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Transportul pe
cablu se ieftineşte
Cum stă treaba cu Loteria
bonurilor fiscale
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov informează că a fost emis Ordinul Ministrului Finanţelor
nr.159/16 febr.2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutului
anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de
respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicat în Monitorul
Oficial nr.131/ 2015, în care se detaliază dimensiunile, conţinutul şi modul de expunere al afişelor prin care agenţii economici trebuie să încunoştiinţeze clienţii asupra dreptului de
a solicita bonul fiscal, cât şi a modului în care aceştia pot
proceda în cazul unui refuz din partea comerciantului.
Actul normativ a fost emis în aplicarea Ordonanţei Guvernului
nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale,
publicată în Monitorul Oficial nr. 81/ 2015.
În cadrul Loteriei bonurilor fiscale se vor efectua extrageri
a două valori, respectiv: un număr din intervalul 1-999, reprezentând valoarea bonului fiscal fără subdiviziunile leului,
şi data emiterii bonului.
Amatorii de schi care şi-au achiziţionat cartele pentru utilizarea instalaţiilor pe cablu sunt avertizaţi să îşi folosească
punctele de pe cartele până pe 15 aprilie, dată la care acestea
expiră. „Având în vedere condiţiile foarte bune de schi pe
toată pârtiile din Poiana Braşov, îi invităm pe turişti şi braşoveni să practice acest sport. Din 9 martie, transportul pe

VALUTĂ

Euro
4,4478
USD
3,9335
Gram Aur 151,2890

METEO

Înnorat
3°C /7°C

cablu va fi mai ieftin pe anumite instalaţii (în sensul că numărul de puncte taxate pe fiecare călătorie va fi mai mic,
n.r.), şi le amintim tuturor că valabilitatea cartelelor cumpărate în acest sezon este până în 15 aprilie”, a declarat
purtătorul de cuvânt al Primăriei, Sorin Toarcea.
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Toţi posesorii de bonuri fiscale care îndeplinesc cumulativ
cele două condiţii de mai sus sunt invitaţi, în decurs de 30
de zile, să se prezinte la orice unitate ANAF pentru a depune
bonul fiscal în original. În cazul câştigătorilor, aceştia vor
avea de făcut un singur drum, la ANAF, în momentul depunerii originalului. Prima extragere va avea loc pe data de
13 aprilie 2015 (a doua zi de Paşte), fondul de premiere fiind
de 1.000.000 lei.

RCA mai ieftin pentru tineri

De ce s-a retras Simona Halep

Allianz-Ţiriac, Astra, City Insurance,
Euroins şi Generali au redus, de la
începutul acestui an, tarifele poliţelor
RCA pentru şoferii sub 25 de ani,
în urma modificărilor normei privind
asigurarea RCA, eliminându-se prevederile care au condus la creşterea
preţului la aceste contracte. „Modificările au vizat în mare parte redu-

După ce şi-a anunţat retragerea de la
Qatar Open din cauza accidentării,
Halep a fost prezentă, luni, la Doha,
pentru activităţile obişnuite de promovare a turneului. Ea a susţinut o
conferinţă de presă, în care le-a explicat jurnaliştilor motivul retragerii
sale. „Sâmbătă, înaintea turneului de
la Dubai, am simţit o durere puternică

cerea încărcării pentru tineri, urmărindu-se atingerea unui nivel similar
practicii europene, care arată utilizarea unor prime pentru tineri de
până la de 2,2 ori mai mari decât
categoria majoritară, comparativ cu
un nivel de 5 ori mai mare constatat
anterior”, se arată într-un comunicat
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al ASF.

la coaste în timp ce mă antrenam.
Mi-a fost greu să joc, dar am avut câteva zile libere şi am început să evoluez fără a fi la capacitate sută la sută.
Însă încă simt acea durere şi cred că
e mai rău ca înainte, aşa că am decis
să mă opresc. Este pentru prima dată
când am astfel de probleme”, a depag. 9
clarat Halep.
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A adormit la volan şi a căzut într-o râpă
Un şofer care se deplasa pe direcţia Braşov - Ploieşti
a pierdut la un moment dat controlul volanului, a lovit
bordura drumului şi a ieşit în afara părţii carosabile, ajungând într-o râpă. Accidentul s-a produs luni, pe DN 1,
la ieşire din Sinaia, în zona Valea lui Bogdan. Potrivit
unor informaţii, bărbatul a adormit la volan. El a fost
transportat la Centrul de Primiri Urgenţă a Spitalului Orăşenesc Sinaia, având traumatism cranio-cerebral şi traumatism toracic

Amenzi rutiere de 180.000 de lei
180.000 lei reprezintă suma amenzilor acordate de poliţiştii rutieri din cadrul IPJ Braşov, în urma acţiunilor pe
linie de circulaţie rutieră desfășurate săptămâna trecută.
Oamenii legii au constatat 19 infracţiuni şi au aplicat
1.439 sancţiuni contravenţionale. De asemenea, au fost
ridicate, în vederea suspendării dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice, 126 permise de conducere, dintre care 16 pentru alcool, 4 pentru viteză, 18
pentru depăşire, 62 pentru neacordare prioritate, 26 pentru alte abateri. De asemenea polițiștii au reţinut și 45
certificate de înmatriculare.

De astăzi, se deschide sezonul la mărţişoare
Comercianţii de mărţişoare îşi vor putea vinde produsele
începând de astăzi. În afară de pieţe, aceştia îşi vor mai
putea desface marfa, în zona centrală, pe promenada
din Parcul Nicolae Titulescu (vizavi de Aro Palace), unde
municipalitatea le va pune la dispoziţie mese speciale,
în faţa Complexului Bartolomeu, dar şi pe strada Levănţicăi, în Noua, unde comercianţii însă vor trebui să vină
cu măsuţa de acasă. Cele mai căutate locuri sunt cele
din centru, unde deja edilii au emis 19 autorizaţii pentru
comercianţi de mărţişoare. Totodată, şi în faţa Complexului Bartolomeu au fost eliberate autorizaţii pentru 16
mese, iar în cartierul Noua doar pentru 9 mese.
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Iohannis, nemulțumit
de recuperarea prejudiciilor
Președintele Klaus Iohannis a declarat, ieri,
la bilanţul DNA, că lupta
anticorupţie este o prioritate a lui, ca şef al statului. Președintele a
ţinut să precizeze că recuperarea prejudiciilor
este „obligatorie”, iar situaţia din prezent este
„pur și simplu inacceptabilă”.
„Un prim aspect pe care
vreau să îl remarc e că de la
momentul înființării DNA și
până azi, fața societății
românești e profund schimbată. România anului 2015
nu mai e România anului
2005. Zece ani, la scara istoriei unui stat pot părea un termen foarte scurt, cu toate
acestea, în cei zece ani am fost
martorii unei importante
s c h i m b ă r i . Cr e ș t er e a
capacității instituționale a statului de a lupta împotriva
corupției. Nu numai instituțiile
s- a u s c h i m b a t , c i ș i

