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EDIŢIE ELECTRONICĂ

O nouă amânare
pentru autostradă
Drăguşul, vedetă în jocul
video „Play Romania”
Asociaţia Cele Mai Frumoase Sate din România va lansa, la
începutul lunii aprilie, primul joc video de promovare turistică
a ţării, Play România. O pre-lansare a platformei a avut loc
sâmbătă, 14 februarie, la Muzeul Ţăranului Român. Jocul are
un ghid – Mihai – care ne duce în cele mai fascinante locuri
de la noi – din Bucovina până la Târgu Jiu, din Oradea în
Delta Dunării.
„Salut,
Eu sunt Mihai şi te invit să participi la lansarea primului joc
video de promovare turistică din Romania. Voi fi ghidul şi
prietenul tău într-o călătorie fantastică în cele mai frumoase
locuri din ţara noastră. Vom vizita muzee, oraşe, cele mai frumoase sate din România, vom admira peisaje, vom cânta şi
ne vom distra. PLAY ROMANIA este un joc educativ, ludic şi
interactiv de promovare turistică a celor mai frumoase destinaţii
turistice din ţara noastră.Ţi-ai făcut bagajul? atunci PLAI
ROMANIA…. hai să vizităm câteva locuri pitoreşti..îţi propun
să descoperim – oraşele Timişoara, Arad, Oradea, Bucureşti,
să hoinărim prin Delta Dunării, să ne pierdem în Labirintul
poveştilor din Satul Drăguş, județul Brașov, şi de ce nu, să
ne găsim pereche la mare, la Vama Vecheee…”, îşi începe
prezentarea ghidul nostru, Mihai.

Construcţia tronsonului Comarnic-Braşov, considerat cel
mai dificil tronson din cadrul viitoarei autostrăzi BucureştiBraşov, nu pare să înainteze în niciun fel. Ministerul Transporturilor a anunţat acum că statul vrea să găsească un
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model financiar mai eficient în raport cu bugetul şi să atragă
finanţare de la instituţii financiare internaţionale pentru
autostrada Comarnic-Braşov, iar discuţiile cu consorţiul sepag. 4
lectat vor continua până în aprilie.

În fiecare oraş sau comună avem de îndeplinit câteva „misiuni”
– fie de adunat comori, fie de salvat animale sălbatice – misiuni care asigură continuitatea jocului şi, deci, a călătoriei.
Din loc în loc, avem „puncte de informare”, ca pentru orice
turist – şi, printr-un click, ajungem pe paginile de internet
ale centrelor de informare turistică din zona respectivă. Nicolae
Marghiol, preşedintele executiv al Asociaţiei, s-a arătat încrezător în succesul jocului pentru că este ceva nou, interesant,
complex şi ne arată locuri superbe, ce merită văzute.
Sebastian Dan

Podul de pe strada Zizinului, modernizat

„Lupii” sunt în semifinale

Licitaţia pentru lucrările de reabilitare a podului care traversează râul
Timiş şi face legătura cu drumul judeţean către Târlungeni este în curs
de adjudecare. La licitaţia lansată de
municipalitate s-au înscris iniţial zece
firme. „Ofertele au fost evaluate din
punct de vedere tehnic şi s-au mai
cerut unele clarificări de la construc-

Corona Wolves Braşov a câştigat ambele întâlniri disputate pe teren propriu cu Debrecen, în sferturile de
finală ale Ligii Mol şi cu scorul general de 2-1 s-a calificat în semifinalele competiţiei, unde va întâlni
formaţia maghiară Miskolc. După ce
au pierdut cu scorul de 2-1, primul
meci din cadrul sferturilor de finală

tori. Săptămâna viitoare, aşteptăm
răspunsul la aceste solicitări, după
care se va face adjudecarea”, a explicat primarul George Scripcaru.
Proiectul presupune de fapt dărâmarea şi refacerea din temelii a podului
construit în 1960 şi la care nu s-au
mai efectuat lucrări semnificative de
pag. 7
întreţinere.

ale Ligii Mol, hocheiştii de la Corona
Wolves Braşov erau obligaţi să câştige
jocurile de vineri şi sâmbătă pentru
a-şi asigura prezenţa în semifinale.
„Acum trebuie să ne odihnim puţin
pentru că mâine deja plecăm spre Ungaria, unde vom înfrunta pe cei de la
Miskolc, o echipă puternică”, a spus
pag. 9
antrenorul Jerry Anderson.
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Condamnate la închisoare capturate de polițiști
În weekendul trecut au fost organizate și desfășurate în
județ acțiuni pentru capturarea persoanelor pe numele
cărora instanțele de judecată au emis mandate de executare a pedepsei cu închisoarea. Polițiștii au depistat
în municipiul Brașov două femei de 44 și 46 ani, condamnate la cinci ani, respectiv zece ani închisoare,
pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în baza
unor mandate de executare a pedepsei emise de Tribunalul Brașov, în data de 06.02.2015. Persoanele
menționate au fost reținute de polițiști și încarcerate în
Penitenciarul Codlea.

Avertizare de vreme geroasă
Astăzi, înnorările vor persista în estul şi în sudul ţării, dar
şi în depresiunile din centru, iar în zonele montane şi submontane, local, vor fi ninsori slabe. În ţară, astăzi, vremea
se va menţine predominant frumoasă în restul teritoriului,
mai caldă decât în mod obişnuit la mijlocul lunii februarie.
Cerul va fi variabil la senin. Noaptea, cerul se va degaja
în aproape toate zonele, astfel încât doar izolat va mai
fulgui în Oltenia, însă vremea va deveni rece, geroasă în
regiunile nordice, nord-estice şi centrale. Temperaturile
maxime vor fi cuprinse între -3...-1 grad în Moldova şi în
estul Transilvaniei şi 9...10 grade în dealurile din Banat
şi Crişana; minimele termice se vor încadra între -20 de
grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi -2...-1 grad
în dealurile Banatului. Mâine, vremea va fi predominant
frumoasă, dar rece în cea mai mare parte a ţării, geroasă
dimineaţa şi noaptea în centru, nord şi nord-est şi izolat
în rest. Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări în
prima parte a zilei în Oltenia şi estul Dobrogei, unde izolat
va mai fulgui.Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în
general, între -4 şi 4 grade, iar cele minime se vor încadra
între -14 şi -3 grade, mai coborâte în depresiuni, spre 23 de grade în cele din estul Transilvaniei.
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Zi neagră pe șoselele
din județul Brașov
Vineri, 13 februarie, a
fost o zi neagră pentru
șoselele din județ. După
ce de dimineață a avut
loc un accident pe
DN1A, unde au fost implicate trei TIR-uri, un
nou accident a avut loc
în jurul prânzului pe
„Drumul Morții“ –
DN13.
Circulaţia pe Drumul Naţional 1 A între localităţile
Cheia şi Babarunca a fost blocată, vineri dimineatʼă, după
ce două TIR-uri s-au ciocnit,
iau un al treilea a ajuns întro râpă. Șoferul unuia dintre
autotrenuri a pierdut controlul
volanului, maşina a derapat şi
s-a ciocnit frontal cu un alt
TIR. Pentru a evita impactul
cu cele două TIR-uri implicate
în accident, şoferul unui alt
autotren a tras de volan, iar
maşina a căzut într-o râpă.

Şoferul unui autotren a rămas încarcerat în maşină, fiind scos de echipajele ISU
Prahova şi preluat de o ambulanţă SMURD care l-a
transportat la spital, fiind rănit
la picioare. Ceilaltʼi șoferi nu
au suferit răni grave.
Patru persoane au fost rănite, dintre care una este în
stare gravă şi a fost transportată cu un elicopter

SMURD la spitalul din Târgu Mureş, după ce un autoturism s-a ciocnit cu o
cisternă care transporta combustibil, în jurul orei 13.00,
pe DN13 la ieşirea din Pădurea Bogăţii. Potrivit purtătorului de cuvânt al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov,
Ciprian Sfreja, în urma impactului, patru persoane care

se aflau în autoturism au
fost rănite, una dintre ele,
pasagerul din dreapta şoferului, fiind în stare gravă.
„Pasagerul din dreapta şoferului a rămas încarcerată şi
era inconştientă. Aceasta a
fost preluată de un echipaj
SMURD şi dusă la spital. De
asemenea, au mai fost alte trei
victime din autoturism, conştinte, care au suferit diverse
politraumatisme şi traumatisme craniene”, a spus Sfreja.
Reprezentantul ISU Braşov
a mai precizat că nu a existat
pericol de explozie deoarece
cisterna care transporta combustibil nu a fost avariată, ci
doar cabina şoferului.
ISU Braşov a intervenit cu
un echipaj de descarcerare,
două SMURD şi două ambulanţe care au preluat răniţii şi
i-au transportat la Spitalul Judeţean Braşov.
Sebastian Dan

Motivarea arestării Elenei Udrea
Potrivit motivării arestării
preventive a Elenei Udrea, instanţa arată că, prin declaraţiile
făcute, aceasta ar fi încercat săl influenţeze, prin mesaje indirecte, pe fostul soţ Dorin Cocoş,
încălcând obligatʼiile controlului
judiciar. Astfel, Udrea ar fi vrut
ca Dorin Cocoş să o susţină în
denunţul său împotriva generalului Florian Coldea, şeful
SRI.
„Fără a nega dreptul la liberă
exprimare al inculpatei şi faptul
că nu avea o interdicţie expresă
de a se prezenta la emisiuni televizate ori de a da diferite interviuri, instanţa reţine totuşi
faptul că inculpata nu a dat,
iniţial, nicio declaraţie la urmă-

rirea penală faţă de acuzaţiile
care i se aduceau, în legătură
cu obţinerea ilegală a unor sume
de bani în dosarul Microsoft.
În aceste condiţii, explicaţiile
date de inculpată în mass-media
se constituie în tot atâtea indicaţii către martorii şi inculpaţii
din dosarul respectiv, în special
către Dorin Cocoş, privind poziţia procesuală pe care inculpata ar dori ca acesta să o
adopte, legat de acele sume de
bani şi mai ales de faptul că doreşte ca acesta să o susţină în
denunţul formulat împotriva
unui şef de serviciu secret român”, se arată în motivarea
ICCJ.
Instanţa mai arată că Udrea

a încălcat obligaţia de a nu lua
legătura cu martorii şi inculpaţii
din dosarul Microsoft.
Instanţa a apreciat, de asemenea, ca fiind justificată arestarea preventivă a Elenei Udrea
după denunţul lui Dinu Pescariu, întrucât „există probe din
care să rezulte suspiciunea rezonabilă că inculpata ar fi comis infracţiunea respectivă”.
Înalta Curte de Casatʼie și
Justitʼie a decis ca Elena Udrea
să fie arestată pentru 30 de zile.
Doi judecători vor soluţiona
mâine contestatʼia privind măsura arestului preventiv, urmând
să decidă dacă Udrea va fi eliberată sau va fi cercetată în continuare în arest preventiv.

