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Directorul de la Carfil
şi fostul director al
societăţii, arestaţi
Elena Udrea a ajuns
după gratii
Elena Udrea a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, în
urma deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Procurorii
DNA au susţinut în referatul cu propunerea de arestare a
Elenei Udrea că fostul ministru şi-a traficat influenţa şi a obţinut foloase necuvenite în valoare de 3,6 milioane euro.
Elena Udrea a fost reţinută marţi seară de procurorii DNA,
după mai multe ore de audieri, pentru săvârşirea infracţiunilor
de trafic de influenţă (fapte în legătură cu încheierea şi derularea acordului cadru de licenţiere Microsoft din anul 2009,
a contractelor subsecvente şi a actelor adiţionale la acestea);
trafic de influenţă (fapte în legătură cu derularea contractului
e-România); trafic de influenţă (fapte în legătură cu pretinderea
şi primirea a 500.000 de euro); şi spălare de bani.
Potrivit referatului DNA cu propunerea de arestare, Elena
Udrea şi fostul soţ, Dorin Cocoş, au disimulat mita pe care
au primit-o pentru atribuirea contractului de licenţiere Microsoft, prin înstrăinarea şi achiziţionarea mai multor imobile,
ei încercând astfel să ascundă circuitul financiar al banilor
obţinuţi ilegal.

Directorul Romarm, Dan Tache, directorul SC Carfil SA
Braşov, sucursală a Romarm, Aurel Velţan şi Daniel
Liliac, administratorul unei companii cu care cei doi făceau afaceri, SC Gold Trans Tur SRL au primit mandat
de arest preventiv pentru 30 de zile, conform unei hotărâri
a Tribunalului Braşov. Directorul Romarm, Dan Tache,

VALUTĂ

Euro
4,4420
USD
3,9270
Gram Aur 156,0090

METEO

Soare
-6°C /-1°C

şi director general al SC Carfil SA Braşov, sucursală a
Romarm, Aurel Velţan, sunt acuzatʼi de abuz în serviciu.
Dosarul vizează încheierea ilegală a unor contracte de
prestări servicii cu SC Gold Trans Tur SRL, care a încasat
peste 770.000 de lei fără a executa serviciile prevăzute.
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„S-a stabilit că, în perioada 2009 – 2013, Cocoş Dorin şi
Udrea Elena Gabriela au înstrăinat şi respectiv au achiziţionat
mai multe imobile, existând indicii în sensul că acestea au
constituit una dintre modalităţile de disimulare a provenienţei
sumelor de bani şi a circuitului financiar. În concluzie, prin
operaţiuni de vânzare – cumpărare de bunuri imobile sau
«bunuri viitoare», acordarea unor împrumuturi către SC Clamari Trading Impex SRL, respectiv prin novarea creditului
de 3.297.000 euro de la BRD, Udrea Elena Gabriela a efectuat
operaţiuni specifice infracţiunii de spălare a banilor”, arată
procurorii.

Braşovul va avea un incubator de afaceri

Pas greşit pentru Corona Wolves Braşov

Agenţia Metropolitană Braşov lansează luni, 16 februarie, procedura
de înscriere a viitorilor beneficiari
ai incubatorului de afaceri ce va
funcţiona în cadrul Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri Braşov (CATTIA).
Sunt vizate, cu prioritate, dezvoltarea
de afaceri în domeniile: energii re-

Echipa de hochei pe gheaţă Corona
Wolves Braşov a fost învinsă în deplasare de echipa ungară Debreceni,
cu scorul de 2-1 (1-0, 1-1, 0-0), în
primul meci din în cadrul fazei playoff a Ligii MOL. „Lupii” au dezamăgit
din nou, după finalul ratat al sezonului
regulat, şi trebuie să-şi revină repede
dacă vor să ajungă în semifinalele

generabile, aeronautică, electrotehnică, IT&C şi eficienţă energetică.
Perioada în care cei interesaţi pot
depune CV-ul şi ideea de afaceri este
între 16 februarie – 16 martie. Documentele pot fi transmise pe adresa
de mail a Agenţiei Metropolitane
Braşov: office@metropolabraşov.ro
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sau direct la sediul AMB.

competiţiei. Antrenorul formaţiei de
sub Tâmpa, suedezul Jerry Andersson,
e de părere că jucătorii săi trebuie să
joace mult mai simplu pentru a putea
înscrie din numeroasele situaţii de gol
pe care şi le creează. „Trebuie să câştigăm vineri dacă mai vrem ceva de
la această competiţie”, a spus tehnipag. 9
cianul.
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Directorul de la Carfil Brașov și fostul
director al societății au fost arestați
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial
Braşov au dispus punerea
în mișcare a acțiunii penale a următorilor inculpaţi:
Aurel Veltʼan, directorul general al SC Carfil SA Braşov,
sucursală a CN ROMARM SA,
având personalitate juridică proprie, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă
functʼionarul public a obtʼinut
pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit, în formă continuată, tentativă la infractʼiunea
de abuz în serviciu dacă
functʼionarul public a obtʼinut
pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit.
Dan Tache, director general
al CN ROMARM SA (fost director la Carfil), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în
serviciu dacă functʼionarul public a obtʼinut pentru sine sau
pentru altul un folos necuvenit,
în forma instigării.

Daniel Liliac, administrator
la SC Gold Trans Tur SRL Săcueni, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz
în serviciu dacă functʼionarul
public a obtʼinut pentru sine sau
pentru altul un folos necuvenit,
în forma continuată și complicitate la tentativă la infractʼiunea
de abuz în serviciu dacă
functʼionarul public a obtʼinut
pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit.
Procurorii DNA arată, în ordonanţele de reținere, că în perioada iulie 2013 – iulie 2014,
la iniţiativa lui Dan Tache, director general al CN ROMARM
SA, şi în urma unei înţelegeri
prealabile frauduloase cu inculpatul Liliac Daniel – administrator la SC Gold Trans Tur
SRL, inculpatul Velţan Aurel,
în calitate de director general
al SC Carfil SA (filială a ROMARM), a încheiat şase contracte de prestări servicii cu SC
Gold Trans Tur SRL, cu încălcarea procedurilor de achiziţie

Dan Tache,
director general
al CN ROMARM
SA, fost director
la Carfil

publică (lipsă publicitate, lipsă
cerere ofertă, ofertele avute în
vedere depuse toate de Liliac
Daniel, lipsă proces verbal al
comisiei de selecţie a ofertelor).
De asemenea, inculpatul Velţan Aurel a întocmit şi alte înscrisuri în vederea perfectării
acestor contracte (decizii de comitet director, procese verbale,
referate). Contractele aveau ace-

laşi obiect, respectiv igienizarea
/curăţarea/ ecologizarea a unor
spaţii, hale de producţie, din incinta societăţii braşovene, contaminate cu substanţe toxice,
metale grele şi cianuri, rezultate
din procesul tehnologic de producţie.
Respectivele contracte fie au
fost fie neexecutate, fie executate
necorespunzător, cu consecinţa

prejudicierii SC Carfil SA cu
suma totală de 770.857,26 lei,
ce reprezintă totodată folos necuvenit pentru SC Gold Trans
Tur SRL.
Procurorii anticorupție mai
pun că, acţionând în aceeaşi
modalitate, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu şi pentru favorizarea inculpatului Liliac
Daniel, inculpatul Velțan Aurel

a încheiat un alt contract, având
ca obiect cumpărarea a două
mijloace fixe, un strung și o
mașină de filetat, pentru prețul
de total de 48.646 lei, contract
perfectat cu încălcarea procedurilor de achiziţie publică, ştiind că toate ofertele pentru
această achiziţie au fost depuse
de Liliac Daniel, cel care era
adevăratul beneficiar al contractului. Contractul nu a mai
fost executat datorită intervenției
organelor judiciare, după efectuarea percheziției la sediul Carfil SA, contractul fiind reziliat
Inculpaţilor li s-au adus la
cunoştinţă calitatea procesuală
şi acuzaţiile, fiind prezentaţi, la
Tribunalul Braşov, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Magistratʼii
brașoveni au decis ulterior arestarea lor.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate
din partea Serviciului Român
de Informatʼii.
Sebastian Dan

Percheziţii în judeţul Braşov la firme
care comercializează piese auto
Poliţiştii au descins la sediile a două societăţi de profil, dar şi la domiciliile a
patru dintre suspecţi. Sunt
vizatʼi reprezentantʼii a două
societătʼi comerciale care ar
fi implicatʼi în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Prejudiciul estimat de anchetatori în dosarul deschis în
acest caz este de 10 milioane
de lei.
Reprezentanţii firmelor implicate sunt suspectaţi că în pe-

rioada 2010– 2013 ar fi înregistrat cheltuieli fictive în
evidentʼele contabile ale societăţilor pe care le deţin. Potrivit
anchetatorilor, au fost puse în

executare patru mandate de
aducere, urmând să se decidă dacă se vor emite sau
nu ordonanţe de reţinere pe
numele suspecţilor. Prezumţia de nevinovăţie fiinţează
până când instanţele vor
emite sentinţe definitive fie
de condamnare, fie de achitare. La percheziţii au participat 40 de politʼiști de la
Serviciul de Investigare a
Criminalitătʼii Economice, Serviciul Criminalistic și cel de
Actʼiuni Speciale.