mentalitățile oamenilor. Cei
care se abat de la aceste principii trebuie să răspundă în
fața justiției. DNA își face în
mod eficient datoria în lupta
anticourpție. România lucrului
bine făcut e o țară în care lupta împotriva corupției e o prioritate a mea ca președinte. Vă

felicit și vă încurajez să
mergeți mai departe. Am apreciat în mod deosebit rezultatele
record pe care le-ați atins anul
trecut”, a afirmat preşedintele
Klaus Iohannis.
Şeful statului şi-a exprimat
speranţa ca „partidele să își
respecte angajamentul asumat

public de a face mai simple și
mai transparente procedurile
privind solicitările DNA”. „E
de apreciat promptitudinea cu
care CSM a reacționat când
spațiul public a făcut presiuni
asupra justiției”, a completat
preşedintele.
Klaus Iohannis a mai spus
că recuperarea prejudiciilor
este „obligatorie”, iar situaţia
din prezent este „pur și simplu
inacceptabilă”.
„Recuperarea prejudiciilor
este obligatorie, nu opțională
pentru instituțiile statului. Reflectă succesul luptei
anticorupție. Situația din prezent este pur și simplu inacceptabilă. Trag un semnal de
alarmă și solicit factorilor decizionali să ia în calcul această
problemă. O analiză serioasă
ar putea contribui la sporirea
investiției în DNA. Pe termen
mediu și chiar lung, măsura
eficienței DNA ar trebui dată
și de reducerea efectivă a actelor de corupție”, a precizat
preşedintele Klaus Iohannis.

O femeie a fost înșelată cu 90.000 de lei
prin metoda „Accidentul”
O femeie de 66 de ani din
Satu Mare, aflată în vizită la
fiul său în municipiul Hunedoara, a fost înşelată de un bărbat care, pretinzând că este
avocat şi că fiul acesteia a fost
implicat într-un accident, a convins-o să îi dea toţi banii din
casă, adică 90.000 de lei, suspectul fiind căutat.
Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Hunedoara, subcomisarul Bogdan Niţu, a
declarat, ieri, că la sediul Poliţiei municipiului Hunedoara
s-a prezentat, luni, o femeie în
vârstă de 66 de ani, din Satu
Mare, care se afla în vizită la
fiul său, în Hunedoara, şi care
a reclamat că a fost contactată
telefonic de un bărbat care i-a

comunicat că fiul ei a fost implicat într-un accident rutier la
Deva. „Bărbatul - care nu şia declinat identitatea, însă a
precizat că ar fi avocat - i-a
spus femeii că fiul acesteia ar
fi lovit cu maşina doi minori,
pe trecerea de pietoni, dintre
care unul a decedat şi i-a solicitat femeii să ia din casă toţi
banii pe care îi avea şi să îi
predea unei persoane care
urma să o contacteze telefonic,
pentru ca fiul său să nu fie arestat”, a declarat Niţu.
Potrivit acestuia, femeia a
dat curs solicitării şi, după ce
a fost sunată pe telefonul mobil,
a luat din casă 90.000 de lei şi,
la indicaţiile apelantului, s-a
deplasat în zona bazinului de

înot din Hunedoara, unde a
predat unui bărbat geanta cu
banii, în care mai avea actul de
identitate şi alte documente
personale.
Femeia le-a spus poliţiştilor
că banii erau ai fiului său, care
intenţiona să cumpere un autoturism.
Poliţiştii au deschis un dosar
penal pentru înşelăciune şi au
început cercetări pentru identificarea suspectului şi recuperarea prejudiciului. Aceştia au
făcut un portret robot al bărbatului care a primit banii şi
încercă să îl indetifice. El are
35-40 de ani, 1,75 metri înălţime, este slăbuţ, are faţă lungă,
era nebărbierit, brunet, tuns
scurt şi purta o geacă neagră.

Udrea ar putea ajunge azi după gratii
Procurorii DNA au cerut, din
nou, arestarea preventivă pentru
30 de zile a Elenei Udrea, în dosarul „Gala Bute”, pentru cele
trei noi acuzaţii de luare de mită.
Cererea procurorilor va fi judecată de instanţa supremă în
această dimineaţă. Elena Udrea
a mai petrecut 7 zile în arest
după ce a încălcat condiţiile controlului judiciar în dosarul „Microsoft”. Elena Udrea a vorbit,
luni, în plenul Camerei Deputaţilor, despre condiţiile din ares-

tul Poliţiei Capitalei, spunând că
a fost „verificată la sânge şi dezbrăcată", fiindu-i luat sutienul,
că a fost nevoită să pună un pet
pe post de capac la toaletă pentru
a opri şobolanii sau să rişte să
facă pneumonie din cauza curentului.
Elena Udrea a venit, ieri, la
DNA unde a fost audiată timp
de cinci ore în dosarul „Gala
Bute".
„Toţi cei care sunt prinşi că
au luat şpagă este suficient să

declare că au dat-o mai departe
cuiva şi scapă. În dosarul Gala
Bute, singurul care a rămas în
arest este Rudel Obreja, care a
refuzat să declare ce i s-a cerut”,
a spus Elena Udrea, care a condamnat „tehnica” de a declara
în faţa procurorilor că „am luat
şpagă, dar am dat-o nu ştiu
cui”, pentru a scăpa de arest.
Elena Udrea a mai spus că
nu va face niciun denunţ împotriva nimănui pentru a scăpa
de arest.
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Ministerul Sănătăţii ieftineşte
forţat medicamentele
Ultimatum de la Ministerul Sănătăţii pentru
companiile farmaceutice: preţurile la medicamente trebuie reduse
până pe 10 martie. În replică, producătorii avertizează că sute de
medicamente, inclusiv
tratamente pentru cancer, vor dispărea de pe
piaţă şi nu exclud chiar
că unele companii să renunţe la afacerile din
România.
Ministerul Sănătăţii a cerut
să fie respectate regulile impuse încă din 2009: preţul să
fie mai mic sau cel mult egal
cu cel mai mic preţ al aceluiaşi medicament din 12 ţări
de referinţă. Pe cale de consecinţă, oamenii ar plăti mai
puţin pentru reţetele compensate, iar statul ar avea facturi
mai mici pentru tratamente.