Directorul Romarm, arestat pentru abuz în
serviciu, nu poate justifica o parte din avere
Directorul Romarm, Dan Tache, arestat pentru abuz în serviciu, nu poate justifica 100.000
de dolari şi 35.000 de euro, Agenţia Naţională de Integritate cerând
comisiei de specialitate de la Curtea de Apel Braşov să îi verifice
averea.
Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat că există
o diferenţă nejustificată de
100.000 de dolari şi 35.000 de
euro între averea dobândită şi veniturile realizate de Dan Tache,
director general al Companiei

Naţionale Romarm SA şi fost director general adjunct al SC Carfil SA, în perioada 30 iulie 2010
- 27 august 2013.
„Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul
Curţii de Apel Braşov în vederea
începerii acţiunii de control cu
privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către Tache Dan în
perioada exercitării funcţiilor
publice”, se arată într-un comunicat de presă al ANI.

Potrivit sursei citate, Dan Tache
a fost informat despre declanşarea
procedurii de evaluare şi elementele identificate, însă directorul
Romarm nu a depus la dosar un
punct de vedere.
Dan Tache şi şeful sucursalei
Romarm din Braşov, Aurel Velţan, au fost arestaţi în 11 februarie,
pentru abuz în serviciu, în legătură cu 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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MApN infirmă existenţa vreunui
proces de mobilizare a rezerviştilor
normal de luare în evidenţă. De asemenea, în
această perioadă se desfăşoară o acţiune normală
de promovare a învăţământului militar, în şcolile gimnaziale.
„Ministerul Apărării
Naţionale infirmă categoric existenţa vreunui proces de mobilizare a
rezerviştilor şi de recrutare
a tinerilor pe teritoriul României. Mobilizarea rezerviştilor şi încorporarea
tinerilor pentru executarea
serviciului militar obligatoriu sunt posibile numai
la declararea stării de război sau de mobilizare, conform Legii nr. 355/ 2009
privind regimul stării de
mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al
stării de război”, relevă un
comunicat al ministerului.
În luna mai a anului trecut, MApN a precizat că

Nu se fac recrutări
pentru război! Asigurările vin din partea
reprezentanților
Centrului Militar Zonal Braşov!
În ultima perioadă au
început să circule tot mai
mult zvonurile conform
cărora, tinerii cu vârsta între 18 şi 35 de ani vor începe să fie luaţi în
evidenţă pentru a putea
apoi să fie înrolaţi dacă va
izbucni un posibil război
în Ucraina.
Reprezentanţii Centrului Militar Zonal Braşov
ţin să nege această variantă şi precizează că acţiunea prin care unele
persoanele sunt chemate
la Biroul Informare-Recrutare al instituţiei nu are
niciun fel de legătură cu
situaţia din ţara vecină, ci
fac parte dintr-un program

Ministerul Afacerilor Externe condamnă
atacurile teroriste din Danemarca
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) consideră că
atacurile teroriste din Danemarca sunt acte violente inacceptabile comise pe
teritoriul Uniunii Europene și
constituie un atac la adresa
valorilor europene fundamentale.
„MAE condamnă cu fermitate atacurile teroriste din Danemarca și transmite
condoleanțe familiilor celor
care și-au pierdut viața în
urma acestora. (...) Asemenea
atacuri de o gravitate deosebită și lipsite de orice justificare ne întăresc și mai mult

angajamentul de a lupta împotriva
terorismului
internațional și a extremismului. În aceste momente dificile,
exprim, în numele meu și al
Ministerului Afacerilor Externe, solidaritatea față de Danemarca și poporul danez", a
fost mesajul transmis duminică de ministrul Bogdan Aurescu,
conform
unui
comunicat de presă al MAE.
Două atacuri armate au
avut loc în acest weekend la
Copenhaga, Danemarca.
Primul s-a produs sâmbătă,
când s-au tras focuri de armă
asupra unui centru cultural

unde se desfășura o dezbatere
despre islam și libertatea de
exprimare.
Ieri dimineatʼă, un bărbat
care a deschis focul asupra
fortʼelor de ordine a fost ucis
în apropierea unei gări. Acesta
ar putea fi autorul celor două
atacuri, soldate cu doi mortʼi
și cinci rănitʼi, a anuntʼat politʼia
locală, relatează DPA și Reuters.
Bărbatul ucis este suspectat
că a vrut să imite atentatele
de la Paris din luna ianuarie,
au indicat anchetatorii. Politʼia
a refuzat să ofere informatʼii
despre identitatea bărbatului.

STS: Localizarea apelanților la numărul de
urgență 112 e posibilă în 98% din cazuri
Un raport al Serviciului
de Telecomunicatʼii Speciale
arată că România se numără
printre statele europene cu
cei mai buni timp de reactʼie
la apelarea serviciul de
urgentʼă.
Serviciul de Telecomunicatʼii Speciale a anuntʼat sâmbătă, într-un comunicat, că
apelurile la serviciul de
urgentʼă 112 sunt preluate, în
medie, în 3,68 secunde. Potrivit
STS, localizarea apelantʼilor este
posibilă în 98% din cazuri. Un

raport al Comisiei Europene
arată că România se situează
printre statele europene cu cei
mai buni timp de reactʼie și

dovedește o acuratetʼe sporită în localizarea celor care
sună la numărul de urgentʼă
112.
Mediafax raportează că
localizarea apelantʼilor este
posibilă pentru 97,2% dintre
cei care sună de pe o retʼea
de telefonie fixă și 99,27%
în cazurile în care se sună
de pe o retʼeau de telefonie
mobilă. Potrivit STS, numărul
de apeluri false a scăzut și se
află la aproximativ 65% din
cazuri.

ordinul comun publicat în
Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 312, din 28 aprilie 2014,
privind actualizarea modelului certificatului medical
eliberat de medicul de familie ce urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală
de recrutare-încorporare,
pentru efectuarea vizitei medicale, este un demers legal,
conform cu articolul 27 din
Legea nr.446/2006 privind
pregătirea populaţiei pentru
apărare, cu modificările şi
completările ulterioare, care
prevede în mod expres obligativitatea stabilirii unui model unic pentru acest tip de
document.
Conform MApN, certificatul este unul similar celui
folosit de soldaţii şi gradaţii
profesionişti, iar măsura legislativă nu este legată de
conflictul militar care se desfăşoară în vecinătatea ţării
noastre.
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Știri pe scurt
Structură pentru valorificarea bunurilor confiscate
Guvernul va crea o structură specială pentru valorificarea
la nivel naţional a bunurilor confiscate în cadrul procedurilor
judiciare penale, în încercarea de a creşte gradul de valorificare a creanţelor provenite din infracţiuni la cel puţin
25%, nivelul actual de valorificare fiind extrem de scăzut.
În prezent, Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi
Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din
Infracţiuni, din cadrul Ministerului Justiţiei, este structura
cu atribuţii în acest domeniu, dar rapoartele şi evaluările
internaţionale din cadrul Mecanismului de Cooperare şi
Verificare al Comisiei Europene au indicat dificultăţi în activitatea de valorificare a bunurilor confiscate, deoarece
competenţele de management al bunurilor sechestrate
sunt partajate între mai multe autorităţi, fără o coordonare
eficientă, cu impact inclusiv asupra sumelor efectiv recuperate de către ANAF.