Ungaria vrea noi negocieri pentru
drepturile maghiarilor din România
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a reacţionat în urma unei declaraţii
a Ministerului Afacerilor Externe din România, în care se
arăta că principiul reciprocităţii nu este aplicat când este
vorba despre evaluarea situaţiei comunităţii româneşti din
Ungaria. Oficialul de la Budapesta a susţinut astfel că situaţia drepturilor maghiarilor
din România, este „evident,
un subiect de negocieri de neevitat”. Pentru lămurirea acestui aspect, Peter Szijjarto are
de gând să fixeze o întâlnire
cu omologul Bogdan Aures-

cu, moment ce ar putea fi organizat la sfârşitul lunii februarie. Intervenţia lui Peter
Szijjarto vine în contextul în
care preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, la Miercurea Ciuc, în
cadrul şedinţei festive care a
marcat împlinirea unui sfert
de secol de existenţă a formaţiunii, că drepturile obţinute
de maghiarii din România „nu
sunt ireversibile”. „Vedem
cum obiectivele foarte importante, care în 1993 au fost
aprobate de Consiliul Europei,
nu s-au realizat în fiecare
punct, fiindcă acolo a fost în-

tregul spectru al drepturilor
de limbă maternă, acolo au
fost incluse diferite forme de
autonomie şi acolo a fost inclusă şi Universitatea de stat
în limba maghiară şi, dacă ne
uităm la asta, vedem ce obiective avem în faţă şi pentru ce
obiective trebuie să mai luptăm. Şi aceste obiective nu au
fost lăsate nici un moment de
către Uniune şi maghiarii din
Transilvania, şi România,
pentru aceste obiective trebuie
să lucrăm, pentru aceste obiective trebuie să rămânem împreună”, a arătat Kelemen
Hunor.
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Incubatorul de afaceri
S-a deschis sesiunea de propuneri de afaceri care vor fi incubate în CATTIA
Agenţia Metropolitană Braşov lansează luni, 16 februarie, procedura de înscriere a
viitorilor beneficiari ai incubatorului de afaceri ce va
funcţiona în cadrul Centrului
de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri
Braşov (CATTIA).
Sunt vizate, cu prioritate,
dezvoltarea de afaceri în domeniile: energii regenerabile,
aeronautică, electrotehnică,
IT&C şi eficienţă energetică.
Perioada în care cei interesaţi pot depune CV-ul şi ideea
de afaceri este între 16 februarie – 16 martie. Documentele
pot fi transmise pe adresa de
mail a Agenţiei Metropolitane
Braşov: office@metropolabraşov.ro sau direct la sediul
AMB şi Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni (CIC) din Primăria Braşov. Ideea de afacere trebuie descrisă într-o
pagină A4.
Pe măsură ce spaţiile de incubare vor fi ocupate de fir-

Dragoș David, directorul Agenției Metropolitane Brașov, se așteaptă la un număr mare de participanți
mele care au activitate în domeniile menţionate, accesul
companiilor din alte domenii

va fi limitat.
Participanţii vor parcurge
etape de instruire şi formare

Încă trei torţionari dați pe mâna justiției
Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului şi
Memoria Exilului Românesc
(IICCMER) solicită Parchetului începerea urmăririi penale
pentru Refic Fizula, Neculai
Tilici şi Teodor Sârbu, pe care
îi acuză de crime şi abuzuri în
perioada comunistă.
Refic Fizula este fost ofiţer
politic al unui penitenciar din
Făgăraş, care ar fi responsabil
de aplicarea unui regim de detenţie ce a dus la decesul a cel
puţin 22 de deţinuţi politici.
„În concordanţă cu scopurile
imediate ale regimului, activitatea sa în cadrul Penitenciarului Fărăgaş a fost apreciată
de către superiori: «la unităţile
Târgu Mureş şi Făgăraş (cât a
fost locţiilor politic), ofiţerul a
reuşit ca printr-o muncă politică susţinută să contribuie din
plin la creşterea şi educarea
militarilor, asigurând prin

aceasta paza şi aplicarea regimului de penitenciar». În condiţiile în care la Făgăraş
regimul a fost unul cu veleităţi
de exterminare, contribuţia sa
la aplicarea lui îl indică drept
unul dintre responsabilii pentru
abuzurile din închisoare”, arată
IICCMER.
IICCMER mai arată că trecerea lui Refic Fizula prin Făgăraş nu a rămas nesesizată
nici în viaţa civilă, unde acesta
„s-a remarcat” prin abuz şi
violenţă. În biografia acestuia
se arată că în primele luni de
la plecarea sa din Făgăraş, la
Regiunea MAI Ploieşti, Secţia
Penitenicare, apar o serie de
reclamaţii: datorii neachitate
la foşti subalterni, datorii rămase pentru chirie, gaz, electricitate, dar şi o reclamaţie din
partea fosţilor proprietari ai
imobilului naţionalizat în care
a locuit la Făgăraş.

Neculai Tilici este fost comandant de penitenciar la
Oradea. El este suspectat de
aplicarea unui regim de detenţie care a dus la decesul a
cel puţin nouă deţinuţi politici.
De asemenea, IICCMER a
solicitat Parchetului Militar
Cluj începerea urmăririi penale pentru Teodor Sârbu,
fost subofiţer de Securitate,
pe care îl acuză că a participat
la mai multe arestări de persoane, fiind implicat şi în anumite misiuni care au dus la
executarea prin împuşcare a
unor arestaţi.
Până acum, şase foşti şefi
de penitenciare, ofiţeri politici
şi un subofitʼer de Securitate
au fost deferitʼi Parchetului.
Doi dintre ei, Alexandru Visinescu și Ioan Ficior, au fost
trimiși în judecată pentru
infractʼiuni contra umanitătʼii.

Cod roşu pentru pacienţii bolnavi de cancer
De aproape două săptămâni,
peste o sută de pacienţi braşoveni, dar și din alte judeţe care
veneau la tratament la clinica
din Brașov nu mai pot urma
şedinţele de terapie din cauza
unei defecţiuni tehnice a aparatului de radioterapie.
Reprezentanţii clinicii braşovene spun că vor remedia
problema în cel mai scurt

timp, pentru a asigura continuare terapiei atât de necesară
pacienţilor. Deşi este vorba
despre o unitate spitalicească
privată, tratamentul de radioterapie este asigurat gratuit pacienţilor, în urma fondurilor
alocate de către Casa de Asigurări de Sănătate.
Spitalul din Braşov este singurul din zonă care are în do-

tare un astfel de accelerator de
particule performant, de care
beneficiază lunar aproximativ
120 de bolnavi de cancer din
Braşov, din judeţele învecinate,
dar şi din alte zone ale ţării.
Radioterapia este esentʼială
în tratarea sau ameliorarea diferitelor forme de cancer, fiind
recomandă în special în cazul
tumorilor solide.

în domeniul antreprenoriatului pentru a fi pregătiţi în
vederea incubării. Alături de

sprijinul logistic, incubatorul
va oferi un mediu prielnic
dezvoltării afacerilor, prin

facilitarea accesului firmelor
la reţele antreprenoriale, a
transferului de know-how şi
prin acordarea de sprijin în
dezvoltarea de parteneriate
sau evenimente relevante.
„Sperăm ca 150 de participanţi să ne solicite înscrierea
la programul de pregătire,
dintre care 20 să fie selecţionaţi care să rămână în
CATTIA”, a declarat directorul general al AMB, Dragoş David.
Primăria municipiului Braşov, proprietarul Centrului de
Afaceri, Transfer Tehnologic
şi Incubator de Afaceri Braşov (CATTIA) şi Agenţia
Metropolitană Braşov au
semnat recent un acord de
parteneriat ce are ca scop asigurarea funcţionării, dezvoltării şi livrării portofoliului
de servicii ce se vor derula în
cadrul Centrului.
Perioada de incubare a unei
afaceri în CATTIA este de
trei ani.
A.P.
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Știri pe scurt
Gazprom nu va solicita ajutor de stat
Gazprom are forța necesară pentru a rezista crizei economice
cu care se confruntă Rusia și nu are nevoie de ajutorul statului, a afirmat, marți, directorul financiar al celui mai mare
producător de gaze naturale din lume, Andrey Kruglov, transmite Bloomberg. Oficialul a explicat că, în 2014, Gazprom
și-a redus datoria cu 10% și deține rezerve de numerar estimate la 20 miliarde de dolari, beneficiind de pe urma deprecierii rublei.

Europa riscă o recesiune similară cu cea suferită de Japonia
Europa s-ar putea confrunta cu stagnare economică şi dobânzi aproape de nivelul zero timp de cel puţin 10 ani, similar
cu situaţia Japoniei din anii ’90, ceea ce va pune presiune
pe veniturile băncilor şi va conduce la creşterea creditelor
neperformante, potrivit unei analize a băncii Berenberg.
„Problemele sistemului bancar european sunt nerezolvate
şi vor rămâne aşa până când vor fi tratate pierderile operaţiunilor de creditare. Europa se află în urma Japoniei cu 1015 ani, traversând o recesiune a activelor la sfârşitul unui
ciclu al datoriilor de 60-70 de ani”, se arată într-un studiu
realizat de Nick Anderson, James Chappell şi Eoin Mullany,
analişti la banca germană Berenberg.

Rusia vrea să ajute Grecia
Rusia „va examina“ o eventuală cerere de ajutor financiar
din partea Greciei, a dat asigurări miercuri ministrul rus
de externe Serghei Lavrov după întâlnirea avută cu
omologul său de la Atena, Nikos Kotzias. „Legat de problemele economice, noi am discutat situaţia financiară
a Greciei, care se află în aceeaşi situaţie dificilă (ca şi
Rusia) ca urmare a liniei unilaterale şi ilegitime adoptate
de colegii noştri occidentali“, a afirmat şeful diplomaţiei
ruse în cadrul unei conferinţe de presă comune, după
cum relatează AFP.
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Cât au pierdut
băncile anul trecut?
Băncile au însumat în patru din ultimii şase ani
pierderi cumulate de 8
miliarde lei şi în doi ani
câştiguri de 0,9 miliarde
lei, respectiv o pierdere
netă de 7,1 miliarde lei, a
anunţat prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, rezultând că anul
trecut pierderea totală a
fost de 4,5 miliarde lei.
„Patru ani cu pierderi, doi
cu profit. Pierderile, în euro,
înseamnă 1,6 miliarde euro.
Dacă nu era dublată de eforturi permanente din partea
băncilor, pierderea ar fi condus la o situaţie de şubrezire
a sistemului, dar Direcţia Supraveghere a monitorizat permanent şi a reuşit să
determine aport de capital,
capital ireversibil, cu care au
contribuit acţionarii, cei care
au avut de suportat pierderile”,
a spus Georgescu, la audierea

în Parlament a conducerii
BNR privind problema francilor elveţieni.
Oficialul BNR a arătat că
acţionarii băncilor au adus capital de 1,8 miliarde euro în
ultimii 4-5 ani, mai mult decât
pierderea netă însumată de la
începutul crizei. La această

sumă se adaugă împrumuturi
subordonate cu scadenţă de
peste doi ani de peste 400 de
milioane euro. „Situaţia sistemului este solidă, dar cu
eforturi mari făcute de bănci,
de proprietari, pentru menţinerea calităţii sectorului bancar la un nivel corespunzător.