Ministerul Sănătăţii estimează că pacienţii vor plăti
cu până la 20 la sută mai puţin
pentru medicamente, iar economiile din sistem vor ajunge
la 300 de milioane de euro pe
an. Banii vor fi folosiţi pentru

introducerea terapiilor noi.
Firmele farmaceutice sustʼin
că pretʼul real al medicamentelor vândute în România este
cu aproape 30% sub pretʼul de
catalog. Situatʼia este datorată
printre altele și modului în

Alegeri parlamentare.
Votul, din nou pe liste, ca în 2004
Comisia de Cod electoral a
votat, ieri, cu unanimitate de
voturi, revenirea la votul pe liste
în ceea ce priveşte alegerile parlamentare.
Președintele Comisiei, Valeriu Zgonea, a afirmat că are
mandat de la PSD pentru revenirea acestui tip de vot. „Eu
am mandat de la PSD să susțin
votul pe listă”, a spus Zgonea,
scrie Agerpres.
Votul pe listă a fost sustʼinut
și de PNL, prin vocea
vicepreședintelui Comisiei, Mihai Voicu, cu corecturile tehnice

necesare care urmează să fie
discutate și cu amendamentul
de a păstra cirscumscriptʼia electorală 43 pentru românii din
străinătate - patru deputatʼi și
doi senatori, care nu exista în
sistemul de vot din 2004, va fi
păstrată. Propunerea a fost acceptată.
Senatorul liberal Puiu Hașotti
a precizat că votul pe listă a fost
convenit unanim de membrii
subcomisiei de resort, sub forma unui proiect care să sufere
niște amendamente. Deputatul
UDMR Marton Arpad a pledat

pentru o listă natʼională în care
să fie înșiruite toate candidaturile depuse în judetʼe în ordinea propusă de partid. „Să fie
o listă județeană și o listă
națională care conține toate numerele de pe lisa națională care
se depune la BEC, pentru că se
va vota lista respectivă cu toate
numele”, a fost propunerea de
principiu a deputatului UDMR.
De asemenea, campaniile
electorale ar putea fi finanţate
de stat în cazul partidelor care
obţin 3%, discuţiile pe această
temă urmând însă să continue.

Brașovenii nu prea apelează la internet
pentru a-și înscrie copiii la școală
După doar o zi de la startul
înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, la Braşov au fost depuse deja 1000 de cereri.
Dintre acestea, din păcate
doar 66 sunt online, spun reprezentanţii Inspectoratului
Şcolar.
Înscrierile pe internet sunt
de fapt o economie de timp
şi i-ar scuti pe părinţi şi de
drumurile până la unitatea
şcolară. Chiar dacă accesul
la internet este la îndemâna
oricui, părinţii copiilor care
trebuie să îşi înscrie copiii în
clasa pregătitoare preferă să

depună cererea la şcoală. Părinţii sau tutorii legali îşi pot
înscrie copiii în învăţământul
primar pentru anul şcolar
2015 - 2016 până în data de
13 martie. În cazul copiilor a
căror vârstă permite înscrierea
în clasa pregătitoare, cererile-tip se pot completa online
sau la unitatea de învăţământ
la care se solicită înregistrarea
copiilor.
Validarea cererilor-tip se
face zilnic, în intervalul orar
8.00 - 20.00 (luni-vineri), respectiv 8.00 - 13.00 (sâmbăta).
În intervalul 20 - 21 martie,

vor fi afişate, atât în unităţile
de învăţământ, cât şi pe siteurile acestora şi ale inspectoratelor şcolare judeţene,
candidaţii înmatriculaţi, numărul locurilor rămase libere
şi lista copiilor neînscrişi după
prima etapă. A doua etapă de
înscriere va avea loc în perioada 24 martie - 3 aprilie,
iar pe 10 aprilie se vor afişa
rezultatele finale. Între 13 17 aprilie, inspectoratele şcolare vor soluţiona toate cazurile nerezolvate după
finalizarea celei de-a doua etape de înscriere.

care se calculează pretʼul la
Ministerul Sănătătʼii. Astfel,
cursul la care se face importul
a fost înghetʼat de autoritătʼi la
nivelul anului 2012, de 4,26
lei/euro. Firmele farmaceutice, reprezentate de Asociatʼia

Producătorilor Internatʼionali
de Medicamente, se plâng că
în nicio industrie nu apare un
astfel de dezechilibru. Potrivit
ARPIM, situatʼia din România
nu poate fi comparată cu cea
din tʼări unde există alte politici și sisteme de finatʼare, ca
și un consum mai mare de
medicamente.
În cazul în care statul va
continua să mentʼină un pretʼ
scăzut al produselor importate, acestea vor fi re-exportate
pe pietʼe unde pretʼurile sunt
mai mari, ceea ce va lăsa
pacientʼii fără medicamente.
Pentru prima dată companiile internatʼionale afirmă că
vor să părăsească România.
„Guvernul se expune unui risc
major, determinat de lipsa
unor medicamente critice pentru pacienți, și nu în ultimul
rând, de posibila retragerea a
operațiunilor de business ale
unor producatori de medica-

mente”, se arată în comunicatul ARPIM.
Producătorii de medicamente avertizează că, din cauza ieftinirii forţate, sute de
medicamente - pentru boli de
inimă, dureri, dar şi pentru
cancer, HIV/SIDA, hepatită
şi nu numai - vor dispărea de
pe piaţă. Aşa-numitele generice, cele mai ieftine produse,
în funcţie de care se calculează şi compensarea, ar fi primele afectate.
Multe dintre medicamentele ieftine fabricate în România au fost deja retrase,
deoarece preţul de vânzare
este mai mic decât costul de
producţie. Din cele produse
peste hotare, multe nici nu
ajung la pacienţii români, lipsiţi an la rând de citostatice şi
de alte medicamente vitale.
Distribuitorii le trimit direct
în alte ţări pentru profituri
mai mari.
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Ştiri pe scurt
Selecţie de personal la AJOFM Braşov