Inflație de 0,1% pentru finele primului trimestru
Banca Națională a României (BNR) estimează o inflație
de 0,1% la finalul primului trimestru din acest an, cu un
interval de variație de +/-0,5%, potrivit datelor publicate
pe site-ul instituției. Pentru trimestrul II, este prognozată
o inflație de 0,6% (+/-1%), pentru cel de-al treilea 1,1%
(+/-1,4%), iar la final de an 2,1% (+/—1,8%). În ceea ce
privește anul viitor, la finele T1, cu un interval de incertitudine de +/-1,9%, BNR prognozează 2,3%. Inflaţia de
bază CORE2 ajustat este prognozată de Banca Centrală
la 1,1% la finalul primului trimestru din acest an, la 1,5%
la în T2, 1,4% - T3 şi 1,3% - T4. CORE2 ajustat este inflaţia de bază care elimină din calculul Indicelui Preţurilor
de Consum total o serie de preţuri asupra cărora influenţa
politicii monetare (prin gestionarea cererii agregate) este
puţin semnificativă sau nulă, precum cele administrate,
volatile (legume, fructe, ouă, combustibili), ale produselor
din tutun şi ale băuturilor alcoolice.
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O nouă amânare
pentru autostradă
Construcţia tronsonului
Comarnic-Braşov, considerat cel mai dificil
tronson din cadrul viitoarei autostrăzi Bucureşti-Braşov, nu pare să
înainteze în niciun fel.
„La solicitarea Premierului
Victor Ponta, Ministerul
Transporturilor urma să prezinte situaţia și decizia cu privire la realizarea Autostrăzii
Comarnic - Braşov până în
15 februarie 2015. Acest subiect a fost supus dezbaterii
publice. În urma acestora, au
fost exprimate sute de poziţii
divergente", anunţă un comunicat al Ministerului Transporturilor.
„Autostrada Comarnic Brașov este necesară, însă a
fost catalogată în urma dezbaterilor ca fiind greu de suportat de bugetul ţării”, spune
ministerul. În acest context,

au fost initʼiate discuţii între
reprezentanţii MT, CNADNR
şi ai consorţiului câştigător.
„Am discutat cu consorţiul
şi, în varianta în care vom
reuşi să restructurăm proiectul
şi să găsim un model financiar
mai eficient în raport cu bugetul țării, pe care să-l aducem
într-o zonă în care pot parti-

cipa şi alte instituţii financiare
internaţionale (BEI, BERD,
IFC – cu care MT are programate discuții pe această temă)
si dacă vom avea și o poziţie
favorabilă şi din partea Eurostat, deci dacă găsim o astfel de variantă, care să fie
acceptată de toată lumea, mergem mai departe. Dacă nu, și

se mențin datele actuale, va
trebui să găsim o altă
construcție a acestui proiect.
Pe aceste coordonate ale restructurării proiectului continuăm până în luna aprilie
discuțiile cu partenerii din
consorțiul Vinci-Strabag-Aktor”, spune Ministrul Transporturilor, Ioan Rus.
La începutul anului 2014,
CNADNR a încheiat un memorandum cu consorţiul format din Vinci-Strabag-Aktor
prin care se prevede concesiune de lucrări publice pentru
proiectarea, construcţia, finanţarea, operarea şi întreţinerea autostrăzii ComarnicBraşov. Durata contractului
de concesiune este de 30 de
ani, din care 4 ani construcţie
şi 26 de ani operare şi întreţinere. Lungimea autostrăzii
53,22 km. Valoarea estimată
pentru lucrări - 1,828 mld.
Euro (fără TVA).

Investiţiile străine directe s-au
redus semnificativ anul trecut
„Investiţiile directe
ale nerezidenţilor în
România au însumat 2.426 milioane
euro, din care participaţiile la capital
(inclusiv pierderea
netă estimată) au înregistrat 2.581 milioane euro, iar
creditele intragrup
au avut o valoare
negativă de 155 de
milioane euro (net)”,
se arată într-un comunicat al BNR.
În decembrie au fost atrase
investiţii străine de 304 milioane euro, al treilea nivel
atins anul trecut, după cel din
noiembrie, soldul anual urcând
astfel de la 2,12 miliarde euro.
În luna noiembrie a fost înregistrat cel mai mare nivel
al investiţiilor străine directe
atrase de România de la începutul anului trecut, de 531
milioane euro, urmat de cel
din mai, de 306 milioane
euro.
La polul opus, cu cele mai
reduse niveluri ale investiţiilor,
s-au situat lunile februarie, cu
36 milioane euro, şi octombrie, cu 80 milioane euro.
În ordine descrescătoare,
în martie investiţiile au totalizat 290 milioane euro, în ia-

nuarie 244 milioane euro, în
aprilie 215 milioane euro, în
iulie 117 milioane euro, în
august 115 milioane euro, în
iunie 101 milioane euro, iar
în septembrie au fost de 90
milioane euro.
În 2013, investiţiile străine
directe au crescut cu 26,8%
comparativ cu anul anterior,
la 2,713 miliarde euro, atingând vârful ultimilor patru
ani, după ce în 2012 s-a consemnat prima apreciere de la
începutul crizei.
Cel mai ridicat nivel al investiţiilor străine directe s-a
înregistrat în anul 2008, de
9,496 miliarde de euro. Între
2003 şi 2006 România a înregistrat în fiecare an creşteri
ale investiţiilor străine, acestea

ajungând la 5,183 miliarde
de euro în 2004, 5,213 miliarde de euro în 2005 şi
9,056 miliarde de euro în
2006. În 2007 a avut loc o
diminuare a capitalului străin
investit în România, la 7,25
miliarde de euro, urmat de o
creştere la nivelul record din
2008.
Începând cu anul următor,
valoarea indicatorului s-a deteriorat, investiţiile scăzând
abrupt până la 3,48 miliarde
de euro în 2009 şi la 2,2 miliarde de euro în 2010.
În 2012, investiţiile străine
directe nete au crescut pentru
prima dată de la începerea
crizei, avansul fiind de
18,7%, la 2,138 miliarde
euro.
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Luptă necontenită
împotriva muncii la negru
Inspecţia Muncii a aplicat amenzi în valoare
de 251.863 de euro şi a
depistat 137 de persoane fără contracte individuale de muncă în perioada 02-06 februarie
2015
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 2-6 februarie
2015, acţiuni de control în
urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de
1.108.200 de lei, adică
251.863 de euro.
Au fost depistate 137 de persoane care lucrau fără forme
legale. Dintre acestea 49 erau
din București, 14 din Bihor și
10 din judetʼul Constantʼa. Inspectorii de muncă au făcut 5
propuneri de cercetare penală
pentru angajatorii care au primit la muncă mai mult de 5
persoane fără contracte individuale. În domeniul relaţiilor

de muncă s-au aplicat amenzi
în valoare de 842.200 de lei
din care 580.000 de lei pentru

muncă la negru. Au fost sancţionaţi 315 angajatori din care
36 pentru muncă fără forme

legale. Au fost sanctʼionate 24
de persoane fizice pentru ca
au acceptat să muncească la

negru. În aceeaşi perioadă, în
domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă s-au aplicat amenzi
în valoare de 266.000 de lei.
Pentru deficienţele constatate,
inspectorii de muncă au dispus
oprirea din funcţiune a două
echipamente de lucru în
judetʼele Galatʼi și Neamtʼ. În
judetʼul Argeș s-a dispus sistarea activitătʼii pentru a fi prevenite posibile accidente.
Angajatorii au comunicat
către inspectoratele teritoriale
de muncă 61 de evenimente
care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă,
vor fi încadrate sau nu ca fiind
accidente de muncă. Dintre
acestea 28 au avut loc în
București.
„Inspecţia Muncii este necesară pentru un mediu de
afaceri sigur și sănătos, obiectiv pe care ne-am propus săl asigurăm prin dialog și parteneriat. Avem încheiate pro-

tocoale de colaborare cu Uniunea Generală a Industriașilor din România, Patronatul
Român, Consiliul Național al
Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Patronatul National Român. Am avut întâlniri cu
reprezentanții Uniunii Naționale a Patronatului Român
pentru dezvoltarea unui parteneriat. Am ajuns la concluzia că împreună putem crește
eficiența în: combaterea muncii la negru, asigurarea pentru
an-gajații din România a unui
mediu de muncă propice, monitorizarea sănătății sa-lariaților, ridicarea nivelului de calitate a serviciilor de securitate
şi sănătate în muncă prin colaborare cu firmele care prestează servicii de prevenire şi
protecţie. Manifestăm deschidere permanentă în domeniile
de competență”, a declarat
Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.

Învățământul nu va figura printre
serviciile care vor fi liberalizate
Liderul Federatʼiei sindicale
din învătʼământul superior
Alma Mater, Anton Hadăr,
afirmă că învătʼământul nu va
fi inclus printre serviciile care
vor fi liberalizate, arătând că
a primit în acest sens un răspuns de la Comisia Europeană.
„În legătură cu temerea
noastră de a putea fi incluse
sistemul educațional românesc
și învățământul în ansamblu
pe lista serviciilor care ar putea
să fie comercializate zile acestea, am primit un răspuns de
la Comisia Europeană legat de
faptul că învățământul nu va

figura printre serviciile care
vor fi liberalizate, așa că acum
temerea noastră este mult diluată. Sperăm să primim un
răspuns oficial, de data
aceasta a fost un răspuns verbal și sperăm ca în urma acestui răspuns lucrurile să stea
așa cum ne așteptăm noi. Asta
înseamnă că învățământul nu
va putea fi supus unui proces
de privatizare atât de repede.
Poate că peste ani ar fi
posibilități de acest tip, acum,
însă nu”, a declarat, sâmbătă,
pentru Agerpres, Anton
Hadăr. El a arătat că a discutat
cu privire la această temă cu

reprezentantʼi ai României la
nivelul Uniunii Europene și cu
Marin Romer, liderul European Trade Union Committee
for Education, care a afirmat
că în urma eforturilor și a dezbaterilor din diferite tʼări s-a
ajuns la concluzia că nu este
momentul ca educatʼia să fie
inclusă în Tratat.
Anton Hadăr a participat
sâmbătă, alături de președintele Senatului UPB, Ecaterina
Andronescu, președintele
Consiliului Natʼional al Rectorilor, Răzvan Teodorescu, la
Uniunea Natʼională a Studentʼilor din România.