Aceste costuri au fost asumate
de acţionari”, a spus Georgescu. În urmă cu două săptămâni, guvernatorul BNR,
Mugur Isărescu, a declarat că
sistemul bancar a înregistrat
după primele 11 luni de anul
trecut o pierdere de 3,58 miliarde lei, în contextul procesului de scoatere a creditelor
neperformante în afara bilanţurilor băncilor.
Potrivit datelor BNR, provizioanele constituite de bănci
în procesul de curăţare a portofoliului de credite neperformante au dus la o pierdere
netă a sistemului în primele
nouă luni de anul trecut la
1,58 miliarde lei.
Din cifrele furnizate marţi
de prim-viceguvernatorul Florin Georgescu rezultă că cea
mai mare parte a ajustării bilanţiere s-a realizat în ultimul
trimestru de anul trecut, când
băncile au cumulat o pierdere
netă de circa 3 miliarde lei.

60% dintre români colectează selectiv
sticle de plastic, sub media europeană
Mai mult de jumătate dintre români
(60%) preferă să colecteze selectiv sticle
de plastic sau alte materiale din același material, sub media
europeană de 90%,
conform celui mai recent eurobarometru al
Comisiei Europene,
dat publicitătʼii în cadrul campaniei Generation
Awake, o initʼiativă paneuropeană de reducere și valorificare a deșeurilor.
Conform studiului, peste

60% dintre români și-ar dori
mai multe instalatʼii de reciclare și compostare a
deșeurilor în zona unde locuiesc, în timp ce 58% dintre

aceștia declară că își
doresc asigurări mai
clare că deșeurile
sunt, într-adevăr, reciclate.
Totodată, aproape
jumătate dintre cei
chestionatʼi spun că au
nevoie de mai multe
informatʼii despre cum
și unde se separă
deșeurile, în timp ce
40% s-ar lăsa convinși să colecteze selectiv mai mult dacă
s-ar oferi stimulente financiare, precum garantʼii și tarife
reduse.

Tarom lansează de Dragobete o nouă ofertă
cu preţuri pentru destinaţiile externe
Compania aeriană Tarom a
anunţat lansarea, de Dragobete, a unei noi oferte prin care
biletele pentru destinaţii externe pot fi achiziţionate la
preţuri care pornesc de la 99
euro pentru o călătorie dusîntors, cu taxe incluse.
Oferta este valabilă pe toate
rutele externe directe operate
de Tarom cu avioane proprii,
pentru plecările efectuate în
perioada 19 - 26 februarie
2015. Astfel, biletele pot fi
achiziţionate pentru călătorii
între Bucureşti şi Amman,

Amsterdam, Atena, Barcelona, Beirut, Belgrad, Bruxelles,
Budapesta, Chişinău, Dubai,
Frankfurt, Geneva, Istanbul,
Londra, Larnaca, Madrid,
Moscova, Munchen, Nisa, Paris, Praga, Roma, Salonic, Sofia, Stockholm, Tel Aviv,
Valencia, Viena; între Iaşi şi
Londra (Luton), Bologna,
Roma (Fiumicino), Tel Aviv,
Torino; între Sibiu şi Munchen, respectiv între Cluj-Napoca şi Viena.
Perioada minimă de şedere
la destinaţie este de patru zile

sau noaptea de sâmbătă spre
duminică, iar intervalul maxim
este de 14 zile. Locurile la tariful de 99 euro sunt limitate.
Biletele pot fi achiziţionate
de site-ul mobil m.tarom.ro,
de la agenţiile proprii ale companiei şi agenţii autorizaţi
IATA. Anterior, compania a
lansat o ofertă similară pentru
perioada 2 - 15 februarie, pentru călătorii efectuate oricând,
mai puţin în perioadele 9 - 16
aprilie 2015, 1 - 31 august
2015 şi 21 decembrie 2015 10 ianuarie 2016.
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PE: Noi reguli la infracțiunile
rutiere transfrontaliere
Parlamentul European
a adoptat, ieri, regulile
actualizate referitoare
la schimbul transfrontalier de date privind
infracțiunile rutiere.
Astfel, șoferii care vor încălca codul rutier în timp ce
se află în alt stat membru
UE nu vor mai putea scăpa
de amendă. Regulile vor asigura un tratament egal aplicat șoferilor și o îmbunătătʼire a sigurantʼei rutiere. Ele
se vor aplica și în Marea
Britanie, Irlanda și Danemarca, în următorii doi ani.
„Pentru a atinge obiectivul
UE de a diminua cu până la
jumătate decesele pe șosele,
avem nevoie de instrumente
mai eficiente de siguranță
rutieră, cum ar fi această directivă care combate impunitatea. Desigur că cetățenii

nu vor fi încântați să primească o notificare privind
o infracțiune rutieră, dar trebuie să aprecieze că toată lumea va fi tratată egal în UE,
indiferent unde este înregis-

trată mașina”, a spus raportorul Inés Ayala Sender
(S&D, ES).
„Directiva s-a dovedit deja
un pas foarte eficient înainte
pentru a combate impunitatea

pe șoselele din UE. Șoferii
străini vor fi mai atenți acum,
știind că pot primi notificări
privind orice infracțiune rutieră pe care o comit în străinătate”, a adăugat ea.

Noua bază legală aprobată.
Modificările aprobate de
Parlament asigură o nouă
bază legală (sigurantʼa rutieră) pentru regulile privind
schimbul de date, conform
deciziei Curtʼii Europene de
Justitʼie din 6 mai 2014,
care a stabilit că anterioara
bază legală (cooperarea
politʼiei) nu era corectă.
Marea Britanie, Irlanda și
Danemarca sunt incluse. Directiva anterioară nu se aplica
în Marea Britanie, Irlanda
și Danemarca, dar schimbarea bazei legale le obligă să
transpună noua directivă în
legislatʼiile lor natʼionale în
termen de doi ani de la intrarea ei în vigoare.
Infracțiunile care fac obiectul
amenzilor transfrontaliere. Regulile privind schimbul
transfrontalier de date guvernează modul în are sta-

tele membre UE schimbă
între ele informatʼii din registrele auto natʼionale pentru a găsi șoferii pasibili de
amenzi pentru următoarele
infractʼiuni transfrontaliere:
depășirea vitezei, lipsa centurii de sigurantʼă, trecerea
pe roșu, condusul sub
influentʼa alcoolului, condusul sub influentʼa drogurilor,
motocicliști care nu poartă
cască de protectʼie, fFolosirea unei benzi interzise, utilizarea ilegală a telefonului
mobil sau a oricărui alt aparat de comunicare, în timpul
condusului
Ce urmează. Acordul are nevoie de aprobarea formală a
Consiliului de Miniștri. Regulile prezente rămân în vigoare până la 6 mai 2015,
pentru a permite modificarea
bazei legale înainte ca noua
directivă să intre în vigoare.

Proiect: Serviciile de ambulanţă
au un buget de 721.062.000 de lei
Bugetul pentru serviciile de
ambulanţă judeţene şi din Bucureşti - Ilfov va fi, în 2015,
de 721.062.000 lei, la care se
adaugă o rezervă de 938.000
de lei, constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, se arată
într-un proiect de ordin de ministru.
Proiectul de ordin de ministru vizează împărţirea acestui
buget pe judeţe, după criterii
de tipul; populaţia judeţului,
bugetul istoric per capita şi
execuţia bugetară pentru anul
2014, suprafaţa judeţului, numărul de posturi ocupate la
sfârşitul anului anterior, numă-

rul de posturi vacante la sfârşitul anului anterior care pot fi
ocupate în anul 2015, numărul
total de solicitări în cursul anului anterior, numărul total de
kilometri parcurşi în anul anterior, cât şi prezenţa unui centru de formare acreditat.
Alte criterii după care se
face împărţirea bugetului sunt
de ordin particular şi vizează
regiunea Bucureşi-Ilfov, unde
există o populaţe suplimentară
în tranzit, centrele universitare
regionale Bucureşti, Craiova,
Timişoara, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş şi Iaşi, unde există o
populaţie suplimentară repre-

zentată de studenţi, şi judeţul
Constanţa, unde există o populaţie suplimentară reprezentată de turişti în sezonul estival.
În funcţie de aceste criterii, sumele prevăzute în proiect oscilează între 7.787.000 lei pentru judeţul Covasna şi
61.628.000 lei pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.
Judeţele cu cele mai mari
bugete sunt Iaşi - 33.584.000
de lei, Timiş - 29.873.000 de
lei, Bihor - 26.135.000 de lei,
Constanţa - 24.777.000 de lei,
Argeş - 24.279.000 de lei, Cluj
- 23.348.000 de lei, Prahova 22.406.000 de lei.