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Braşov organizează în dată de 27 februarie 2015 o selecţie de personal pentru un agent economic din Braşov,
care a solicitat această activitate. Pentru selecţia din
data de 27 februarie 2015 sunt anunţate 19 locuri de
muncă în următoarele meserii: lucrător comercial, casier,
operator vânzări, brutar şi cofetar. Pentru aceste meserii
pot participa toate persoanele aflate în căutarea unui loc
de muncă. Persoanele care corespund acestor condiţii
sunt invitate să se prezinte, mâine, 27 februarie 2015,
cu începere de la ora la 9.00, la sediul AJOFM Braşov,
str. Lungă nr. 1A, camera 8.

Hidroelectrica va moderniza trei hidrocentrale

Hidroelectrica vrea să investească în acest an 300 milioane euro în retehnologizarea a trei hidrocentrale şi ar
putea să cumpere microhidrocentrale în ţări vecine României, precum şi capacităţi de câteva sute de megawatt
în centrale eoliene dezvoltate pe piaţa locală. „Vrem să
achiziţionăm capacităţi de producţie în ţări limitrofe României. Posibil să cumpărăm câteva sute MW în eolian
în România”, a declarat ieri avocatul Remus Borza, reprezentantul Euro Insol, administratorul judiciar al Hidroelectrica. Borza a afirmat, la conferinţa ZF Power
Summit, că în 16 martie ar urma să fie semnat contracul
de modernizare a hidrocentralelor. El a adăugat că ar
putea să efectueze, tot în luna martie, o vizită în Senegal,
pentru că priveşte cu mare încredere spre Africa, un nou
„El Dorado” pentru investiţii. Potrivit lui Borza, Hidroelectrica are lichidităţi de 800 milioane de lei, şi, dacă ar
identifica proiecte viabile, ar putea să împrumute 1 miliard
de lei la o dobândă de 1-1,5%. De asemenea, Hidroelectrica vrea să deschidă în luna martie o filială de trading
cu energie în Serbia, iar până la finele anului vrea să
aibă astfel de reprezentanţe şi în Austria şi Germania.
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Cine a redus tarifele RCA
pentru şoferii sub 25 ani
Allianz-Ţiriac, Astra,
City Insurance, Euroins
şi Generali au redus, de
la începutul acestui an,
tarifele poliţelor RCA
pentru şoferii sub 25 de
ani, în urma modificărilor normei privind asigurarea RCA.
„Din cele 10 societăţi autorizate să practice asigurări
RCA un număr de 5 societăţi,
Allianz-Ţiriac, Astra, City Insurance, Euroins şi Generali,
cu o cotă de piaţă de 52,6%,
au transmis deja autorităţii
aceste notificări. Modificările
au vizat în mare parte reducerea încărcării pentru tineri,
urmărindu-se atingerea unui
nivel similar practicii europene,
care arată utilizarea unor prime pentru tineri de până la de
2,2 ori mai mari decât categoria majoritară, comparativ
cu un nivel de 5 ori mai mare
constatat anterior”, se arată
într-un comunicat al ASF.

ASF a prelungit până la
sfârşitul lunii februarie termenul până la care asigurătorii pot revizui şi retransmite
notificările privind tarifele de
primă RCA. ASF a modificat
în luna ianuarie câteva prevederi ale Normei 23/2014
privind asigurarea RCA, lăsând astfel libertatea societă-

ţilor de asigurări să îşi optimizeze portofoliile pentru a
diminua diferenţele înregistrate între tarifele de primă
pe diverse categorii de vârstă,
se mai spune în comunicat.
„Astfel, a fost abrogat alineatul 1 al articolului 21,
care era cel mai frecvent invocat de asigurători ca sursă

de stimulare a creşterii preţului poliţelor RCA. Acesta
stipula obligaţia asigurătorilor de a stabili tarife de primă
RCA astfel încât să fie acoperite toate angajamentele ce
decurg din încheierea contractelor de asigurare pe acest
segment”, se mai arată în comunicat.
În România, dintr-un număr total de 3,111 milioane
de poliţe RCA pentru persoane fizice, în vigoare la 31
decembrie 2014, 47.987 de
poliţe erau aferente şoferilor
sub 25 de ani, reprezentând
1,54% din total.
Ponderea şoferilor cu vârsta de până la 30 de ani vinovaţi de producerea
accidentelor rutiere grave a
fost de 37,4% în 2013, comparativ cu 22% în cazul celor
între 31 şi 39 ani şi 17,9%
pentru cei între 40 şi 49 de
ani, potrivit datelor Poliţiei
Rutiere, citate de asociaţia
asigurătorilor (UNSAR).

România poate ajunge în primele locuri
din UE după suprafaţa agricolă certificată
România poate ajunge în
primele locuri din Uniunea
Europeană la suprafaţa agricolă certificată în sistem
ecologic, în condiţiile în care
în noul PNDR s-a luat în
calcul introducerea unui pachet financiar suplimentar
pentru păşuni şi fâneţe certificate ecologic, a declarat
preşedintele Asociaţiei Bio
România, Marian Cioceanu.
„Pentru prima dată, Guvernul României, respectiv Ministerul Agriculturii a dat
curs solicitărilor asociaţiilor
sectorului bio şi a luat în cal-

cul pentru actualul PNDR
2014-2020 introducerea
unui pachet suplimentar pentru sprijinul financiar acordat pajiştilor certificate
ecologic (păşuni şi fâneţe).
Prin introducerea acestui
nou pachet „Sprijin pentru
Pajiştile certificate ecologic”
sperăm că în cel mult doi ani
ani numărul fermierilor va
creşte exponenţial. Dacă
sprijinul financiar va acoperi
costurile de certificare şi costurile cu inputurile certificate
ecologic necesare pajiştilor,
atunci fermierii, crescători

de vaci de lapte, vor trece
masiv la sistemul ecologic,
deoarece în prezent laptele
bio este din ce în ce mai căutat şi achiziţionat cu un preţ
de până la 50% mai mare
faţă de preţul laptelui convenţional” , a precizat şeful
Bio România.
Potrivit Asociaţiei Bio România, această măsură va
duce la o trecere masivă a
micilor fermieri care au în
proprietate bovine, ovine
şi/sau caprine, la certificarea
pajiştilor în sistemul de agricultură ecologică.