Imobile abandonate la Victoria
Criza imobiliară şi-a pus amprenta şi asupra oraşului Victoria. Deşi e la doar 60 de kilometri de Sibiu şi la aproape 100
de Braşov, oraşul a ajuns aproape pustiu. Clădirile care odată
erau imaginea localităţii au
ajuns acum in paragină. Este si
cazul a două imobile. Unul dintre ele a fost cedat către ANL,
care a abandonat însă lucrările,
iar altul zace abandonat şi a devenit adăpost pentru şobolani
şi oamenii străzii.
„Aici au stat burlaci şi fami-

lişti. Era foarte, foarte... avea
pază, avea tot, era în ordine. Ţiera mai mare dragul să vii să te
bagi în blocul ăsta. Şi era ordine”, îşi aminteşte un bărbat din
oraș.
„Era unul dintre blocurile cele
mai dotate, cu tot ce era necesar
pentru un muncitor care lucra
atunci în combinat, în şantier
sau în alte părţi”, spune alt locuitor. Între timp blocul a fost
vândut de două ori.
Actualul proprietar este o societate din Sibiu, care a intrat în

insolvenţă. Locatarii au fost
obligaţi să parăsească imobilul,
iar clădirea a fost lăsată în paragină. Contactat de reporterii
Digi24, administratorul judiciar
al firmei din Sibiu susţine că
este gata să negocieze orice
ofertă. Situaţia nu este singulară
în Victoria. Un fost cămin internat a rămas în ruine, după ce
a fost preluat de cei de la ANL.
Primăria din oraş încearcă
acum să rezolve situaţia celor
două imobile, pentru a le transforma în locuinţe sociale.
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Piaţa Prundului
până în 1944

Piaţa Unirii din Braşov s-a numit până în 1944 Piaţa Prundului. Aceasta îşi trăgea numele de la prundişul adus de apele
care cugeau de la Pietrile lui Solomon şi formau prundiş în
această piaţă, sediul central al fostului sat Şchei, pe vremea
când apele care coborau de la Pietrele lui Solomon adunau
mereu alu viuni şi mai ales prundişul pietros.

DEX. Prundiş: îngrămădire de pietriş şi de nisip
în albia unei ape

În 1674 în actele oficiale numele pieţii este „La Prund”. În piaţă, pe locul
unde acum se află un chioşc, până nu demult o tonetă de îngheţată şi de
ziare, pe vremuri se afla o moară de ulei, care în 1859 a ars şi când proprietarul a vrut să o refacă, biserica s-a opus pe motiv că apa morii produce
mari mizerii. Într-o monografie a Braşovului (Philippi, p. 48) se afirmă
că la 1872 în Piaţa Prundului era cea dintâi farmacie a Şcheiului.
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Reabilitarea podului mic de pe
Zizinului, în curs de adjudecare
Licitaţia pentru lucrările
de reabilitare a podului
care traversează râul Timiş şi face legătura cu
drumul judeţean către
Târlungeni este în curs
de adjudecare.
La licitaţia lansată de municipalitate s-au înscris zece
firme, însă doar nouă au rămas
în competiţie, deoarece una nu
a respectat preţul maxim de
pornire al licitaţiei. „Ofertele
au fost evaluate din punct de
vedere tehnic şi s-au mai cerut
unele clarificări de la constructori. Săptămâna aceasta, aşteptăm răspunsul la aceste
solicitări, după care se va face
adjudecarea”, a explicat primarul George Scripcaru.
Proiectul presupune de fapt
dărâmarea şi refacerea din temelii a podului construit în
1960 şi la care nu s-au mai
efectuat lucrări semnificative
de întreţinere. Din cauza vechimii, suprastructura sa a în-

ceput să se degradeze foarte
tare în zona trotuarelor, a
scurgerilor şi a rosturilor, apărând fisuri, care au dus la desprinderea unor bucăţi de
tencuială, astfel că armăturile

au rămas descoperite şi au ruginit. Pe perioada şantierului
ar urma să fie amenajat un
podeţ provizoriu, astfel ca traficul spre Tărlungeni să nu fie
afectat. Costul lucrărilor de

construcţie a fost estimat la
suma de 4,47 milioane de lei
fără TVA, finanţarea fiind asigurată de la bugetul local. Lucrările trebuie finalizate în
14 luni de la data emiterii or-

dinului de începere a lucrărilor, iar garanţia lucrării trebuie
să fie de 60 de luni.
Municipalitatea mai are în
plan începerea în acest an a alte
două investiţii asemănătoare,
respectiv reabilitarea podului
de pe strada Lânii şi refacerea
vechiului pasaj Fartec.
Podul de pe Lânii traversează Canalul Timiş – Triaj
şi leagă Bartolomeul de Stupini şi de tronsonul III al ocolitoarei, iar lucrările de
reabilitare vor dura tot 14 luni.
Strada asigură şi accesul la
şantierul Aeroportului Internaţional Braşov şi va deveni
principala cale de acces din
municipiul Braşov la acest
obiectiv, după darea lui în folosinţă. Lucrările sunt estimate la 1,4 milioane lei.
Costul estimat al pasajului
Fartec este de 76,51 milioane
de lei.
Pentru ambele lucrări,
licitaţiile vor fi lansate în
perioada următoare. „Sper să

finalizăm cât mai repede procedurile de licitaţie, astfel încât, atunci când vremea va
permite, să demarăm lucrările.
Împreună cu podul de pe Zizinului, sunt trei investiţii importante pentru siguranţa
traficului rutier în Braşov. Investiţiile sunt multianuale şi
vor fi realizate cu fonduri de
la bugetul local”, a adăugat
primarul George Scripcaru.
Toate cele trei proiecte ar
fi trebuit să înceapă încă de
anul trecut, însă au fost blocate de un ordin interpretabil
al Ministerului Mediului. Reprezentanţii Primăriei Braşov,
împreună cu conducerea Serviciului de Gospodărire a
Apelor Braşov, a discutat cu
Administraţia Naţională Apele Române pentru a putea depăşi obstacolul care obliga
Primăria să obţină o hotărâre
de Guvern pentru a putea executa lucrări de reparaţii la poduri sau podeţe.
A.P.

În 23 februarie încep înscrierile
copiilor în clasa pregătitoare!

Începând de astăzi, părinţii
pot consulta, pe listele afişate
în şcoli, numărul locurilor disponibile. Micuţii pot fi înscrişi
la unitatea de învăţământ din

circumscripţie sau la o şcoală
la alegerea părinţilor.
Prima etapă de înscrieri în
clasa pregătitoare va fi în intervalul 23 februarie – 3 mar-

tie. Părinţii vor putea depune
o cerere tip la şcoala unde doresc să îşi înscrie copilul. Cererile pot fi depuse şi online,
iar formularul va fi disponibil
pe site-ul edu.ro din 23 februarie. Copilul poate fi înscris la unitatea de învăţământ
din circumscripţie sau la o
şcoală la alegerea părinţilor.
În al doilea caz înscrierile se
vor face în limita locurilor disponibile.
Actele necesare pentru înscriere sunt: cererea tip, originalul şi copia actului de
identitate al părinţilor, originalul şi copia certificatului de
naştere al copilului, documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică. A doua etapă de
înscrieri va fi în intervalul
24 martie – 3 aprilie.

Mobilizare pe Facebook pentru susţinerea
Jocurilor Olimpice de Tineret Braşov 2020
Voluntarii care au ajutat la
organizarea impecabilă a Festivalului Olimpic al Tineretului European din 2013 au
creat o pagină de Facebook
pentru susţinerea candidaturii
Braşovului, care vrea să fie
gazda Jocurilor Olimpice de
Tineret din 2020. Braşov se
luptă cu Lausanne pentru

această competiţie. Oamenii
se pozează cu mesaje de genul: Brașov 2020 sau I support Braşov 2020. „După
succesul FOTE din 2013, organizarea Jocurilor Olimpice
de Tineret în 2020 ar reprezenta un moment istoric pentru sportul românesc. Dorim
să aducem această competiţie

în ţara noastră şi, în acelaşi
timp, dorim să promovăm spiritul de iniţiativă şi motivaţia
de a participa la activităţi de
voluntariat. Voluntarii FOTE
2013 reprezintă un brand puternic atât pentru România,
cât şi pentru Municipiul Braşov”, a spus Cazimir Geantă,
iniţiatorul proiectului.

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
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Pintilii va juca la Pandurii

SPORT
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Înfrângere
pentru „olimpice”

Clubul Pandurii Târgu Jiu a anunţat, pe site-ul oficial, că
mijlocaşul Mihai Pintilii va juca la echipa gorjeană până
la finalul acestui sezon, sub formă de împrumut de la
gruparea Al Hilal. „Preşedintele clubului Pandurii, Eugen
Pârvulescu, a anunţat oficial că s-a ajuns la un acord
pentru împrumutul până în vară al mijlocaşului Mihai Pintilii la Pandurii Târgu Jiu. Impresarul jucătorului, Ana
Maria Prodan, a confirmat faptul că clubul Al Hilal a semnat actele de împrumut al jucătorului la clubul Pandurii”,
se arată pe site-ul clubului din Târgu Jiu. Mihai Pintilii se
va alătura echipei Pandurii la antrenamente după ce se
va încheia acţiunea de pregătire a reprezentativei divizionare.

S-au chinuit cu Moldova

Echipa divizionară a României a fost la un pas să se
facă de râs cu Moldova, dar a cîştigat în cele din urmă
prin golurile lui Adi Popa şi Valentin Lazăr. Ultima partidă
de pregătire din cantonamentul „tricolorilor” a debutat în
nota evoluţiilor slabe din partidele cu Bulgaria, scor 0-0
şi Sioni Bolnisi, scor 1-0. După o neînțelegere în careu,
mijlocaşul CFR-ului, Cătălin Carp, a împins mingea în
poartă din şase metri și Moldova conducea din minutul
9 cu 1-0. Primul gol încasat de România în Antalya i-a
stimulat pe fotbalişti, care au bifat cea mai bună repriză
din stagiul de pregătire. Mai întâi, Rusescu l-a angajat
perfect pe Adi Popa, care a trimis mingea printre picioarele lui Calancea şi a restabilit egalitatea în minutul 20.
După gol, tricolorii s-au dezlănțuit și au ratat ocazii mari.
Prepeliţă, Rusescu şi Keşeru l-au făcut mare pe goalkeeperul moldovenilor. Intrat după pauză, dinamovistul
Valentin Lazăr a salvat o repriză moartă cu un şut-centrare
care a intrat în poartă cu patru minute înainte de final.
Astfel România a învins cu scorul de 2-1 Molodva și a
încheiat stagiul de pregătire din Antalya cu două victorii
și un rezultat de egalitate.