Păun: Problema romilor este una politică
Deputatul Nicolae Păun
(foto), președintele Comisiei
pentru drepturile omului,
culte și problemele minoritătʼilor natʼionale, a sustʼinut că
problema romilor este una de
vointʼă politică, adăugând că
în strategia de dezvoltare regională a României trebuie să
fie introduse și comunitătʼile
de romi.
„Dacă nu vom avea o strategie de dezvoltare regională
în care să fie introduse și
comunitățile de romi, nu vom
avea nimic. (...). Problema ro-

milor este una politică și de
voință politică și nu ai cum

să ne scoți pe noi, un milion
și ceva de persoane, din teoria
de dezvoltare regională”, a
afirmat martʼi Păun la o
conferintʼă pe această temă,
organizată la Palatul Parlamentului.
Păun a spus că problemele
romilor sunt de tip social și
identitar și a subliniat că acestea pot fi rezolvate numai cu
politici bine gândite, fără a le
mai „pasa” către societatea
civilă care are pârghii limitate
de interventʼie ce nu le pot înlocui pe cele detʼinute de stat.
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Ceasul Bisericii
Sfântul Bartolomeu
merge de două veacuri

Biserica Evanghelică Sfântul Bartolomeu este cea mai veche clădire a oraşului, datând din mijlocul secolului al
XIII-lea. Este cunoscută şi sub numele
de Biserica celor trei orfane, care potrivit
unei legende, şi-au lăsat tot ce aveau bisericii au şi fost înmormântate sub altar.

A rezistat invaziilor şi cutremurelor

Edificiul cu trei nave, cu zidurile masive cu
contraforţi, înconjurat cu zid de apărare, a rezistat invaziilor turceşti, puternicului incendiu
din 1689, cât şi a asaltului trupelor lui Vlad
Ţepeş (1458) şi ale lui Gabriel Bathori (1611).

Turnul bisericii a fost reconstruit în 1842, după
ce s-a prăbuşit la cutremurul din 1822.

tipic săsească cu ţesături, mobilier, port săsesc,
unelte de tâmplărie, de brutărie şi de câmp.

Cimitirul saşilor din Bartolomeu

Un ceas plin de istorie

În interiorul zidului de apărare se află cimitirul
enoriaşilor saşi din Bartolomeu. De cinci secole,
în ultima duminică de dinaintea zilei de 24 august
(ziua Sfântului Bartolomeu), aici are loc un pelerinaj, unde se întâlnesc saşii din Ţara Bârsei.

Muzeu etnografic

Acum câţiva ani, în incinta bisericii s-a deschis
un muzeu etnografic cu peste 1500 de obiecte,
donate de emigranţi, care prezintă o gospodărie

Cei care trec pe lângă acest monument pot afla
cât este ceasul privind turnul care se observă
de la mare distanţă. Saşii care locuiau în Braşovul Vechi au hotărât în 1806 să înlocuiască
vechiul ceas, instalat la 1741. Orologiul este fabricat de un producător german şi este încă în
stare bună de funcţionare. El este tras de către
îngrijitorul bisericii în dimineaţa fiecărei zile
de luni.
Elena Cristian
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Festivalul Clătitelor,
în acest weekend, la Prejmer
Primăria Prejmer, împreună cu Parohia
Bisericii Evanghelice
Prejmer şi Asociaţia
Femina Prejmer or ganizează duminică,
15 februarie, a XI-a ediţie a „Fasching – Sărbătoarea clătitelor”.
„Acest eveniment înseamnă
emoţie şi fericire, pentru că ne
aduce aminte de saşi, care în
anii ’80 şi chiar ’90 încă mai
reprezentau jumătate din populaţia Prejmerului. De la ei
ne-am inspirat şi de la ei avem
obiceiuri care s-au păstrat
până astăzi, iar Fasching-ul
este unul dintre ele. Anul acesta, la festival vor participa şi
celelalte sate ale comunei, Stupinii Prejmerului şi Lunca
Câlnicului, şi ne dorim să iasă
cât mai bine, pentru că este
un eveniment care a pus comunitatea nostră în mişcare
de ceva vreme. Tinerii pun la
cale defilarea, doamnele dis-

cută ce clătite şi ce umpluturi
să mai facă, unele au făcut
dulceţuri speciale pentru acest
eveniment. Ne-am organizat
mai bine, avem un concert An-

dra la care
ea va participa cu toată
trupa, şi sperăm ca un
număr cât
mai mare de
turişti să ne
viziteze”, a
spus primarul Şerban
Todorică –
Constantin.
În acest an,
cinci căruţe
alegor ice
vor face parte din defilare, însă în
total vor
participa la
paradă peste
200 de tineri, inclusiv
cei care vor vinde clătite.
Festivalul va începe la
10.00, cu organizarea „Caravanei clătitelor”, în spaţiul din
faţa remizei pompierilor, de

Lansare de carte: „Amore”, de Pavel Şuşară
Evenimentul va avea loc astăzi, 12 februarie 2015, la ora
14:00 la Librăria „Şt.O. Iosif”
din Braşov, str. Mureşenilor,
no. 14. Prezentarea cărţii şi a
autorului o va face scriitorul
şi profesorul universitar braşovean Caius Dobrescu.
Pavel Şuşară este un autor,
critic şi istoric de artă, monograf, poet, publicist şi scriitor
român, cercetător de istorie a
artei al Institutului de Istoria
Artei de pe lângă Academia
Română
Specializat în istoria artei
contemporane, Pavel Şuşară
este autorul unei monografii
importante despre opera pictorului Corneliu Baba, dar şi
un poet având câteva volume
de poezii publicate, pentru
care a primit un premiu al
Uniunii Scriitorilor din România în 1996.

Este membru al Uniunii
Scriitorilor din România, colaborator al postului de radio
România Liberă, membru al
Asociaţiei Internaţionale a
Criticilor de Artă, expert în
artă, atestat de Ministerul Culturii şi membru al Uniunii Artiştilor Plastici.
A debutat cu poezie în Almanahul literar, 1978 si cu
texte despre artă în revista
Arta, 1982.
A avut numeroase colaborări cu studii şi articole despre
arta plastică, poezie, proză,
eseu, articole polemice şi de
angajament civic la revistele:
Arta, serie veche şi nouă,
SCIA, Almanahul Arta, Artelier, Balkon, Almanahul literar,
Luceafărul (serie nouă), Contrapunct, 22, Dilema, România
literară, Apostrof, Avantaje,
Vineri, Amphion, Ianus, Ob-

servatorul Cultural etc.
Din 1992, Pavel Şuşară a
fost autorul unei rubrici permanente de critică de artă al
revistei România literară. Colaborare a încetat abrupt în
2010. Între anii l993 şi 2001
a fost colaborator permanent
al postului de radio Europa liberă (cronică plastică).
În perioada 1996 -1998 a
colaborat permanent cu ziarului Libertatea (cronică plastică). A avut numeroase
colaborări la radio şi la televiziune, fiind realizatorul emisiunii Lentila de contact, TVR
Cultural. Din 2007 până în
prezent este colaborator cu rubrică permanentă de artă plastică la revista Acolada din
Satu Mare. Este colaborator
la Dicţionarul enciclopedic.
A organizat expoziţii în ţară
şi în străinătate.EEE S.D.

Linia RAT „Poiana Expres” se suspendă

Conducerea Regiei Autonome de Transport (RAT)
Braşov a anunţat ieri că va

suspenda, începând de mâine, 13
februarie, circulaţia
autobuzelor pe linia expres cu numărul 100, Gara
CFR Braşov – Poiana Braşov.
Înfiinţată din decembrie 2013, linia 100 Poiana Expres are un caracter
sezonier, astfel că autobuzele

circulă după un program flexibil, în funcţie de cererea
de transport şi de posibilitatea desfăşurării a diferite activităţi specifice sezonului de
iarnă în Poiana Braşov. Linia
funcţionează la final de săptămână, iar pe traseu are o
singură oprire la dus, respectiv la întors. În acest sezon
autobuzul şi-a început circulaţia în 10 ianuarie.

unde aceasta va pleca pe străzile din Prejmer, având în
frunte fanfara Ţara Bârsei.
Între 11.30 şi 12.30, copiii
Şcolii Gimnaziale din Prejmer
vor susţine un program artistic,
iar între 12.00 şi 14.00, participanţii la sărbătoare vor putea să se delecteze cu expoziţia
de clătite din cetate, pregătite
de gospodinele din Asociaţia
Femina. De la 12.30 şi până
la 13.40, pe scena din centrul
comunei vor avea loc momente artistice ale elevilor de la
Liceul „Sf Iosif” din Alba Iulia, Şcoala Gimnazială din
Lunca Câlnicului şi Şcoala
Gimnazială din Prejmer, urmate de spectacolul Ansamblului German „Korona”.
Între 14.00 şi 14.30, caravana
clătitelor va reveni în centrul
Prejmerului, iar la 14.30 vor
începe concertul C&B. Timp
de o oră, de la 14.50, locul de
pe scenă va fi rezervat Trupei
6, iar apoi, tot timp de o oră,
va concerta Andra.