BCE a dezvăluit noua bancnotă de 20 de euro
Banca Centrală Europeană
(BCE) a dezvăluit marţi noua
bancnotă de 20 euro din seria
„Europa”, care va intra în circulaţie în luna noiembrie a
acestui an, informează un comunicat de presă al BCE.
Noua bancnotă include un
element de siguranţă inovator,
respectiv o „fereastră-portret”
poziţionată în hologramă.
Atunci când bancnota este privită spre o sursă de lumină, fereastra devine transparentă,
redând un portret al personajului mitologic Europa, care
este vizibil pe ambele feţe ale
bancnotei. Similar noilor ban-

cnote de cinci şi zece euro,
noua bancnotă de 20 de euro
include, de asemenea, un „număr verde-smarald” şi un portret al Europei în filigran.
„Fereastra-portret reprezintă
o adevărată inovaţie la nivelul
tehnologiei de producere a bancnotelor şi este rezultatul eforturilor depuse de Eurosistem
pentru a asigura în continuare
rezistenţa la contrafacere a
bancnotelor euro, ceea ce va
consolida încrederea pe care
cei 338 de milioane de cetăţeni
din întreaga zona euro o au în
bancnotele lor”, a declarat preşedintele BCE, Mario Draghi.

Aceasta va fi cea de a treia
bancnotă din seria „Europa”, după cea de cinci euro
care a intrat în circulaţie în
luna mai 2013, urmată la
sfârşitul lunii septembrie
anul curent de noua bancnotă de 10 euro. Bancnotele
din seria „Europa” cu denominări mai mari (20 de euro,
50 de euro, 100 de euro, 200
de euro şi 500 de euro) vor
fi introduse treptat, pe parcursul mai multor ani. În paralel, actualele bancnote
euro, emise în luna ianuarie
2002, vor fi retrase treptat
din circulaţie.
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Povestea ceasului
din Casa Sfatului
Ceasul din turnul Casei
Sfatului împlineşte 125
de ani şi, după cum se
prezintă în momentul
de faţă, mai poate funcţiona 25-30 de ani, a precizat Zoltan Boer, cel
care are grijă de funcţionarea ceasului.
„Acest ceas, fabricat în anul
1890 a fost adus de la un muzeu din Germania în luna septembrie 2010, după ce vechiul
orologiu din turnul Casei Sfatului, realizat de inventatorul
Johann Mannhardt în anul
1875 s-a defectat. Nu putea să
efectueze bătăile de sfert de
oră şi de oră, pentru că îi lipsea pendula. În anul 2009 s-a
pus problema şi a bătăilor,
pentru că exista clopotul orologiului sus în turn, şi atunci
am primit sarcina să mă ocup
de această problemă. Trebuia
să căutăm un ceas, unul vechi
şi identic cu cel care nu mai

funcţiona. Atunci am dat un
anunţ în săptămânalul braşovean de limba germană
Karpaten Rundschau, la Munchen, unde a fost fabricat şi
primul ceas şi, la un interval
de 2-3 săptămâni, primesc un
telefon de la Francisc Incze,
un braşovean plecat acum 30
de ani din Braşov care a citit
anunţul în ziarul Neue Kronstadt Zeitung, care apare pen-

tru românii stabiliţi acolo. El
cunoştea pe cineva care avea
un muzeu de ceasuri, pe care
dorea să-l desfiinţeze. L-a întrebat şi avea un ceas exact ca
acela pe care îl căutam noi.
Atunci ne-a pus în legătură şi
ne-am înţeles asupra preţului
care era de 3.000 de euro, un
preţ deloc mare pentru un asemenea ceas valoros”, a afirmat
Boer.

Suma de 3.000 de euro a
fost constituită din 2.000 de
euro, bani strânşi în urma unor
manifestări realizate în cadrul
festivalului Musica Coronensis
de organistul Bisericii Negre,
Steffan Schland, iar restul i-a
dat Consiliul Judeţean care a
înţeles importanţa funcţionării
ceasului într-o clădire istorică,
simbol al Braşovului.
Agerpres
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Elevii de clasa a VIII-a au
susţinut proba la matematică
din cadrul simulării
Elevii de clasa a VIIII-a au
susţinut ieri cea de-a doua probă, cea la matematică, din cadrul simulării evaluării naţionale, potrivi calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei
Cercetării şi Ştiinţei.
La simularea evaluării naţionale au participat aproximativ 200.000 de elevi de
clasa a VIII-a din toată ţara,
dintre aceştia 12.748 din Bucureşti.
Elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat
cursurile gimnaziale în limba
maternă vor susţine astăzi simularea la Limba şi literatura
maternă.
Afişarea rezultatelor este
programată pentru data de 6
martie.
Şi elevii din clasele a XI-a
şi a XII-a vor participa la simularea probelor scrise ale
examenului de bacalaureat.
Astfel, aceste simulări pentru
bacalaureat vor avea următorul
calendar: Limba şi literatura
română (2 martie), Limba şi
literatura maternă (3 martie),
proba obligatorie a profilului
(4 martie) şi, doar pentru elevii
claselor a XII-a, proba la ale-

gere a profilului şi specializării
(6 martie). Toate probele sunt
scrise, iar afişarea rezultatelor
va avea loc pe data de 12 martie. Potrivit metodologiei aprobate de MECŞ, în vederea
adoptării unor măsuri pentru
îmbunătăţirea performan-ţelor
şcolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi
de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri
la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.
Simulările au un dublu scop:
familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale,
respectiv a unui examen de bacalaureat naţional şi optimizarea rezultatelor obţinute de
către elevii din învăţământul
preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale, mai informează MECŞ.