Brânză pe locul cinci
Sportiva Ana Maria Brânză a ocupat locul cinci la etapa
de Cupă Mondială la spadă de la Buenos Aires. Ana Maria Brânză s-a clasat pe locul cinci după următorul parcurs:
tabloul de 64: 15-10 cu Anna Kun (Ungaria); tabloul de
32: 15-8 cu Tatiana Gudkova (Rusia); tabloul de 16: 1510 cu Tatiana Logunova (Rusia); tabloul de 8: 12-15 cu
Sin A Lam (Coreea de Sud). România a mai fost reprezentată de patru sportive la Buenos Aires: Simona Gherman, Simona Pop, Loredana Dinu şi Anca Măroiu, care
au pierdut în tabloul de 64. Ioana Dumitru a fost şi ea
prezentă la Buenos Aires, dar sportiva de la Dinamo a
fost eliminată vineri, pe tabloul preliminar de 128.

Chiar dacă au făcut un
nou meci bun, fetele de
la Olimpia CSU Brașov
au părăsit terenul învinse, după confruntarea
cu BC Timișoara, scor
78-70 (15-16, 26-15, 1322, 24-17).
Fetele de la Olimpia CSU
Brașov au pierdut jocul disputat
în deplasare cu BC Timișoara
cu scorul de 78-70 (15-16, 2615, 13-22, 24-17). „Olimpicele” au început perfect jocul de
la Timișoara și după cinci minute de joc conduceau cu scorul de 11-3. Conduse foarte
bine din teren de Pesovic,
timișorenele au revenit în joc
însă la finalul primului sfert
Olimpia conducea cu un punct
avans, scor 16-15. În următoarele zece minute de joc Jones
și compania nu au mai fost la

fel de precise, au ratat mult și
astfel Timișoara a intrat la cabine în avantaj de zece puncte,
scor 41-31. După pauză, elevele pregătite de Dan Calancea
și Nenad Marinkovic au intrat
foarte bine în teren și au
câștigat sfertul trei cu scorul de
22-13, astfel că înainte de ultimele zece minute ale jocului
scorul era 54-53 pentru
formatʼia de pe Bega. În ultimul
sfert s-a mers cap la cap, cele
două echipe alternând la conducerea jocului. Din păcate în
ultimele trei minute, oboseala
și-a spus cuvântul în tabăra
brașovencelor iar Pesovic și
compania s-au desprins decisiv.
S-a terminat 78-70 pentru
Timișoara care obtʼine astfel o
victorie mare în fatʼa
Brașovului.
„Un meci greu”. La finalul
partidei de la Timișoara, an-

trenorul brașovencelor, Dan
Calancea, era supărat că echipa sa nu a reușit să câștige jocul, deși a demonstrat pe
parcursul întâlnirii că poate
să învingă formatʼia de pe
Bega. „A fost un meci greu,
așa cum mă așteptam.
Timișoara este o echipă puternică, însă puteam să
câștigăm astăzi. Am început
foarte bine jocul, dar în sfertul
doi am făcut prea multe
greșeli. Sfertul al treilea a fost
excelent pentru noi. Timp de
zece minute am jucat așa cum
trebuia să jucăm. Ne-am apărat foarte bine și am reușit în
faza de atac să marcăm din
schemele pe care le-am exersat la antrenamente. Din păcate pe final de meci ne-a
lipsit prospețimea și am făcut
prea multe cadouri. Trebuie
să mergem înainte, să ne re-

cuperăm cât mai repede și să
facem un meci foarte bun împotriva celor de la Arad”, a
spus la finalul jocului, tehnicianul brașovencelor Dan Calancea. Carla Bartee a
terminat jocul cu un doubledouble, 23 de puncte înscrise
și 15 recuperări. Pentru Olimpia au mai punctat: Britney
Cimone Jones 16 puncte,
Gabi Irimia și Zorica Mitov
câte 13 puncte fiecare și Sonia Ursu 5 puncte. De partea
cealaltă Pesovic cu 20 de
puncte a fost cea mai bună
marcatoare. Pentru Timișoara
au mai punctat: Stoedin 14,
Krnjetin 13, Karakasevic 12,
Maksimovic 9, Dumitrache
și Jovovic câte 5 puncte fiecare. În runda următoare trupa de sub Tâmpa va juca
împotriva formatʼiei BC ICIM
Arad.

Două din două pentru „stejari”
Reprezentativa de rugby a României
a învins-o pe cea a Spaniei cu scorul
de 29-8 (12-3), la Cluj-Napoca, în
Rugby Europe Championship. În ciuda
rezultatului final, meciul nu a fost ușor,
cel putʼin până în jurul minutului 60.
Pe alocuri, partida a fost neașteptat
de echilibrată, dar „stejarii” au profitat
de plusurile lor la capitolele valoare
și pregătire fizică și de minutele de

superioritate numerică din repriza secundă. Victoria s-a datorat în mare
măsură pachetului de înaintare. România a înscris cinci eseuri, prin
Adrian Apostol (min. 22), Viorel Lucaci (34), Andrei Ursache (62) și Marius Sîrbe (65, 78) și a obtʼinut bonusul
ofensiv. Valentin Calafeteanu, care nu
a avut un meci prea bun, a transformat
un eseu, ultimul fiind transformat de

Dănutʼ Dumbravă. Spania a condus cu
3-0 după lovitura de pedeapsă a lui
Daniel Ross (min. 4) și a izbutit un
eseu prin Guillaume Guy Rouet (50).
Ambele echipe au câștigat în prima
etapă a competitʼiei (fosta Cupă Europeană a Natʼiunilor): România s-a impus cu 37-10 în fatʼa Portugaliei, în
deplasare, iar Spania a surclasat acasă
Rusia, cu 43-20.
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„Lupii” sunt
în semifinale

Pagină realizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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Victorie la fileu
În cadrul ultimei etape de volei masculin din Campionatul
Național de Volei, liga A2 Divizia Vest, CSU Brașov a
învins cu scorul de 3-1 (18-25, 25-12, 25-23, 25-17)
formația CNE LAPI Dej. Ocupantele locurilor 4 și 5, au
oferit un meci frumos care a plăcut spectatorilor prezenți
în sala de pe Colina Universității. Primul set a fost adjudecat de oaspeți care, în ciuda faptului că au sosit la
Brașov doar în ziua meciului, au intrat mai proaspeți si
mai concentrați la importanța partidei. Brașovenii au revenit în meci și au reușit să câștige următoarele trei seturi.
Urmează ca Federația Română de Volei să anunțe zilele
pentru desfășurarea turneului de play-off, unde CSU
Brașov, care a terminat campionatul pe locul 5 va juca
tot împotriva echipei CNE LAPI DEJ. Obiectivul trupei
de sub Tâmpa pentru acest campionat este de a juca în
turneul locurilor 1-4.

Roach nu e sigur că va mai colabora cu Bute

Corona Wolves Brașov a
câștigat ambele întâlniri
disputate pe teren propriu cu Debrecen, în sferturile de finală ale Ligii
Mol și cu scorul general
de 2-1 s-a calificat în semifinalele competiției,
unde va întâlni formația
maghiară Miskolc.
După ce au pierdut cu scorul
de 2-1, primul meci din cadrul
sferturilor de finală ale Ligii
Mol, hocheiștii de la Corona
Wolves Brașov erau obligatʼi să
câștige jocurile de vinery și sâmbătă pentru a-și asigura prezentʼa
în semifinale. Vineri, trupa lui
Jerry Andersson a restabilit egalitatea în seria cu Debrecen din
prima fază a play-off-ului Ligii
Mol la hochei pe gheatʼă, după
ce s-a impus clar cu scorul de
5-0. „Lupii” au controlat autoritar întâlnirea și au făcut o
demonstratʼie de fortʼă în fatʼa
trupei din Debrecen. Saluga de
două ori, Zsok, Hietamaki și

Fodor au înscris pentru lupi,
care mai aveau un singur pas
de făcut până în semifinale.
„Sunt bucuros după acest meci.
Am avut parte de o victorie clară
pentru că am controlat meciul
în toate cele 3 reprize. Am avut
un început foarte bun având in
vedere că am marcat rapid două
goluri în primele minute ale partidei. Trebuie să rămânem în
continuare disciplinați și sperăm
că și mâine (n.r. sâmbătă) să
începem la fel ca astăzi (n.r. vineri). Cred că mâine (n.r. sâmbătă) va fi un meci mult mai
dificil și trebuie să ținem cont
că cei de la Debrecen sunt o
echipă foarte bună”, a spus tehnicianul „lupilor”, suedezul Jerry
Andersson.
Încă o „manita”. Meciul decisive pentru calificarea în semifinalele Ligii Mol a fost mult
mai dificil decât partida de vineri seara. „Lupii” nu au mai
avut același start bun de partidă
și după câteva ratări ale trupei
brașovene, Dancsfalvi a deschis

scorul pentru oaspetʼi. Era 1-0
pentru Debrecen și emotʼiile în
patinoarul din parcul Tractorul
creșteau. Saluga și compania au
reactʼionat imediat și au reușit
să restabilească egalitatea prin
reușita semnată de Petreș. Saluga, asistat excelent de Peter
Klouda a înscris pentru 2-1 și
se părea că lucrurile intră în normal. Maghiarii nu au renuntʼat
însă la luptă și au egalat la doi
după reușita lui Emelianov.
Molnar i-a readus pe brașoveni
în avantaj, dar Debrecan a mai
egalat odată prin Kaskov. Finalul reprizei secunde a apartʼinut
„lupilor” care au punctat de
două ori la rând prin Filip și Virag și s-au distantʼat decisiv. Corona a câștigat cu 5-3 și s-a
calificat astfel în semifinalele
competitʼiei. „Mai întâi vreau să
spun că sunt fericit pentru
pășirea primei trepte din cadrul
playoff-ului Ligii Mol, cu un rezultat general al ultimilor două
meciuri de 10-3. Toată lumea
a văzut cât de echilibrate sunt

echipele participante și sunt
mândru că echipa noastră a putut sa facă față acestor ultime
două meciuri. Meciul de astăzi
(n.r. sâmbătă) a fost foarte diferit față de cel de ieri. A fost
mai ușor pentru noi să jucăm
când am avut avantaj de 2-3
goluri, dar astăzi (n.r. sâmbătă)
nu a fost așa. Este dificil să îți
păstrezi strategia de joc aleasă,
contra unei echipe puternice precum e a celor de la Debrecen.
Băieții noștri au muncit mult și
au făcut două meciuri bune atât
din punct de vedere ofensiv cât
și defensiv. Trăgând linie, am
câștigat două din trei meciuri și
ne bucurăm că ne-am calificat.
Acum trebuie să ne odihnim
puțin pentru că mâine (n.r. duminică) deja plecăm spre Ungaria, unde vom înfrunta pe cei
de la Miskolc, o echipă foarte
puternică”, a spus Jerry Anderson. Confruntarea din semifinale cu Miskolc se va decide
după sistemul cel mai bun din
șapte jocuri.