Seara este rezervată carnavalului: de la 17.30, timp de
două ore, în sala Cetate se vor
distra copiii, iar de la ora
21.00, locul lor va fi luat,
conform tradiţiei, de Balul
mascat al tinerilor.
Potrivit primarului Prejmerului, festivalul urmăreşte prezentarea celor mai importante
elemente de interes turistic şi
moştenire culturală aflate în
patrimoniul comunei Prejmer, principalilor actori implicaţi în activitatea turistică,
precum: operatorilor din turism, administraţiilor publice
locale, ministerelor şi, nu în
ultimul rând, turiştilor. Notorietatea sărbătorii clătitelor
este în continuă creştere, evenimentul fiind inclus începând din 2014 în Calendarul
Gastronomic promovat de
Autoritatea Naţională pentru
Turism. De altfel, anul 2014
a adus creşteri semnificative
în rândul participanţilor la
acest eveniment, numărul lor

ridicându-se la peste 5500 de
persoane, din care mai bine
de două treimi au fost turişti.
Numărul mare al porţiilor de
mâncare vândute arată faptul
că participanţii s-au simţit
bine şi mâncarea a fost bună,
demnă de a face parte din Calendarul Gustos al României.
S-au consumat peste 12.000
de clătite, 300 de porţii de
stufat de porc mistreţ, 1500
de cârnăciori săseşti şi s-au
băut peste 3.000 de căni de
vin. Atmosfera a fost întreţinută ca de obicei de dansuri
tradiţionale săseşti, de artişti
locali, dar şi de artişti români
celebri.
Povestea spune că saşii adunaţi în jurul Cetăţii Prejmer
alungau, în Fasching, ultimele
urme ale iernii. Fasching-ul
se ţinea de obicei în săptămâna dinainte de Lăsata Secului
şi era perioada balurilor mascate, prilej de petrecere şi desfătare culinară.
A.P.
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Cum vom extrage
energie din lună
O problemă binecunoscută, cu care se confruntă nu doar Japonia, ci
întreaga omenire, problema energiei, ar putea
fi rezolvată prin transformarea Lunii într-o uriaşă
centrală energetică.
Corporaţia japoneză Shimizu a întreprins recent o nouă
“rundă” de promovare a unui
proiect ce pare desprins dintrun film SF: acela de a construi,
în jurul Lunii, o centură de panouri solare ce ar urma să furnizeze Pământului o cantitate

enormă de energie.
Proiectul presupune construirea
unui brâu de panouri solare,
lat de 400 km şi lung de peste
10.000 km, în jurul Ecuatorului lunar, iar energia obţinută
ar urma să fie transportată spre
Terra cu ajutorul transmisiilor
cu laser sau microunde.
Luna Ring, cum ar fi
numită instalaţia,
ar
putea
trans-

mite spre Pământ 13.000 de
terawaţi, o cantitate uriaşă de
energie. (În tot cursul anului
2011, SUA au produs 4.100
terawaţi.) „O trecere de la utilizarea economică a unor resurse limitate la folosirea
nelimitată a energiei curate este
visul suprem al omenirii”, afirmă, pe
site-ul său, corporaţia Shimizu.
Proiectul
impli-

că, mai întâi, dezvoltarea unor
roboţi şi a altor instalaţii automate petnru exploatarea resurselor naturale ale Lunii, din
care ar urma să fie produse
componentele necesare construirii centurii de panouri solare. Conform descoperǎ.ro,
dacă vor obţinute fondurile necesare, proiectul ar putea începe în anul
2035.

Joi

Pe scurt
Versiunea Google Earth Pro poate fi utilizată cu titlu gratuit
Google va pune la dispoziția utilizatorilor de internet cu
titlu gratuit serviciul său de hărți Google Earth Pro, anunță
agenția DPA. Pentru a putea fi utilizat programul Google
Earth Pro avea un cost de aproximativ 400 de dolari pe
an, însă în prezent compania americană a anunțat că
poate fi descărcat gratuit de orice utilizator.
Comparativ cu versiunea de bază Google Earth, Google
Earth Pro oferă funcții suplimentare pentru utilizatori precum imprimarea unor fotografii la rezoluții înalte și măsurarea 3D a clădirilor prezente în hărțile respective.
De asemenea versiunea Google Earth Pro permite înregistrarea video la calitate high-definition a incursiunilor
turistice virtuale în orice colț al planetei, a unor obiective
turistice istorice sau chiar într-o o galerie subacvatică
impresionantă. Google Earth este unul dintre cele mai
populare proiecte de hărți online 3D la îndemâna oricărui
utilizator de internet, care astfel poată vizualiza anumite
zone, obiective turistice celebre sau să măsoare anumite
distanțe între diferite locații.

Vom învăţa limbi străine înghiţind o pastilă
Peste 30 de ani, vom putea învăţa limbi străine pur şi
simplu înghiţind pastile încărcate cu informaţii, prezice
un reputat specialist în tehnologiee, spune unul dintre
cei mai reputaţi oameni de ştiinţă contemporani, Nicholas
Negroponte, din cadrul Massachussetts Institute of Technology (MIT). Oamenii, spune el, sunt adepţii consumului de informaţie pe cale vizuală, dar această cale
este ineficientă comparativ cu altele. ”Eu prevăd că vom
putea înghiţi informaţiile”, a spus el; ”în felul acesta, vom
ajunge să cunoaştem limba engleză sau operele lui Shakespeare. Informaţia conţinută în pilulă va intra în fluxul
sanguin şi va ajunge, pe această cale, la creier, unde diferitele ei secţiuni vor fi depozitate în zonele cerebrale
corespunzătoare”.

Cum a devenit Mercur „planeta de fier”?
Nucleul metalic al planetei
Mercur constituie 65% din
masa ei – de cel puţin două
ori mai mult decât în cazul
oricei alte planete solide din
sistemul nostru solar. Această
particularitate îi derutează de
multă vreme pe astronomi.
Acum, însă, o ipoteză interesantă dă o explicaţie acestui
mister: planeta Mercur a devenit astfel în urma unor
ciocniri cu o altă planetă, fie
Venus, fie chiar Terra.
Conform unui studiu publicat online în Nature Geoscience, Mercur şi alte

obiecte cosmice foarte bogate în metale ar fi apărut ca
urmare a coliziunilor în vremurile de început ale Sistemului Solar. Astfel, mare
parte din învelişul planetei
Mercur ar fi fost spulberat de
ciocniri cu Venus sau cu Pământul, evenimente în urma
cărora partea interioară, metalică a planetei a ajuns să reprezinte 65% din masa ei. (În
cazul Pământului, nucleul reprezintă doar 32% din masa
planetei.)
Autorii studiului cred că
Marte şi Mercur sunt două

planete „norocoase”, ultimele
supravieţuitoare ale unui ansamblu de aproximativ 20 de
corpuri cereşti care existau
la început în Sistemul Solar
şi care, în cea mai mare parte,
s-au agregat formând planetele Venus şi Terra.
Mercur a evitat agregarea
datorită probabil unei serii
de ciocniri marginale cu planetele mai mari; aceste ciocniri au distrus în mare parte
scoarţa planetei, lăsând un
nucleu metalic mare şi un
strat subţire de scoarţă minerală la exterior.

Misterul cercurilor construite cu mii
de ani în urmă în jungla amazoniană
O serie de şanţuri ciudate
în formă de cercuri, răspândite în regiunea amazoniană
din Brazilia şi Bolivia, au fost
atent cercetate de oamenii de
ştiinţă. Ei au aflat că aceste
formaţiuni au fost realizate de
oameni chiar înainte ca pădurile luxuriante să existe aici.
Nu se ştie care era scopul
acestor şanţuri: poate fi vorba
de sisteme de irigaţii, de construcţii pentru apărare sau de
un proiect cu scop ritualic,
spune John Francis Carson,
de la Universitatea Reading
din Marea Britanie.
Descoperirea arată că oa-

menii au modificat relieful şi
au influenţat astfel şi clima
planetei din cele mai vechi
timpuri.
Aceste şanţuri au ieşit la lumină abia după anul 1980,
când despăduririle din zonă
le-au făcut vizibile.
Ele au fost realizate de triburile amazoniene cu mult în-

ainte de venirea lui Christophor Columb, moment în care
civilizaţia lor a fost distrusă.
Şanţurile au o adâncime de
5 metri şi tot atât în lăţime.
Echipa lui Carson vrea acum
să afle cât mai mult au modificat vechile triburi peisajul
actualei păduri amazoniene.â
Cercetând sedimentele de
pe fundul a două lacuri din
apropiere, Laguna Oricore şi
Laguna Granja, cercetătorii
au aflat că oamenii trăiau aici
cu 6.000 de ani în urmă, când
regiunea nu era o pădure tropicală cum este acum, ci o savană.
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Victorie pentru FC Brașov
FC Brașov a câștigat penultimul meci amical înainte de
debutul în returul Ligii I. Elevii lui Vjekoslav Lokica s-au
impus cu scorul de 5-0 (1-0) în fața formației FCM Miercurea Ciuc, într-un joc amical disputant pe terenul sintetic
al bazei ICIM. Golurile brașovenilor au fost marcate de
Novakovic, Cristi Ganea, Ciocâlteu, Leko și Bencun. În
amicalul cu trupa condusă de fostul stegar Robert Ilyeș,
Novakovic și Zlomislic au debutat la FC Brașov în timp
ce Gabi Matei, Păun și Aganovic au fost menajați. Tehnicianul Vjekoslav Lokica a folosit următoarele formule
de echipă – repriza I-a: Marinescu – Ciocâlteu, Novakovic,
Șeroni, Barna – Petriș, Zlomislic – Țîră, Boția, Liviu Ganea
– Buga; repriza a II-a: Mutu - Străuț, Leko, Artiunin,
Novak - Moraru, Juric – Ciocâlteu, Bencun, Cristi Ganea
– Marian Constantinescu. Au mai jucat Iacob și Suciu.
Următorul joc amical al stegarilor va avea loc sâmbătă
cu Unirea Tărlungeni.