Indemnizaţia invalizilor şi veteranilor
de război şi a văduvelor acestora, dublată
Senatul a decis, prin vot,
dublarea indemnizaţiei invalizilor şi veteranilor de război,
precum şi cea a văduvelor
acestora, iniţiativa legislativă
urmând să fie transmisă Camerei Deputaţilor, care este
for decizional.
Senatorii au adoptat, în
acest sens, o propunere legislativă pentru modificarea Legii
49/1991 privind acordarea de
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor
de război, iniţiată de senatorii
PNL Ioan Cristina, Puiu Haşotti, Paul Ichim, Octavian
Motoc, Nicolae Nasta, MariusPetre Nicoară, Ion Popa, Ştefan Tomoioagă şi Anca Tudor.
Potrivit propunerii legislative, marii mutilaţi de război
şi cei încadraţi în gradul I de
invaliditate vor primi 296 lei
lunar, cei încadraţi în gradul
II de invaliditate 264 de lei,
cuantumul indemnizaţiei pentru gradul III fiind stabilit la
224 lei.
Prin proiect se propune ca
veteranii de război să primească 184 de lei lunar, iar
văduvele de război care nu sau recăsătorit 184 lei lunar.
Comisia pentru muncă şi
protecţie socială a Senatului
propusese plenului să respingă

iniţiativa legislativă, invocând
argumentele prezentate la şedinţa comisiei de reprezentantul Guvernului, care a menţionat „impactul bugetar foarte
mare”.
La dezbaterile generale, care
au avut loc săptămâna trecută,
viceliderul grupului liberalilor
Dumitru Oprea a calificat ca
jenantă propunerea comisiei
de respingere a propunerii.
„Oamenii aceştia sunt acum
la 95 de ani. Cât o să vă permiteţi să spuneţi «nu» apărătorilor de neam? Până în Tatra au ajuns pe jos, din Tatra
s-au întors pe jos şi le aducem
acum mulţumirea Parlamentului României şi le spunem
«nu» hotărât. Este jenant ce
faceţi”, a afirmat senatorul.
Acesta a adăugat că este
unul dintre cei care „plâng durerea părinţilor şi a bunicilor”,
pentru că tatăl său a fost pe
câmpul de luptă, fiind beneficiarul unui ordin şi al unei
medalii date de Regele Mihai,
dar, într-o perioadă de 25 de
ani nu a beneficiat de absolut
nimic.
Un alt vicelider al grupului
PNL, Tudor Barbu, s-a declarat surprins, tot la dezbaterile
generale, că, fiind o sumă extrem de mică, ridicolă, în ra-

port cu puterea de cumpărare
a românilor, se discută aşa de
mult privind acest subiect.
„Proiectul vizează câteva
mii de bătrâni extrem de necăjiţi, majoritatea dintre ei.
Noi nu votăm aici dacă da
sau nu. E vorba aici cât de
repede apăsăm pe butonul 1
şi apoi pe butonul 4, din respect pentru aceşti oameni
pentru care România nu a făcut cât trebuie”, a susţinut
Barbu, care a adăugat că, la
rândul său, este nepot al unui
erou căzut în război şi fiu al
unui veteran din al Doilea
Război Mondial.
Liberalul Emil Paşcan a declarat că senatorii trebuie să
se gândească la echitate.
„Dacă indemnizaţia unui revoluţionar este peste 2.000 de
lei şi noi discutăm despre asemenea sume derizorii pentru
veterani de război la 200 şi
de lei este strigător la cer.
Doar pentru că aceşti oameni
sunt în vârstă, doar pentru că
nu sunt vocali, doar pentru că
nu are cine să se bată pentru
drepturile lor, cum fac revoluţionarii, mi se pare absolut
inechitabil. E ruşinos pentru
noi că discutăm atât de mult
pe sume atât de derizorii”, a
arătat el.
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Birjarii din Braşovul
de altădată

În acest număr redăm un fragment dintr-un
ar ticol publicat în ziarul „G azeta de
Transilvania”, nr. 254, în care este prezentată
nemulţumirea birjarilor de la poalele Tâmpei.
Imaginile prezentate astăzi surprind atmosfera Braşovului de altădată.
„Mai mulţi birjari braşoveni au depus la
Magistratul Braşov (Primăria) o plângere în
care îşi arată nemulţumirile legate de interzicerea folosirii cailor slabi la curse, cerând verificarea sanitară a acestora, precum şi lipsa
unui loc adecvat în care birjarii să fie feriţi de
vremea rea. Ei invocă scumpirea preţului la
cai şi a hranei acestora, de aceea ei mai pretind
mărirea taxei unei călătorii cu birja, dar şi scutirea lor de la plata vămii. Ei vor ca petiţia să
ajungă la Magistrat, în caz contrar ameninţă
cu întreruperea serviciului la piaţă şi la gară”.
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Din 9 martie se ieftineşte
transportul pe cablu, în Poiană
Punctele de pe cartelele de schi sunt valabile până în 15 aprilie
Amatorii de schi care şiau achiziţionat cartele
pentru utilizarea instalaţiilor pe cablu sunt
avertizaţi să îşi folosească punctele de pe
cartele până pe 15 aprilie, dată la care acestea
expiră.
„Având în vedere condiţiile
foarte bune de schi pe toată
pârtiile din Poiana Braşov, îi
invităm pe turişti şi braşoveni
să practice acest sport. Din 9
martie, transportul pe cablu
va fi mai ieftin pe anumite instalaţii (în sensul că numărul
de puncte taxate pe fiecare călătorie va fi mai mic, n.r.), şi
le amintim tuturor că valabilitatea cartelelor cumpărate în
acest sezon este până în
15 aprilie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei,
Sorin Toarcea.