Medalii la judo pentru România
Sportiva Monica Ungureanu (foto) a cucerit medalia de
argint la categoria 42 de kilograme, în timp ce Andreea
Chiţu la 52 kg., iar Corina Căprioriu la 57 de kilograme au
câştigat medalia de bronz, la
Openul de judo de la Oberwart
din Austria. Monica Ungureanu a câştigat grupa A, la categoria 48 de kilograme, iar în semifinale a trecut de

turcoaica Dilara Lokmanhekim, însă în finală a fost învinsă
de Ebru Sahin, tot din Turcia,
cucerind astfel medalia de argint. La 52 de kilograme, Andreea Chiţu a avut un parcurs
similar în prima parte, câştigând grupa A, dar a pierdut
prima luptă din semifinale, cu
chinezoaica Yingnan Ma, după care a învins-o în disputa pentru medalia de bronz

pe finlandeza Jaana Sundberg. La aceeaşi
categorie, Roxana Ioancă a fost eliminată
în primul tur al grupei D. La categoria 57
de kilograme, Corina Căprioriu a fost eliminată în finala grupei A, de sportiva Martina Lo Giudice (Italia), intrând în recalificări
în care a învins-o pe nipona Tsukasa Yaoshida în prima luptă, şi pe Yang Liu (China)
în cea decisivă pentru medalia de bronz. La
aceeaşi categorie, Loredana Ohâi a fost eliminată în primul tur al grupei B.

Antrenorul Freddie Roach, unul dintre cei mai apreciaţi
tehnicieni din lume, care pregăteşte boxeri ca Manny
Pacquiao şi Miguel Cotto, a declarat că nu ştie dacă va
continua colaborarea cu pugilistul Lucian Bute, informează
BoxingScene.com. „Nu ştiu. Ne-am pregătit în Filipine
pentru ultimul său meci, iar apoi a suferit o accidentare
şi i-am cerut să facă o pauză. Eu a trebuit să mă ocup
de meciul lui Pacquiao şi de când a plecat din Filipine
nu am mai discutat. Nu am discutat cu oamenii lui sau
cu altcineva, dar i-am spus că atunci când se reface în
urma problemei la spate vom reveni la antrenamente şi
atunci ne vom gândi la o altă dată şi un alt adversar", a
spus Roach. Freddie Roach a vorbit şi despre faptul că
Bute a semnat în ianuarie un contract cu managerul american Al Haymon, care îl reprezintă pe Floyd Mayweather
Jr. „Credeam că este mulţumit de cei care îl reprezentau.
Este un nume mare în Montreal şi nu ştiu ce poate oferi
Al pentru a schimba ceea ce deja este". Lucian Bute a
avut ultimul meci oficial în ianuarie 2014, când a fost
învins la puncte de canadianul Jean Pascal. Românul ar
fi trebuit să boxeze în data de 6 decembrie 2014 cu argentinianul Roberto Bolonti, dar confruntarea a fost anulată după ce Bute s-a accidentat la spate.

Aproape de tabloul principal
Tenismanul român Adrian Ungur va lupta cu olandezul
Thiemo De Bakker pentru accederea pe tabloul principal
de simplu al turneului ATP de la Rio de Janeiro, dotat
cu premii totale de 1.414.550 dolari. Ungur, cap de serie
nr. 5 al fazei preliminare, a trecut în primul tur de brazilianul Antonioni Fasano (16 ani), cu 6-3, 6-2. Românul
(30 ani), care ocupă locul 153 în ierarhia mondială, și-a
asigurat un cec de 1.115 dolari și 10 puncte ATP, iar în
meciul decisiv îl va înfrunta pe olandezul Thiemo De
Bakker (26 ani, 142 ATP). Adi Ungur l-a învins pe batav
în singurul lor meci direct, în 2006, la Como (Italia), cu
1-6, 6-4, 7-5 în optimile de finală.

Hăne joacă la Delray Beach
Cel mai bun tenisman
român al momentului,
Victor Hănescu, l-a învins pe irlandezul James McGee, cu 6-3,
4-6, 6-3, sâmbătă în
runda inaugurală a calificărilor pentru tabloul
principal de simplu al
turneului ATP de la
Delray Beach (Florida),
dotat cu premii totale
de 488.225 dolari. Hănescu (33 ani), care ocupă locul
139 în ierarhia mondială, a avut nevoie de o oră și 47 de
minute pentru a trece de McGee (27 ani, 200 ATP). Victor
a reușit 6 ași și a comis 7 duble greșeli în acest meci,
în timp ce irlandezul a avut 5 ași și a făcut 5 duble erori.
„Veteranul'' Victor Hănescu, al doilea favorit al fazei preliminare, și-a asigurat 390 de dolari și îl va înfrunta în al
doilea tur pe canadianul de origine rusă Pavel Krainik,
un jucător de 22 de ani, aflat pe locul 911 în lume.
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Festivalul
„Steaua Carpaţilor”
Componenţa recreativă devine un
scop în sine, complementar ( şi nu
anex) concursului
propriu-zis, atât pentru concurenţi (copii
şi adolescenţi) cât şi
pentru însoţitorii
acestora ( familie,
profesori, prieteni).
Ast fel ,
Steaua
Carpaţilor îşi propune să introducă un
concept nou în lumea festivalurilor
pentru copii şi tineret din România, şi
anume, cel de turism
muzical; o idee în
care coexistă neconf lictual competiţia,
prietenia, profesionalismul şi distracţia.
Festivalul se desfăşoară între orele
9.30 şi 17.30.

Centrul Cultural
Reduta găzduieşte începând
de astăzi până
duminică ediţia
a cincea a Festivalul internaţional pentru
copii şi tineret
„Steaua Carpaţilor”.
Festivalul Steaua
Carpaţilor constituie
un eveniment complex cultural şi artistic. Este simultan un
concurs şi o vacanţă.
Pe lângă clasicele
probe de interpretare pop, concursul include
secţiuni
instrumentale, dans
şi folclor. Aşadar, nu
este doar un concurs
de muzică uşoară,
este o adevărată sărbătoare a muzicii.

Recital cameral la Patria
Mâine, 17 februarie, de la ora 18.30,
la „Patria” la sala
muzicii de cameră, Cvartetul Gaudeamus va susţine
un recital cameral.
În program: W. A.
Mozart – Cvartetul în Re major K.V. 575

F. Mendelssohn-Bartholdy – Cvartetul în
la minor op. 13.
Biletele se pot
procura de la sala
„Patria” (B-dul 15
Noiembrie, nr. 50A),
după următorul program:
Luni, miercuri: orele 12 –
15; Marţi, joi: orele 16 – 18.

Bancuri

☺ De ce ţin moldovenii târnăcopul
lângă televizor? Când se strică un
canal, sapă altul.
☺Ştefan cel Mare, după o luptă:
„Bă, care a băut aseară, înainte de
bătălie, un pas în faţă!” Tremură
toţi şi numai vreo 3 ies în faţă...
„Bine, voi la săpat tranşee, restul,
hai să ne dregem...”

☺– De ce fug moldovenii după
salvare ? – Ca să pupe crucea.
☺Deviza moldoveanului : „ Viaţa-i
scurtă. Dacă tot n-o putem lungi,
hai să o facem lată!”
☺Un moldovean, vorbind despre
planurile sale de viitor : „Bluji am,
jeacă-mi cumpăr, oleacă de bătaie
ştiu... acu mă duc la Bucureşti”

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

ROLUL VIEŢII MELE
-PREMIERĂ(WISH I WAS HERE)
Regie: Zach Braff
(AP-12) Comedie, Dramă, 106 min.
ora: 18:00
KINGSMAN:
SERVICIUL SECRET
-PREMIERĂ(KINGSMAN: THE SECRET SERVICE)
Regie: Matthew Vaughn
(AP-12) Acţiune, Aventuri, 129 min.
ora: 18:45
CINCIZECI DE UMBRE
ALE LUI GREY
-PREMIERĂ(FIFTY SHADES OF GREY)
Regie: Sam Taylor-Johnson
(N-15) Dramă, Romantic, 124 min.
orele: 19:30, 21:15

STOCKHOLM
-PREMIERĂRegie: Rodrigo Sorogoyen
(AP-12) Dramă, Romantic, 90 min.
ora: 13:45

ASCENSIUNEA LUI JUPITER -3D(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
(AP-12) Acțiune, Aventuri, SF, 128 min.
orele: 15:00, 17:15

SPONGEBOB:
AVENTURI
PE USCAT
-3D- DUBLAT
(THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER)
Regie: Paul Tibbitt
(AG) Animaţie, Aventuri, Comedie, 93 min.
ora: 13:30