Iordănescu e nemulțumit

Echipa de hochei pe
gheață Corona Wolves
Brașov a pierdut primul
meci din sferturile de finală ale Ligii Mol.
Brașovenii au fost
învinși de Debrecen și
sut obligați să câștige
următoarele două jocuri
pentru a ajunge în semifinalele competiției.
Echipa de hochei pe gheatʼă
Corona Wolves Brașov a fost
învinsă în deplasare de echipa
ungară Debreceni, cu scorul
de 2-1 (1-0, 1-1, 0-0), în primul meci din în cadrul fazei
play-off a Ligii MOL. „Lupii”
au dezamăgit din nou, după
finalul ratat al sezonului regulat, și trebuie să-și revină
repede dacă vor să ajungă în
semifinalele competitʼiei. Maghiarii de la Debreceni au
reușit să deschidă scorul repede în primul meci din sferturile de finală ale competitʼiei.
Apărarea brașoveană a gafat

inexplicabil, pucul a ajuns la
Berta care l-a pus în pozitʼie
de finalizare pe Balazs Ladanyi, iar acesta nu l-a iertat pe
Polc. „Lupii” lui Jerry Andersson s-au trezit după acest duș
rece și au dominat cu autoritate jocul. Din nefericire, goalkeeperul rus Savva Borodin
a prins o zi fantastică și
atacantʼii formatʼiei de sub
Tâmpa nu au reușit să-l învingă. Ba mai mult, brașovenii
nu au fost în stare să bage pucul nici în poarta goală, Zsok
irosind o șansă imensă de a
egala. În parta a doua a jocului, maghiarii s-au desprins la
2-0. Weber a șutat spre poartă, Polc a respins pucul care
a ajuns cu noroc la Norbert
Dancsfalvi și acesta a punctat
pentru 2-0. Borodin a continuat să-i înnebunească pe
brașoveni cu paradele sale,
portarul rus apărând orice șut
expediat spre poarta maghiarilor. „Lupii” au reușit să înscrie în minutul 32, când șutul

expediat de Martin Saluga a
fost deviat în poartă de
fundașul Richard Filip. Saluga
putea egala pentru Corona dar
nu a reușit să trimită pucul în
poartă după ce l-a depășit și
pe portarul gazdelor. S-a încheiat 2-1 pentru Debrecen
care conduce cu scorul de 10 la general. Pentru a se califica în semifinale, hocheiștii
brașoveni sunt obligatʼi să învingă în ambele meciuri ce au
mai rămas de disputat. Următoarele două partide ale seriei
sunt programate pe 13 și 14
februarie, sub Tâmpa. Partida
din 14 februarie va avea loc
doar dacă Debreceni pierde
al doilea meci.
„Trebuie să jucăm simplu”.
Antrenorul formatʼiei de sub
Tâmpa, suedezul Jerry Andersson, e de părere că jucătorii săi trebuie să joace mult
mai simplu pentru a putea înscrie din numeroasele situatʼii
de gol pe care și le creează.
„Am avut 12-15 șanse extra-

ordinare de a înscrie dar nu
am reușit să băgăm pucul în
poartă, în timp ce ei au avut
3-5 șanse dar pe care au
reușit să le finalizeze într-o
manieră simplă. Jucătorii trebuie să realizeze că jocul simplu e mult mai sigur și că
astfel pucul ajunge mai ușor
în plasă. Am fi putut câștiga
acest meci dar când nu pasesezi pucul în treimea adversă
și ei se apără strâns, nu este
ușor să câștigi. Trebuie să
învățăm din greșelile noastre
și să punem în practică ce
stabilim la antrenamente. Astfel în mod normal după două
reprize ar fi trebuit deja să
fie 4-1 pentru noi. Acum mergem acasă să jucăm alte meciuri unde avem și alte
posibilități. Trebuie să
câștigăm vineri dacă mai
vrem ceva de la această
competiție”, a spus tehnicianul celor de la Corona Wolves Brașov, suedezul Jerry
Andersson.

Tricolorii s-au chinuit
Reprezentativa divizionară de fotbal a României a învins formatʼia
georgiană Sioni Bolnisi cu scorul de 1-0
(0-0), într-un meci
amical disputat în stagiul de pregătire din
Antalya. Unicul gol a
fost marcat de Andrei
Dumitraș (65), fundașul
dreapta al echipei CS Universitatea Craiova, cu capul,

după o centrare a lui Raul Rusescu. Rusescu a avut și el
șansa golului (80), dar mingea expediată de stelist din

lovitură liberă de la circa 30 de metri a lovit
ambele bare laterale
ale portʼii. Echipa antrenată de Anghel Iordănescu a făcut o
primă repriză modestă,
în care nu a reușit să
își creeze ocazii periculoase. Sioni Bolnisi, echipă
aflată pe locul 14 din 16 echipe în Georgia, a avut o singură șansă, un șut al lui

Araujo, prins fără probleme
de Bălgrădean. De remarcat
că Sioni Bolnisi a fost învinsă
în urmă cu o săptămână de o
echipă formată din rezerve
ale Universitătʼii Craiova, cu
1-0. Sâmbătă, echipa divizionară a României a remizat cu
selectʼionata Bulgariei, scor
0-0. Ultimul meci al tricolorilor în acest cantonament va
avea loc contra Republicii
Moldova, pe 14 februarie.

Selecționata divizionară condusă de Anghel Iordănescu
a lăsat un gust amar după amicalul cu modesta formație
din Georgia, Sioni Bolnisi pe care a învins-o cu 1-0. Antrenorul a trimis un prim 11 inedit, fără nici măcar un
stelist pe teren. Efortul celor intrați încă din start l-a dezamăgit pe Iordănescu: „Prima repriză nu m-a mulțumit.
Nu aș avea ceva de punctat doar că am avut 10
debutanți, dintre ei doar Bălgrădean avea un joc în prima
reprezentativă. Spuneam înaintea turneului că vreau să
văd jucătorii tineri, care să ne dea speranțe pentru viitor.
Din păcate, tinerii pe care i-am forțat nu au dat dovadă
că pot aspira în viitor la tricoul echipei naționale”, a declarat Iordănescu. După schimbările făcute la pauză,
echipa tricoloră a început să domine partida, iar Dumitraș
a înscris singurul gol. „În repriza a doua jocul s-a schimbat. Au intrat jucători cu experiență, am avut posesie mai
bună, șanse mai multe de poartă. Victoria este pe deplin
meritată. Am câțiva remarcați, dar îi voi nominaliza la finalul turneului, vreau să îi văd pe toți cum arată”, a dezvăluit selecționerul. Tricolorii divizionari îl pot convinge
pe Iordănescu în ultimul amical din Antalya, cel cu Moldova, din 14 februarie. Așteptările antrenorului sunt ridicate și nu acceptă scuza oboselii.

Tecău și Rojer sunt în sferturi
După începutul bun de an în Australia, Tecău şi Rojer
au avut un start perfect în runda inaugurală de la ATP
Rotterdam. În 2015, cuplul româno-olandez și-a trecut
în cont o finală la Sydney și o semifinală la primul Grand
Slam al anului, Australian Open, iar acum încearcă să
își apere punctele câștigate anul trecut la Rotterdam. La
ediția 2014 a competiției din Olanda, Horia și partenerul
său s-au calificat în finală, pe care au cedat-o în fața
francezilor Michael Llodra și Nicolas Mahut, cu 2-6, 67. La primul meci de la actualul turneu, Tecău și Rojer
i-au învins pe suedezul Robert Lindstedt (fostul partener
al lui Horia) și polonezul Marcin Matkowski cu 6-2, 7-5,
după 68 de minute de joc. În faza următoare, cea a sferturilor de finală, Horia şi Jean-Julien (favoriți numărul 3)
vor întâlni perechea Aisam-Ul-Haq Qureshi/Nenad Zimonjic (Pakistan/Serbia). Pentru victoria obținută marți,
perechea româno-olandeză şi-a asigurat un cec de 10
890 de euro şi 90 de puncte ATP.

Game, Set, Match
Perechea Florin Mergea/Dominic Inglot (România/Marea
Britanie) s-a calificat în sferturile de finală ale probei de
dublu din cadrul turneului de la Rotterdam (Olanda),
dotat cu premii în valoare totală de 1.600.855 de euro.
Mergea şi Inglot au învins, în runda inaugurală, cu scorul
de 6-2, 7-6 (2), după o oră şi opt minute, cuplul britanic
Colin Fleming/Jonathan Marray. În sferturile de finală,
Florin Mergea şi Dominic Inglot vor întâlni perechea Rohan Bopanna/Daniel Nestor (India/Canada), cap de serie
numărul 4, care a trecut, cu scorul de 6-2, 6-3, de cuplul
Raven Klaasen/Leander Paes (Africa de Sud/India). Pentru calificarea în sferturi de finală la Rotterdam, Mergea
şi Inglot vor primi 90 de puncte în clasamentul de dublu
şi un cec în valoare de 10.890 de euro.
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Concert simfonic
la Sala Patria
Astăzi, 12 februarie, de la ora
19.00, Filarmonica Braşov vă
invită la un concet simfonic extraordinar.
Dirijor: Mark Kadin (Rusia)
Solistă: Mihaela
Manea – pian
În program:
P. I. Ceaikovski – „Jurisprudence March”
L. van Beethoven – Concertul nr. 4 pentru pian şi orchestră
Rimski-Korsakov – Suita
simfonică „Seherazada” – Dănuţ Manea-vioară solo.
Din 2004, activitatea lui
Mark Kadin de dirijor principal şi director artistic al
Orchestrei Simfonice din Kras-

noyarsk a contribuit la dezvoltarea şi succesul orchestrei, fiind recunoscut pentru
programele sale originale, interpretarea repertoriului rus şi
aspiraţia sa în a obţine puritatea sunetului orchestral. Toate simfoniile de Beethoven,
Brahms, Ceaikovski, Rahmaninov precum şi cele mai importante lucrări ale lui
Şostakovici, Prokofiev, Rimski–
Korsakov, Mussorgsky au fost