Potrivit oficialului Primăriei, în această perioadă toate
pârtiile din Poiană sunt în stare foarte bună, iar stratul de
zăpadă este de 70 cm în masivul Postăvarul şi 50 cm pe
partea inferioară a pâîrtiei
Bradul. Ieri şi astăzi au func-

ţionat şi funcţiopnează telecabina Capra Neagră, telegondola, telescaunele Ruia şi
Lupului, teleschiurile Bradul
şi Stadion şi banda transportoare de pe Snowpark Bradul.
Ieri la ora 9.00, temperaturile
atmosferice erau de 3 grade

Noi premiere în turneul Grigore Leşe
„Veşmântul popular de la arhaic la fashion”

Turneul naţional Grigore
Leşe – „Hori de primăvară”
stabileşte o nouă premieră.
Primul turneu naţional al
maestrului Leşe va aduce în
atenţia publicului din toată
ţara prima expoziţie ţărănească din România pe roll-up,
realizată la Muzeul Ţăranului
Român de o echipă de excepţie, coordonată de stilistul Alin
Gălăţescu. Expoziţia, intitulată
„Veşmântul popular de la arhaic la fashion” va fi prezentată în foaierul sălilor de
spectacol, cu ocazia concer-

telor pe care
maestrul Grigore Leşe la va
susţine în cadrul turneului
„Hori de primăvară”.
IA, în variantele de sărb ă t o a r e, d e
lucru sau de
ceremonial, a
însoţit femeia
pe tot parcursul
vieţii. Ca orice
veşmânt tradiţional, IA
constituie o
secvenţă a memoriei colective, iar purtarea
ei, o manifestare spirituală ce
străbate timpul şi prin care se
poate descoperi istoria mitică
a unui neam. IA a inspirit marii pictori şi designeri ai lumii,
între care: HenriMatisse, Yves
Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Oscar de la Renta, Tom
Ford, Joseph Altuzarra, Nicole Miller. A fost purtată de
celebrităţi precum Sophia Loren, BrigitteBardot, Dalida,
Virna Lisi, Ali McGraw, Raquel Welch, Jennifer Garner,
KateMoss, Kourtney Kardashian, Halle Berry, Alexa
Chung, Katie Holmes, Anne

Hathaway, Liv Tyler, Rita
Wilson, Adelle. Graţie reginelor României, IA a devenit
veşmânt regal.
Directorul artistic al expoziţiei este Iulia Gorneanu, coordonator stilistul Alin
Gălăţescu, fotograf Cristi Florigarita, designer – Simona
Semen.
Turneul naţional Grigore
Leşe – „Hori de primăvară”
se desfăşoară în perioada 216 martie. Invitaţii maestrului
Grigore Leşe vor fi Taraful
lui Firuţă din Islaz şi Taraful
din Babiciu, care vor încânta
publicul cu muzica tradiţională românescă, autentică: nealterată sau modificată. La
Brasov concertul va avea loc
luni, 2 martie, de la ora 19.00,
la Teatrul Dramatic „Sică
Alexandrescu”
Biletele se găsesc la agenţiile de bilete ale sălilor de
spectacole şi online pe vandbilete.ro,
bilete.ro,
eventim.ro. myticket.ro.
Turneul naţional Grigore
Leşe – „Hori de primăvară”
deschide Anul Cultural „Artă
contra Drog” 2015, un proiect
iniţiat de CIADO România,
Centrul Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile
Omului, preşedinte academician Constantin Bălăceanu
Stolnici.

Celsius pe vârful
Postăvarul şi 5
grade Celsius în
Poiana Braşov.
De altfel, starea
bună a pârtiilor
r ezul t ă şi d i n
datele privind
trecerile pe la turnicheţii instalaţiilor pe cablu. Din
18 decembrie şi
până în 22 februarie, s-au înregistrat 1.323.072
de treceri. Numai
în cele 22 de zile
din luna februarie
2015 au fost mai multe treceri
pe la turnicheţi decât în toată
luna ianuarie, adică 592.060
de treceri, faţă de 559.388. În
sfârşitul de săptămână 20-22
februarie au fost înregistrate
89.989 de utilizări ale instalaţiilor de transport pe cablu,

iar cel mai bun sfârşit de săptămână din sezon, până acum,
a fost cel care a inclus sărbătoarea Sfântului Valentin:
104.447 de treceri prin turnicheţi, dintre care doar sâm-

bătă, 14 februarie, au fost înregistrate 40.077. Două treimi
dintre ele au fost numai pe instalaţiile care aparţin municipalităţii, adică telescaunele
Ruia şi Lupului.
A.P.

Concurs de schi în Poiana Braşov
pentru puştii până la 11 ani
Secţia de sport a ASC Corona Braşov, în parteneriat
cu Primăria Braşov, organizează sâmbătă, 28 februarie, pe pârtia Lupului sosire,
de la ora 9.30, un concurs
de schi dedicat copiilor de
până la 11 ani (născuţi
după 2004). Înscrierile se
pot face până vineri, 27 februarie, ora 16.00, la e-mail
leonte_catalin@yahoo.com
fiind necesar numele complet al participantului, anul

naşterii şi un număr de telefon de contact al părinţilor.
„Concursul este dedicat copiilor nelegitimaţi la vreun
club sportiv şi scopul său
este să promovăm schiul ca
sport de masă. De asemenea, rezultatele concursului
vor fi un criteriu de selecţie
pentru grupa de performanţa a ASC Corona”, a precizat preşedintele secţiei de
sporturi de iarnă a ASC Corona, Cătălin Leonte. A.P.
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„Orașul lui Aladdin”
construit în Dubai
Dubai a dat undă verde
unui nou proiect grandios: „Oraşul lui Aladdin”,
un complex de turnuri, pe
4000 de acri, inspirat de
personajele din „Arabian
Nights”, inclusiv Aladdin
şi Sinbad Marinarul, va fi
ridicat anul viitor, scrie
Business Insider.
„Aladdin City” va găzdui
şase turnuri, unele dintre ele
proiectate pentru a reflectă lampa magică a lui Aladdin. Toate
vor fi legate prin poduri prevăzute cu aer condiţionat şi cu trotuare rulante, pentru a imită
carpetele magice.
Construcţia începe anul viitor
şi deşi costul total nu a fost încă
dezvăluit, Hussain Nasser Lootah, directorul general al municipalităţii din Dubai, a declarat
pentru site-ul Future of Dubai
că are fondurile necesare pentru
a finanţa proiectul.

Turnurile vor avea între 25
şi 34 de etaje şi vor găzdui birouri, un hotel şi o parcare pentru 900 de maşini.
Deşi va fi ridicat în zona istorică Dubai Creek, cu bărci de

lemn şi târguri ale negustorilor,
care concurează pentru a intra
în patrimoniul mondial Unesco,
Lootah spune că nouă construcţie nu va aduce atingere oraşului
vechi.

„Oraşul lui Aladdin” este ultimul dintr-un şir de construcţii
ambiţioase în Dubai, printre
care The Dubai Frame şi Desert
Rose, ultimul la un cost de 5,3
miliarde lire sterline.