NUNTAŞI DE ÎNCHIRIAT
(THE WEDDING RINGER)
Regie: Jeremy Garelick
(AP-12) Comedie, 101 min.
orele: 20:00, 22:15

WHIPLASH
Regie: Damien Chazelle
(AP-12) Dramă, Muzical, 105 min.
ora: 21:45
12 ANI
DE COPILĂRIE
(BOYHOOD)
Regie: Richard Linklater
(AP-12) Dramă, 164 min.
ora: 15:30

PENE GALBENE
-3D- DUBLAT
(YELLOWBIRD)
Regie: Christian De Vita
(AG) Animaţie, Familie, 90 min.
ora: 13:15
CEI 6 SUPER EROI
-3D- DUBLAT
(BIG HERO 6)
Regie: Don Hall,
Chris Williams
(AG) Acţiune, Animaţie,
Aventuri, Comedie, 102 min.
ora: 16:00

Luni

Horoscopul zilei
Berbec. Nu sunteţi în formă şi nu vă simţiţi în stare să terminaţi o lucrare importantă. Vă recomandăm să nu vă asumaţi noi responsabilităţi, pentru că riscaţi să vă irosiţi energia.
În partea a doua a zilei sunteţi invitat la o petrecere.
Taur. În prima parte a zilei, o cunoştinţă vă solicită sprijinul
într-o problemă de afaceri, de pe urma căreia veţi avea de
câştigat şi dumneavoastră pe plan financiar. Evitaţi speculaţiile
de orice natură!
Gemeni. O rudă mai în vârstă vă ajută să luaţi o decizie importantă în privinţa relaţiilor sentimentale. Simţul practic
nu vă ajută astăzi, dar vă puteţi baza pe sprijinul familiei şi
al prietenilor.
Rac. Se pare că traversaţi o perioadă în care lipsa banilor va
nelinişteşte. În prima parte a zilei, nu este exclus să întâmpinaţi dificultăţi la locul de muncă. Colegii şi şefii vă înţeleg
şi vă ajută.
Leu. Un prieten vă propune să vă asociaţi într-o afacere. Vă
sfătuim să nu luaţi o decizie astăzi, pentru că riscaţi să nu
fie cea mai bună. Relaţiile sentimentale decurg foarte bine.
Petreceţi o seară romantică cu partenerul de viaţă.
Fecioară. Ar fi bine să nu vă faceţi un program strict, pentru
că veţi fi nevoit să-l schimbaţi de câteva ori pe parcursul
zilei. Faceţi mai multe drumuri scurte în interesul familiei.
Este o zi favorabilă rezolvării unor probleme financiare.
Balanţă. În cursul dimineţii s-ar putea să fiţi cam confuz.
Vă sfătuim să lăsaţi afacerile pe mâine, oricât ar părea de
urgenţe, altfel riscaţi să luaţi decizii greşite, cu consecinţe
grave.
Scorpion. În prima parte a zilei nu vă reuşeşte mai nimic şi
simţiţi că vă irosiţi energia. Prietenii şi familia vă înţeleg şi
vă ajută. Vă sfătuim să fiţi prudent şi să nu refuzaţi ajutorul
pe care vi-l oferă o persoană mai în vârstă din familie.
Săgetător. Nu este o zi bună pentru investiţii sau pentru afaceri. În cursul dimineţii primiţi o veste de la o rudă apropiată,
care vă schimbă planurile în legătură cu o călătorie. Vă sfătuim să evitaţi activităţile care necesită atenţie.
Capricorn. Astăzi nu este recomandabil să vă asumaţi noi
responsabilităţi la locul de muncă. Amânaţi deciziile importante şi păstraţi-vă calmul în discuţiile cu colegii! Situaţia
financiară este destul de bună, dar simţul practic este redus
Vărsător. Grijile pe care vi le faceţi nu sunt justificate. Aveţi
şanse reale de reuşită, atât pe plan social, cât şi sentimental.
Nervozitatea pe care o resimţiţi se datorează oboselii acumulate. Ocupaţi-vă de activităţi de rutină şi odihniţi-vă.
Peşti. Sunteţi cam confuz şi s-ar putea să nu-i înţelegeţi
corect pe cei din jur. Se pare că nici intuiţia nu vă ajută
astăzi, dar vă puteţi baza pe sfaturile unei rude mai în vârstă.
Vă recomandăm să evitaţi întâlnirile de afaceri.
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Calitatea învăţământului românesc
din Braşov, recunoscută de saşi

Braşov. Pentru
alte publicuri, ar fi cevaşi
mai de prisos a face mai adeseori băgări de seamă asupra
instituţiei şcolastice. Pentru
noi este aceasta de o trebuinţă până acum neiertată. În 7
şi 8 februarie se ţinu examenul şcoalei româneşti din cetate. Până încât răspunde
instituţia în numita şcoală

scopului său,
de a da
tinerim i i
atât
ştiinţele
cele folositoare
cât şi o limbă ei neapărat trebuincioasă..., judece aceia
dintre domnii ascultători
(martori care au asistat la
examenele publice). Care de
câţiva ani nu lipsiră a fi de
faţă, alăturând din an în an
sporul ce se face. Bărbaţi din
naţiile lăcuitoare din această
cetate, cărora natura instituţiei şcolastice le este cunos-

cută nu numai dintr-o teorie
uşoară, ci din o practică de
mai mulţi ani, care însă nu
avuseseră până acum prilejul
să cerceteze o şcoală curat
românească mai de aproape,
(re)cunosc cum că „tinerimea românească nu numai
că este isteaţă, dar şi frumoasă şi cum că pe lângă toată
vioiciunea ei cea firească, ea
prin curata păzire a legilor
şcolastice se poate dumeri
foarte bine, fără ca să pătimească cât de puţină restrângere acele puteri ale duhului,
cărora încă de la această fragedă vârstă se cuvine a le
lăsa zbor şi dezvoltare slobodă”.

„Ce filme aşteptăm de la cineamatori”
O suită de intenţii lăudabile
a întâlnit în aprilie 1980 Ermil
Rădulescu, în cadrul celei dea III-a ediţii a Festivalului naţional „Cântarea României”,
şi pe agenda de preocupări a
cinecluburilor. El aprecia, de
pildă, că cei mai ambiţioşi dintre cinemataori aspirau la adevărate „filme-eseu”, că, alţii
îşi propuneau să realizeze filme turistice, că, în general,
asupra tematicii viitoarelor
pelicule se discuta cu interes,
forţându-se chiar inspiraţia.
S-a văzut cu această ocaziune de ce „lucruri minunate” erau capabili aceşti
pasionaţi ai filmului, atunci
când „seriozitatea şi priceperea” îşi dădeau mâna, unele
producţii cum erau acelea ale
cineclubului Combinatului
chimic din Făgăraş câştigând
„binemeritate aprecieri cu prilejul unor festivaluri sau concursuri de gen”.
De asemenea, strădania cineclubiştilor ceferişti şi a celor
de la ICS „Alimentara” a dat
şi ea roade pozitive. Ei bine,
dând „Cezarului ce e al Ce-

zarului”, Ermil a revăzut puţin
aceste ambiţii şi intenţii, când
ele nu au devenit nici filme,
nici măcar scenarii. De ce?
Pentru că experienţa anilor
trecuţi îi amintea lui Ermil că
un gând ce părea valoros s-a
devalorizat ulterior, adicătelea
în momentul concretizării.
Experienţa anilor trecuţi îi
amintea lui Ermil Rădulescu
că un gând ce părea valoros
s-a devalorizat ulterior, adicătelea în momentul concretizării. El credea că filmul
realizat în cadrul cineclubului

era, aşa, „un act de educaţie,
valoarea şi importanţa lui măsurându-se în utilitate şi funcţionalitate”. Ermil Rădulescu
nu văzuse, încă, de pildă, un
film al amatorilor dedicat „întrecerii socialiste” (cum ai putut să zici aşa ceva dragă
Ermil? N.n.), oamenilor harnici care semnau zilnic „realizări de prestigiu”, el şi-ar fi
dorit să vadă filme „pe principalele probleme ale actualităţii: economisirea energiei,
combustibilului, materiilor prime şi materialelor, folosirea

O dulce (şi singură această)
mângâiere simt aceia care se
cuprind (citeşte se ocupă) cu
procopsirea tinerimei de aici,
când văd cum că de trei ani încoace au ieşit din această şcoală
trei rânduri de învăţăcei la trei
clasuri gimnaziale lătineşti. Şi
că râvna şi purtarea acelor tineri, după recunoaşterea însuşi
a Direcţiei de acolo, este cu totul dorită şi lăudată. Dar fundatorii acestei şcoale, ce
răsplătire îi aşteaptă pe dânşii?
Patria, naţiunea şi viitorimea o
vor ştii da pe aceasta!
Gazeta de Transilvania,
nr. 7, 11 februarie 1840
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Din presa maghiară
Fabrica de Bere Friedrich Czell şi Fii

Vă recomandăm sortimentele excelente de bere, deja
binecunoscute, ele fiind produse în fabricile noastre cu
utilaje moderne: berea Corona, berea blondă Salvator
şi berea Victoria. Berea Victoria este bere brună, hrănitoare şi sănătoasă.
Cereţi sortimentele noastre cu încredere, ele fiind produse
din ingrediente de calitate şi comercializate după maturare.
Comenzile sunt aşteptate la biroul Czell din strada Vămii
nr. 17 (azi Mureşenilor)
Producţia anuală de bere a fabricii Czell este 80 –
100.000 hectolitrii. Îmbutelierea se face după cea mai
nouă metodă de umplere, având un randament de 2400
de sticle/oră.
Deţinem rafinării de spirtoase în Cristian, Dârste, Sibiu
şi Cluj.