Lansare de carte în colecţia
„Poeţi în Arania”
Editura Arania vă invită să
participaţi la a treia lansare
de volum din colecţia „Poeţi
în Arania” . Autorul este Codruţ Radi, iar volumul său de
experimente haiku poartă titlul „În...Treimea ocultă”.
Evenimentul are loc astăzi,
12 februarie 2015, la ora
17.00, la Librăria „Şt. O.Io-

sif” Braşov. Cu această ocazie
invitaţi vor fi criticii literari
Ion Popescu Topolog, Ion
Floricică şi Virgil Borcan, iar
segmentul muzical va fi asigurat de tinerele interprete
Christine Razec şi Maria-Luisa Steinesz. Moderatorii sunt
Adrian Munteanu şi Laurenţiu-Ciprian Tudor.

interpretate în Krasnoyarsk în
ultimii zece ani.
Înainte de 2004, Mark Kadin a fost dirijor asociat la
cele mai renumite orchestre
din Rusia.
Mihaela Manea s-a născut
în oraşul Târgovişte. Este elevă în clasa a XII-a la Liceul
de Arte din oraşul natal; aprofundează studiul pianului cu
prof. univ. dr. Corina Ibănescu
la Universitatea de Muzică

Bancuri

☺ Un bărbat intră într-o reprezentanţă auto şi îi spune managerului: – Soţia mea ar dori să
discutaţi despre Loganul din vitrină. – Îmi pare rău, domnule,
dar nu avem nici un Logan în vitrină. – Credeţi-mă pe cuvânt,
acum aveţi!
☺Care sunt condiţiile obligatorii
pentru ca economia mondială să-

„Transilvania”
Braşov.
A urmat cursuri de măiestrie
interpretativă cu
maeştrii Luciano Lanfranchi,
Achille Giordano, pianişti şi
cadre didactice
la academiile de
muzică italiene.
Din luna august 2011 este
bursieră a Fundaţiei „Martin
si Adriana Sternin”.
Biletele pentru concertele
Filarmonicii Braşov se pot
procura de la sala „Patria” (Bdul 15 Noiembrie, nr. 50A),
după următorul program:
Luni, miercuri: între orele 12
– 15; Marţi, joi: între orele
16 – 18; Joi: cu o oră înaintea
începerii concertului (ora
18.00).

şi revină din criză: – Chinezii să
nu mănânce o zi. – Ruşii să nu
bea o zi. – Românii să muncească
o zi.
☺ O familie de intelectuali. Soţia cântă la vioară.
Soţul: – Ok, încetează. Am să-ţi
cumpăr rochia aia!
☺– Petrescule, eşti concediat!
– „Concediat”? Credeam că sclavii
sunt vânduţi!..

Joi

Horoscopul zilei
Berbec. La o întâlnire cu prietenii, faceţi cunoştinţă cu o persoană mai în vârstă, care vă va ajuta în afaceri. Puteţi obţine
beneficiile materiale scontate, dacă evitaţi speculaţiile de
orice fel, mai ales cele financiare.
Taur. Un prieten vă propune să vă asociaţi într-o afacere ce
pare profitabilă. Nu vă grăbiţi să luaţi o decizie! Vă sfătuim
să analizaţi cu atenţie propunerea, împreună cu partenerul
de viaţă. De asemenea, ar fi bine să ţineţi cont de sfaturi.
Gemeni. Aveţi rezultate deosebite pe plan social şi afaceri.
Vă sfătuim să daţi dovadă de răbdare şi să nu forţaţi lucrurile.
Spre seară primiţi o veste bună de la persoana iubită, în
urma căreia viaţa dumneavoastră se schimbă complet
Rac. Este posibil să plecaţi într-o călătorie în interes de serviciu, care va prilejui mari schimbări pe plan financiar. O
persoană importantă vă destăinuie câteva secrete în domeniul
afacerilor.
Leu. Relaţiile cu anturajul sunt favorizate astăzi. În cursul
dimineţii vă întâlniţi cu o veche cunoştinţă. Este o zi bună
pentru rezolvarea problemelor sentimentale care vă frământă
de mai mult timp.
Fecioară. Zi favorabilă schimbărilor majore, mai ales pe plan
social şi sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane
importante, consolidarea relaţiilor de prietenie şi sentimentale.
Este favorizată munca în echipă.
Balanţă. Partenerul de viaţă vă oferă un cadou de care vă
bucuraţi foarte mult. Un prieten de familie vă invită să petreceţi după-amiază împreună. Capacitatea de comunicare
este excelentă.
Scorpion. Aveţi posibilitatea să faceţi schimbări importante
pe plan social şi în privinţa relaţiilor sentimentale. Este un
moment bun pentru a încheia contracte, iar investiţiile pe
care le faceţi se vor dovedi rentabile.
Săgetător. În cursul dimineţii primiţi bani dintr-o activitate
extraprofesională. De asemenea, o persoană mai în vârstă
vă propune o nouă colaborare. În partea a doua a zilei, împreună cu persoana iubită, faceţi planuri de viitor.
Capricorn. Sunteţi hotărât să începeţi o nouă etapă în viaţa
dumneavoastră socială şi profesională. Azi sunt favorizate
comunicarea, relaţiile cu persoanele tinere şi călătoriile în
interes personal.
Vărsător. Zi bună pentru a începe noi activităţi şi pentru a
face planuri de viitor. După-amiază sunteţi tentat să cheltuiţi
mai mult decât vă permite bugetul familiei. Fiţi cumpătat
şi consultaţi-vă cu partenerul de viaţă!
Peşti. Capacitatea de comunicare este excelentă şi vă ajută
să vă afirmaţi în societate. Puteţi să începeţi o nouă afacere,
cu condiţia să finalizaţi mai întâi lucrările deja începute.
Relaţiile cu membrii familiei sunt foarte bune.

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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Din „Gazeta Transilvaniei”
de la anul 1900
Un nou birt în Braşov
În strada Neagră (azi Nicolae Bălcescu) nr.65, vis-a-vis
de Grand Hotel s-a deschis
un birt românesc. Antreprenorul acestuia era Ion Burcuta. Oaspeţii sunt serviţi
prompt după dorinţă, cu mâncăruri şi băuturi alese,
aşa că merită a fi recomandat pentru călduroasa prijinire
publicului.
Gazeta de Transilvania, nr.81, 9/22
aprilie 1900

cum şi atestat
de calificaţiune
conform dispoziţiilor articolului de lege XXII
din 1886.
Gazeta de Transilvania,
nr. 81, 9/22 aprilie 1900

imens aştepta nerăbdător defilarea Junilor. Pe la orele 18.00 ei apar venind prin

Se caută comisar pentru Poliţia braşoveană
Sunt scoase la concurs posturile de comisar prim de poliţie,
pentru un salariu
anual de 1800 de coroane, comisar al doilea de poliţie (1600 de
coroane), comisar al treilea
de poliţie (1400 de coroane),
concepist [cel ce face lucrările
în scris într-o instituţie] (1200
de coroane) şi practicant de
concepist (1000 de coroane).
Concurenţii vor prezenta atestat de moralitate despre viaţa
lor nepătată, atestat privind
cunoaşterea limbilor maghiară, germană şi română, pre-

Defilarea Junilor
Ieri după-amiază (joi 13/26
aprilie), pe un timp frumos,
întreg Braşovul s-a pus în
mişcare şi mii de oameni fără
deosebire de naţionalitate sau adunat pe pajiştea din
Groaveri şi pe promenada de
sus. La orele 16.00 muzica
militară atrăgea publicul prin
ariile ce le intona. Publicul

strada Caterinei (str. Brâncoveanu de azi) la vale. Era un
lung convoi în fruntea căruia
mergea surlaşul cu „sfânta
surlă”, un taraf de lăutari şi
un vătaf. Urmau Junii, doi
câte doi, călare şi urcând încet
dar frumos Groaveri-ul. Convoiul l-au închis „Junii albi”
îmbrăcaţi în frumoase şi pitoreşti costume româneşti.

Caii tuturor au fost frumos împodobiţi cu panglici roşii-galbene
şi vinete-galbene. Grup de
grup se opresc înaintea capelei din Groaveri,
unde se cântă de
trei ori „Christos a
înviat!”. După
Juni, care în anul
acesta au fost mai
puţini numeroşi ca
altădată, urma un
lung şir de trăsuri
cu bărbaţi, femei,
fete şi copii. Abia
la sfârşit defilarea
şi o mare parte din
public s-a îndreptat spre clădirea
gimnaziului român (Liceul Şaguna) unde s-au
adunat fete şi flăcăi la joc. Defilarea a succes bine şi norocos graţie timpului minunat
de care s-au bucurat atât junii
noştri cât şi publicul care a ieşit spre a-i vedea şi a se desfăta la aspectul lor.
(Gazeta de Transilvania,
nr. 83, 14/27 aprilie 1900)

prof. Iustina Itu, inspector şcolar. Lucrarea scrisă a vizat materia prevăzută pentru „etapa
republicană” a olimpiadei de
limba română, precum şi „capacitatea elevilor de a opera
cu noile cunoştinţe însuşite,
în cadrul comentariului de
text nestudiat” din creaţia
literară a marelui poet şi filosof Lucian Blaga.
În după-amiaza aceleiaşi
zile a avut loc manifestarea

literară cu tema „Lucian Blaga sub arcadele timpului”.
Cu acest prilej, prof. Maria
Enescu şi Doru Munteanu au
evocat personalitatea artistică
a lui Lucian Blaga, precizând,
îndeosebi, „rolul pe care l-a
avut Braşovul în formarea spirituală a scriitorului”. La opera poetică şi dramatică s-au
referit cele 12 comunicări prezentate de elevi în cadrul sesiunii ştiinţifice.

Din presa maghiară
Magazinul meşteşugarului şi cuţitarului Durighello Lenard

Odată cu dezvoltarea industriei oţelului, produsele din fier
sunt fabricate din oţel, având durată de utilizare mai mare.
Pe piaţa braşoveană pe primul loc se situează produsele din
oţel comercializate de Durighello Lenard.

