apar la persoanele vinovate de furturi şi de
asasinarea unor poliţişti, iar cele care redau imaginea unui
vrăjitor sunt „marca”
apartenenţei la o familie de
narcotraficanţi. „Diavolul din
Tasmania” este relaţionat cu
furtul în grup, iar „Speedy
Gonzales”, cunoscutul personaj din filmele cu desene
animate, este asociat cu transportul de droguri.
Observaţia făcută de poliţia
din Brazilia este valabilă şi în

cazul unor tatuaje de mici
dimensiuni, ca de exemplu un
simplu punct negru marcat
într-o anumită parte a corpului. Un asemenea punct arată
că purtătorul lui este hoţ de
buzunare, două puncte unul
peste celălalt, indică un violator, iar trei puncte care
determină un triunghi pot fi
un semn că persoana tatuată
face parte din lumea stupefiantelor.
Studiul a fost efectuat cu
ajutorul a peste 50.000 de documente şi imagini ale unor
deţinuţi. „Din păcate, informaţiile nu provin de la deţinuţi,
întrucât funcţionează un puternic cod al tăcerii. Rezultatele
au apărut mai degrabă prin
compararea datelor. De exemplu, am selectat toţi deţinuţii
care avea tatuat un jocker şi
am analizat sentinţele prin
care au fost condamnaţi şi aşa
am descoperit un «tipar» clar”,
a explicat Alden dos Santos.

La 4 ani, Lidia Buble cânta în corul bisericii

Lidia Buble şi-a început cariera în muzică încă din copilărie. La 4 ani, ea cânta în corul bisericii păstorite de tatăl
său, la Deva. Acum, vedeta trăieşte o nouă provocare,
luând parte din 14 februarie la transforming-show-ul „Te
cunosc de undeva!”. „De la 4 ani am cântat în corul
bisericii. Şi întotdeauna am fost fascinată de dirijori. La
17 ani, tata m-a lăsat să dirijez un cor de copii. Şi am
fost foarte fericită. Acum, nu prea mai apuc să ajung la
biserică, din păcate. Dar, în vacanţe, când merg la ai
mei, mă duc cât pot de des la bserică”, a povestit Lidia.
Primul său job l-a avut după încheierea şcolii, iar, apoi,
ea s-a lansat în muzică. „Am fost bonă un an de zile, am
avut grijă de o fetiţă, de la două-trei zile până a făcut
1 an. Apoi, am lucrat ca manager de vânzări auto. Ulterior,
m-am lansat în muzică. Am apărut, acum aproximativ
un an de zile, cu piesa «Kamelia», alături de Adi Sână,
apoi am lansat single-ul meu, «Noi simţim la fel». Am
plecat de acolo, de jos...”, a mai spus ea.

Daniel Iordăchioae:
„Am fugit de acasă în adolescenţă

Daniel Iordăchioae nu a fost deloc un tânăr liniştit, ci
dimpotrivă. Cântăreţul îşi aminteşte că făcea numeroase
năzbâtii în adolescenţă, iar într-o zi le-a dat mari emoţii
părinţilor săi, când a fugit de-acasă.
Întâmplarea a avut loc pe când artistul era în liceu. „Am
fugit de acasă pentru că m-am răzvrătit”, a povestit Daniel
Iordăchioae în emisiunea „Dincolo de aparenţe”.
„Am fost un tânăr problematic multă vreme”, a mărturisit
artistul, care recunoaşte acum că părinţii lui nu mai ştiau
cum să găsească o cale de a-l linişti. Prezentatoarea Florentina Fântânaru va încerca să afle cât mai multe poveşti
de viaţă ale concurentului de la „Te cunosc de undeva!”.
„Am greşit foarte mult faţă de multe fete pe care le-am cunoscut”, a spus artistul, care mai e de părere că „sunt multe
sentimente care pot fi uşor confundate cu dragostea”.

Tom şi Jerry împlinesc 75 de ani
de aventuri pe ecranele lumii

Tom şi Jerry se războiesc
de 75 de ani pe ecranele din
lumea întreagă. Lunga lor
aventură a început în 1940,
cu „Puss Gets the Boot”, des-

en animat realizat de
William Hanna şi Joseph
Barbera, r ela t ea z ă
ma r ţi 7sur7.be.
Hanna şi Barbera
intenţionau să îşi boteze personajele
Jasper şi Jinx, dar
animatorul John Carr
le-a sugerat să le dea numele
de Tom şi Jerry.
Primul film de animaţie cu
celebrele animale a înregistrat
un imens succes, fiind chiar

nominalizat la un Academy
Award la categoria Cel mai
bun scurtmetraj de animaţie.
Şeful departamentului de
animaţie a decis însă să pună
capăt proiectului, considerând
că existau deja prea multe
desene animate în care apăreau un şoarece şi o pisică.
Din fericire, acest lucru nu i-a
împiedicat pe Hanna şi Barbera să continue aventurile
celor doi eroi, la cererea insistentă a publicului.

Un dispozitiv pentru prizat praf inofensiv
devine rapid o nouă fiţă
Maestrul ciocolatier belgian
Dominique Persoone a creat,
mai în glumă, mai în serios,
un dispozitiv pentru prizat
pudră de ciocolată cu care a
dorit să impresioneze la o petrecere organizată de membrii
formaţiei The Rolling Stones,
la care a fost invitat în 2007.
Şapte ani mai târziu, aceste
dispozitive inspirate din cele
pentru prizat tutun par să devină noua fiţă în rândul tinerilor nonconformişti, iar
ciocolatierul belgian a vândut
deja peste 25.000 de astfel de
instrumente, conform unui
material publicat de Reuters.
Dominique Persoone, 46

de ani, originar din
Bruges, a recunoscut
că s-a inspirat după
dispozitivul pentru prizat tabac al bunicului
său. El şi-a numit invenţia „Chocolate
Shooter” iar pentru
doritorii de tras pe nas
ceva inofensiv au apărut deja sortimente de pulbere
de cacao amestecată cu mentă
şi cu ghimbir sau zmeură.
Dispozitivele „Chocolate
Shooter”se vând la preţul de
45 de euro bucata.
„Mentalitatea tuturor atunci
când vine vorba de trasul pe
nas este că nu este bine, că

aşa se consumă droguri... Eu
nu sunt un băiat rău care promovează consumul de droguri,
chiar deloc.... Dar viaţa poate
deveni plictisitoare, aşa că hai
să ne distrăm”, şi-a încheiat
el pledoaria pentru un mod
inedit de a te bucura de ciocolată.

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