Deţine cel mai mare depozit de vinuri la Mediaş, având
mereu pe stoc 10.000 hectolitrii de vin. Vinul este de producţie proprie. Depozite se găsesc şi la Braşov, Sighişoara, Sibiu şi Cluj.

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

Ruxandra Nazare

capacităţilor de producţie, introducerea noului în producţie, despre calitate” etc., ca şi,
de ce nu, „o peliculă reprezentativă pentru autoconducerea muncitorească” (o
aberaţie, totuşi, Ermile! n.n.),
sau modul în care se traduc
în practică „exigenţele codului
eticii şi echităţii socialiste”.
Rădulescu mai credea că prea
puţini cineamatori oglindeau
prin filmele lor viaţa socialculturală a unei localităţi,
„pulsul ei dinamic, cu aspecte
mereu inedite”. Astfel de
teme se impunea să se treacă
înaintea altora, zicea Ermil
Rădulescu, ele având chiar posibilitatea să fie proiectate pe
ecranele cinematografelor judeţului Braşov. În acest demers, însă, cinecluburile aveau
nevoie de o „îndrumare mai
consecventă din partea organizaţiilor de partid, a comitetelor sindicale – şi nu numai
din partea lor – filmul însemnând până la urmă un mod de
educaţie, un sprijin binevenit
în munca politică de masă”.
„Drum Nou”, 18 aprilie 1980
Iulian Cătălui

Citiţi „Caractere morale” !
Este o carte valoroasă, scrisă de dl. Ioan Popea, profesor
la şcolile române din Braşov.
Intitulată „Caractere morale
– exemple şi sentinţe culese
din istoriile şi literaturile poparelor vechi şi moderne”,
cartea, atât prin exteriorul său
elegant, cât şi prin cuprinsul
său bogat, de aproape 400
de pagini, este o adevărată
podoabă a literaturii noastre.
Atragem atenţia tuturor românilor iubitori de carte că

în ea cititorul va găsi o comoară nespus de preţioasă
de învăţături, de mângâieri
şi însufleţiri spre tot ce e moral, nobil şi frumos. Are preţul de 1 florin şi 25 de creiţari
şi se găseşte de vânzare în
Braşov la Tipografia „A.Mureşianu”, la Librăria Ciurcu
şi Librăria Zeidner.
Gazeta de Transilvania,
nr. 83, 14/27 aprilie 1900
Mihaela Lupu
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„Ursul de argint”,
câştigat de un român
Radu Jude a primit Ursul de Argint pentru cea
mai bună regie,
pentru lungmetrajul „Aferim!”, la
cea de-a 65-a ediţie a galei Festivalului de Film de la
Berlin , care a avut
loc sâmbătă seară,
la Berlinale Palast.
Regizorul Radu Jude
a urcat pe scena de la
Berlinale Palast şi a declarat că, dacă ştia că
va câştiga un asemenea
premiu important, „ar
fi fost mai serios când
a filmat” lungmetrajul
„Aferim!”.
De asemenea, regizorul român le-a mulţumit celor din
echipa filmului, menţionând că,
de fapt, premiul le aparţine lor.
Din distribuţia peliculei
fac parte actorii Teodor

Corban, Mihai Comănoiu,
Cuzin Toma, Alexandru
Dabija, Luminiţa Gheorghiu, Victor Rebengiuc, Alberto Dinache, Alexandru
Bindea, Mihaela Sîrbu,
Adina Cristescu, Şerban

Pavlu, Gabriel Spahiu şi
Dan Nicolaescu.
„Aferim!”, în regia lui
Radu Jude, este un film istoric
a cărui acţiune are loc în Ţara
Românească a începutului de
secol XIX. Un zapciu, inter-

Lucian Mîndruţă a stârnit revolta tinerilor
După ce zilele trecute a circulat zvonul că încorporarea
ar deveni obligatorie pentru
bărbaţii cu vârste cuprinse între 20 şi 35 de ani, realizatorul
TV a comentat subiectul, ironizându-i pe tinerii care au
anunţat că nu vor accepta să
se pregătească pentru război.
Mesajul tăios pe care l-a
scris Mîndruţă a atras o mulţime de comentarii pe reţelele
de socializare.
„Am auzit că nu vrei la oaste. Că n-ai chef să-ţi aperi ţara.

Că e scârbos să pui mâna pe
puşcă, că nu e eco. Că e imoral să mergi la război pentru
ăştia care ne conduc. Nu mai
zic pentru America şi multinaţionalele care ne bagă hamburgerul pe gât şi vaccinul pe
venă. Yuck, am înţeles că e şi
noroi! Deci, ce ziceai? Că nu
merită să aperi România? Tot
ce se poate. Dar te previn că
nu despre România e vorba
în acest conflict dintre două
feluri de a vedea lumea, între
Orient şi Occident.

E vorba de tine, deşteptule! Pe tine trebuie să te
aperi, şi după aia pe noi!”,
a scris jurnalistul.
Cuvintele lui Mîndruţă
au provocat un val de reacţii ale celor care s-au simţit
vizaţi. Aceştia l-au criticat
pentru poziţia lui şi l-au
anunţat că se vor înrola
atunci când îl vor vedea pe
el în prima linie, cu arma
în mână, alături de toţi băieţii de bani gata din România.

Pink a pozat goală pentru o campanie de
protecţie a animalelor
Cântăreaţa americană Pink
a pozat goală pentru o campanie publicitară a organizaţiei
People for the Ethical Treatment of Animals (PETA),
care activează în domeniul
protecţiei animalelor, informează contactmusic.com.
Afişul în care Pink, în vârstă de 35 de ani, apare goală,
cu genunchii la gură şi râzând, are 27 de metri lăţime
şi a fost dezvelit în Times
Square din New York. Această ocazie a fost folosită de
PETA pentru a marca debutul
Săptămânii Modei din metropola americană.
Afişul conţine sloganul „Aş
sta mai degrabă goală decât

să port blănuri –
Pink pentru PETA
(lI'd rather go naked than wear fur
– Pink for Peta”).
„Mi-ar plăcea
să spun că nu am
purtat niciodată
blănuri, dar, din
nefericire, am trecut printr-o fază egoistă şi
am purtat de câteva ori. Dar
am devenit mai înţeleaptă, iar
acum boicotez blănurile complet. Aş vrea ca toată lumea
să fie forţată să înveţe despre
ororile prin care trec aceste
animale pentru tendinţele din
modă. Sper ca persoanele
care poartă blănuri să fie

muşcate de fund de un animal asemănător celui a cărui
blană o poartă pe spinare”,
a declarat Pink.
Printre vedetele feminine
care s-au alăturat în trecut
campaniilor împotriva blănurilor realizate de PETA se
află Eva Mendes şi Olivia
Munn.

pretat de actorul Teodor Corban, însoţit de
fiul său (Mihai Comănoiu), caută un rob fugar (Cuzin Toma).
Scenariul filmului este
scris de Radu Jude şi
Florin Lăzărescu.
Regizorul iranian
Jafar Panahi a câştigat
Ursul de Aur pentru
filmul său manifest
împotriva cenzurii –
„Taxi”. Regizorul joacă rolul unui şofer de
taxi care surprinde
spiritul societăţii iraniene aşa cum reiese
din convorbirile cu
pasagerii. Cea mai recentă prezenţă a unui
film românesc în competiţia
oficială a Festivalului de la
Berlin a fost înregistrată în
urmă cu doi ani, când „Poziţia
copilului” regizat de Călin Peter Netzer, a câştigat trofeul
Ursul de Aur.

Ellie White va avea o fetiţă

Însărcinată în cinci luni şi jumătate, Ellie White a mers
la un control în timpul căreia i s-a făcut o ecografie. Ea
a aflat sexul bebeluşului şi a fost cuprinsă de emoţii
puternice, scrie ziarul Libertatea. „«Este fetiţă!», mi-a
spus doamna doctor în timp ce toţi ne uitam pe ecranul
aparatului de ecografie. :) Ochii mi s-au umezit instantaneu! Deşi mă aflu la a doua sarcină, am fost compleşită de mari emoţii, aproape totul este diferit... toate
trăirile sunt schimbate faţă de ceea ce am simţit la Mihăiţă. L-am strâns pe Doru de mână şi am zâmbit fericită, credeam că am tot ce îmi doresc, însă acum
viitorul a început să capete pentru mine un contur mult
clar, parcă totul se aşează aşa cum trebuie”, a scris
cântăreaţa pe blogul său. ”Mai sunt aproape trei luni
şi jumătate pâna în momentul naşterii, însă bucuria de
a avea o familie atât de frumoasă mă însoţeşte zi de
zi. Un băieţel, o fetiţă şi un viitor soţ care mă fac cu
adevărat fericită!”, a încheiat artista.

Antonia revine pe scenă după trei luni de la naştere

Unul dintre cele mai mediatizate cupluri din România
plănuieşte să profite de pe urma acestei notorietăţi şi
îşi provoacă fanii să ia parte la un concert la Sala Palatului, unde ei vor urca pe scenă împreună. Astfel, Antonia se va întoarce la treabă la doar trei luni după ce
a născut. Ea îi va fi alături iubitului său, Alex Velea,
care, de altfel a şi anunţat că acest concert este cel mai
mare din cariera sa de artist. „Cu bucurie vă anunţ că,
pe 29 martie, Alex şi cu mine vă aşteptăm la Sala Palatului la un super show cu invitaţi surpriză!”, a anunţat
Antonia pe contul ei de Facebook. Iată că l-a scurt timp
după ce l-a adus pe lume pe Dominic, cântăreaţa e hotărâtă să-şi reia cariera muzicală. Artista a devenit mamă
pentru a doua oară în luna decembrie a anului trecut,
şi la doar trei luni de la naştere, vedeta este pregătită
să revină pe scenă în faţa fanilor.