Meşterul s-a născut în Italia, meserie a învăţat în Graz, apoi
s-a stabilit la Braşov. Datorită cunoştinţelor şi priceperii sale,
produsele lui sunt foarte căutate, iar magazinul renovat din
str. Porţii nr.15 atrage clienţii atât prin produse, cât şi prin
vitrina ingenios aranjată.
În depozitul meşterului Durighello găsim produse importate
din Anglia, Franţa şi Suedia, de la cuţite simple până la cele
mai rafinate instrumente din oţel. Bricele şi trusele de bărbierit
provin de la cele mai renumite firme.
În atelierul propriu, Durighello Lenard execută reparaţii şi operaţii de şlefuire diverse la preţuri accesibile.

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

Magazinul Reiser Frigyes

Pe vremuri, nici industriaşii şi nici comercianţii nu acordau
mare importanţă aranjării vitrinelor sau să-şi pună firme impunătoare pentru a atrage clienţii. Dar mai nou cumpărătorii
sunt mai pretenţioşi şi nu intră în magazinele cu faţadă neîngrijită şi au mentalitatea că dacă vitrina este atrăgătoare cu
siguranţă vor găsi produse de calitate înăuntru.
Unul dintre cele mai impozante vitrine din oraş aparţine magazinului lui Reiser Frigyes, strungar şi fabricant de umbrele
din strada Vămii nr.31.
Firma a fost înfiinţată în 1880 în condiţii modeste şi în decursul
timpului a devenit faimoasă.

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

Mihaela Lupu

Concursul literar „Lucian Blaga” la prima ediţie
În vederea „pregătirii susţinute a lotului olimpic pentru
etapa republicană a concursului de limba şi literatura română”, comisia judeţeană de
limba română pentru învăţământul liceal a organizat, recent, la Liceul „Unirea” din
Braşov, concursul interjudeţean „Lucian Blaga”, la care
au participat câte patru (4)
elevi din judeţele Dolj, Sibiu,
Covasna şi Braşov, informa
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Festivitatea de
premiere
a lucrărilor prezentate la
concurs şi a
referatelor de
la sesiunea de comunicări a avut loc într-o
„ambianţă artistică elevată”,
oferită cu generozitate de
3 elevi interpreţi, laureaţi ai

Dinu Eva

Festivalului naţional „Cântarea României”: Florin Ionescu-Galaţi (vioară) –
Liceul „Unirea” din Braşov, Cristina Buga (pian)
– Şcoala Generală nr. 26
din Braşov şi Cătălina
Mustaţă (recitatoare) – Liceul „Unirea” din Braşov.
Premiul I, pentru cea mai
bună lucrare la concurs, l-a
obţinut Hermenean Marius,
din clasa a X-a – Liceul „Unirea”, iar pentru comunicarereferat, Pamfil Sorin din clasa

a XII-a – Liceul „Andrei Şaguna”. Vizita la Muzeul Primei şcoli Româneşti le-a
oferit particpanţilor la concursul „Lucian Blaga” din
Braşov ocaziunea de „a înţelege mai adânc rolul pe care
l-a avut întotdeauna cartea tipărită pentru realizarea unităţii spirituale a neamului
nostru”.
(Drum Nou,
2 aprilie 1986)
Iulian Cătălui

Vizita oficială a regelui Hassan al Iordaniei în judeţul Braşov
Majestatea Sa regele Hussein Ibn Talal al Regatului Haşemit al Iordaniei a continuat
pe 22 februarie 1980 vizita în
judeţul Braşov. Suveranul iordanian a fost însoţit de toarşii
Ilie Verdeţ, prim-ministru al
guvernului RSR, Gheorghe
Dumitrache, preşedintele Comitetului executiv al Consiliului popular judeţean Braşov
(un fel de preşedinte de Consiliu Judeţean de astăzi), Ion
Stănescu, ministru secretar de
stat la Ministerul Construcţiilor

Industriale, general-”lent”
Constantin Popa, locţiitor al
şefului Marelui Stat Major al
Armatei, Vasile Gîndilă, ambasadorul României la Amman.
La această vizită au participat Alteţa Sa Al-Sharif Abdul
Hamid Sharaf, prim-ministru,
şi Alteţa Sa prinţul Raad Bin
Zeid. În cursul dimineţii, înaltul oaspete a vizitat instalaţiile
sportive, unităţi şi complexe
turistice din frumoasa staţiune
Predeal. Regele Hussein a for-

mulat „cuvinte de înaltă apreciere pentru atenţia deosebită
acordată de conducerea statului nostru asigurării unor condiţii din cele mai bune de
odihnă şi recreere oamenilor
muncii din ţara noastră”.
În cursul după-amiezii de vineri, 22 februarie 1980, şeful
statului iordanian a fost oaspete
al Braşovului. Vizita a oferit
regelui Iordaniei, celorlalţi oaspeţi iordanieni „posibilitatea
de a cunoaşte realizările obţinute aici în domeniul construc-

ţiilor, grija permanentă acordată de statul nostru ridicării
continue a nivelului de trai material şi spiritual al tuturor locuitorilor ţării”.
În seara zilei de 22 februarie
1980, tov. Gheorghe Dumitrache, preşedintele Comitetului executiv al Consiliului
popular judeţean Braşov a oferit o masă în onoarea Majestăţii Sale regele Hussein Ibn
Talal al Iordaniei.
(Drum Nou,
23 februarie 1980)
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„Cel mai frumos
oraş abandonat”
Craco, un oraş părăsit din Italia, este
cunoscut ca unul dintre cele mai
frumoase locuri din lume şi este folosit adesea ca locaţie de filmare
pentru numeroase pelicule.

Oraşul medieval Craco, din sudul Italiei, are o suprafaţă de aproximativ 40 de kilometri pătraţi şi
a fost construit pe dealuri, pentru
ca locuitorii săi să poată supraveghea împrejurimile.
Numele oraşului este datat
în 1060, atunci când teritoriul
a intrat în posesia lui Ar-

naldo, Arhiepiscop de Tricario.
Acesta a denumit zona „Graculum” (în latină ”micul câmp arat”).
De-a lungul timpului, oraşul sa dezvoltat, devenind un important
centru militar şi având chiar o
universitate. În 1656, o epidemie de ciumă a ucis sute de
locuitori ai oraşului.
Între anii 1892 şi
1922, peste o mie de
locuitori ai migrat
în America de
Nord din cauza
condiţiilor
agricole dificile.

În 1963, Craco a început să fie evacuat din cauza unor
alunecări de teren provocată de
lucrări de infrastructură şi sisteme
de irigaţii. Inundaţiile din 1972 au
înrăutăţit situaţia, iar după un cutremur din 1980, oraşul a fost
complet abandonat. Craco a fost
descris ulterior ca fiind cel mai

frumos oraş abandonat din lume.
Localitatea a devenit atracţie
pentru producătorii de filme, printre peliculele filmate aici fiind „Patimile lui Hristos” regizat de Mel
Gibson sau „Quantum of Solace”
din seria James Bond.

Ion Ţiriac a fost jefuit.
„Românul are nişte talente...”
Omul de afaceri Ion Ţiriac
a devăluit recent că aproximativ 500 de porci mistreţi
au fost furaţi de pe domeniul
său de la Balc. Animalele au
fost vândute, cel mai probabil,
în Austria, susţine Ţiriac.
Ion Ţiriac a dezvăluit recent că domeniul său de la
Balc, judeţul Bihor, a fost călcat de hoţi. Aproximativ 500
de porci mistreţi au fost scoşi
din ţarcuri şi vânduţi, cel mai
probabil, în afara ţării, a po-

vestit omul de afaceri în timpul unei emisiuni televizate.
„Românul are nişte talente... 500 de porci mistreţi vii
mi s-au furat. Cum dracului
să faci asta, să furi mistreţii
vii, când ăia fug întruna?”, a
spus Ţiriac. „Foarte inteligent.
Le-au pus mâncare până la
gard, porcii au venit fără să
ştie ce li s-a întâmplat şi apoi,
când au ajuns acolo, i-au
prins. Ştiu şi unde i-au vândut,
în Austria, dar hoţul nu l-au

prins de un an de zile”, a
adăugat fostul tenismen în interviul acordat Digi Sport şi
citat de ziare. com.
Ion Ţiriac organizează
anual partide de vânătoare la
Balc, domeniu întins pe 150
de hectare, concesionat de
omul de afaceri în 2002. Prima vânătoare a avut loc în
2005, când au fost împuşcaţi
185 de mistreţi, dintre care
23 de către fostul premier
Adrian Năstase.

Mădălina Ghenea neagă implicarea
în „Dosarul prostituatelor de lux”

Fotomodelul Mădălina
Ghenea neagă orice implicare
în dosarul prostituatelor de
lux şi avertizează că îi va trage
la răspundere pe toţi aceia

care propagă asemenea
declaraţii, pe care le
consideră „defăimătoare” şi despre care afirmă că îi afectează
contractele de publicitate în derulare.
După ce Lavinia
Despa, una dintre persoanele cercetate pentru proxenetism în
dosarul prostituatelor
de lux foloseşte numele de Ghenea într-o
discuţie cu un potenţial client,
în presă au apărut speculaţii
conform cărora Mădălina
Ghenea ar fi implicată în acest
scandal.

Într-un comunicat de presă,
Mădălina Ghenea spune că
aceste afirmaţii sunt contrare
adevărului, afectându-i în
mod nemeritat imaginea şi activitatea profesională.
„Nu am nicio implicare, de
nicio natură, în actele ce fac
obiectul dosarului nr. 1206/
P/2014 al Parchetului de pe
lângă Judecătoria Sectorului
5 (aşa numitul «dosar al prostituatelor de lux»). Am întreprins deja demersurile legale
necesare pentru a obţine o
confirmare scrisă cu privire
la lipsa oricărei calităţi procesuale a subsemnatei în acest
dosar”, spune fotomodelul.

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