Miercuri

Avertismentul lui
Hawking: Sfârşitul
civilizaţiei este aproape
Fizicianul şi cosmologul britanic Stephen Hawking spune că ne
confruntăm cu o ameninţare mult mai apropiată este vorba despre propriul
nostru comportament.
„Eşecul uman pe care
mi-aş dori să îl corectez
este agresivitatea”, i-a
spus Hawking câştigătoarei unui concurs organizat
în Londra.
”Probabil că a reprezentat un avantaj în perioada
oamenilor
cavernelor pentru a avea
mai multă mâncare, mai
mult teritoriu sau un partener, însă acum ameninţă
să ne distrugă pe toţi”, a
precizat fizicianul.
Adaeze Uyanwah, în
vârstă de 24 de ani, din
California a câştigat premiul „Vizitatorul de onoare” în cadrul unui concurs
organizat de portalul visitlondon.com. Premiul a
inclus şi un tur al muzeului de ştiinţă din Londra,

alături de Stephen Hawking.
În timpul turului, Uyanwah l-a întrebat pe Hawking ce trăsătură umană
şi-ar dori să schimbe şi ce
trăsătură ar trebui cultivată.
Hawking a ales agresivitatea, avertizând că un
război nuclear ar putea
duce la sfârşitul civilizaţiei şi chiar al rasei umane. Agresivitatea ar trebui
înlocuită de empatie care
„ne aduce la un loc, întro stare de pace şi iubire”.
Fizicianul a mai adăugat
că viitorul speciei umane
este în spaţiu. „Cred că viitorul pe termen lung al rasei
umane este spaţiul, în sensul
că reprezintă o asigurare de
viaţă importantă pentru supravieţuirea noastră, prin
prevenirea dispariţiei umanităţii, prin colonizarea altor
planete”, a argumentat Hawking. Uyanwah spune că va
ţine minte această întânire
pentru tot restul vieţii.

Un nou zăcământ de gaze naturale a fost
descoperit în adâncurile Mării Negre
România este mai bogată
cu aproximativ 20 de miliarde
de metri cubi de gaze naturale. Un nou zăcământ a fost
descoperit în adâncurile Mării
Negre, în zona explorată de
EXXON Mobile şi OMV Petrom. Cifrele nu sunt confirmate încă oficial, dar miza e
uriaşă: am putea scăpa de importurile de gaze naturale.
Toţi ochii sunt îndreptăţi
acum spre sonda Pelican,

aflată la aproximativ 155 de
kilometri de ţărm şi la o
adâncime de câteva sute de
metri.
Petroliştii forează încă din
toamna anului trecut, iar activitatea va fi încheiată la finalul lui martie.
Surse din piaţă au declarat
pentru Ziarul Financiar că ar
fi vorba de un zăcământ de
20 până la 25 de miliarde de
metri cubi de gaze naturale.

Pelican este a treia sondă
din Marea Neagră. Prima,
Domino-1, amplasată la 170
de kilometri de ţărm şi 1000
de metri adâncime, a identificat un potenţial de până la
84 de miliarde de metri cubi
de gaze, de şase ori consumul
anual din România. Pentru
confirmarea datelor, a fost nevoie de un al doilea foraj şi
de o navă specială. Rezultatele sunt în curs de analiză.

Coralii din Marea Barieră de Corali
ingerează plastic
Coralii din Marea Barieră
de Corali din Australia ingerează micile fragmente de
plastic care poluează din abundentʼă apele Oceanul Pacific,
sustʼine un studiu realizat în
laborator de o echipă de cercetători australieni, alarmatʼi
de consecintʼele ecologice ale
acestui fenomen.
„Dacă poluarea cu microparticule de plastic crește în
zona Marii Bariere, coralii ar
putea fi afectați, în măsura în
care cavitățile micilor lor stomacuri se înfundă cu plastic
ne-asimilabil”, a explicat Mia
Hoogenboom, cercetătoare la
James Cook University, din
statul australian Queensland

(nord-estul Australiei).
Microplasticele — amintește
AFP — sunt definite ca particule
care măsoară
mai putʼin de jumătate de centimetru.
Cercetarea a
descoperit fragmente de plastic „în profunzimea polipilor coralilor,
acoperite de țesut digestiv”,
care pot afecta capacitatea
acestor organisme de a digera
hrana traditʼională.
De asemenea, cercetătorii
au colectat apă din apropierea

Marii Bariere de Corali, înscrisă în Patrimoniului Mondial UNESCO, în care au
descoperit microparticule de
plastic, inclusiv polistiren și
polietilenă, în cantitătʼi mici.
Studiul a fost publicat în jurnalul Marine Biology.
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De ce s-a retras
Halep de la Doha?

Pagină realizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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Vârf din Belgia pentru Petrolul. Petrolul se află într-o situaţie de-

licată, clubul fiind în insolvenţă, dar acest lucru nu-i împiedică
pe ploieşteni să aducă jucători. Potrivit publicaţiei belgiene
La Derniere Heure, gruparea condusă de Mircea Rednic a
ajuns la un acord cu atacantul Mohammed Tchite.
Tchite, în vârstă de 31 de ani, a fost convins de Rednic să
vină la Petrolul după ce a rămas liber de contract. Conform
sursei citate, Tchite va efectua marţi vizita medicală, iar apoi
va semna un contract valabil până la finalul sezonului. Mohammed Tchite a jucat la Standard Liege, Anderlecht, Racing
Santander, iar ultimele două sezoane le-a petrecut la Club
Burgge.

Liga I, etapa a XVIII-a. Formaţia Pandurii Târgu Jiu a fost învinsă,

luni seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), de echipa
CS Universitatea Craiova, în ultimul meci al etapei a XVIIIa a Ligii I. Bawab a înscris în minutul 57, cu un şut din patru
metri, după o centrare a lui Rocha. Iată rezultatele complete
înregistrate în prima etapă din returul Ligii I: FC Viitorul CSMS Iaşi 0-3, Petrolul Ploieşti - FC Braşov 1-0, Gaz Metan
Mediaş - FC Botoşani 1-1, Oţelul Galaţi - Dinamo 0-1, Astra
Giurgiu - Concordia Chiajna 2-2, Universitatea Cluj - ASA
Târgu Mureş 0-3, Steaua - Rapid 0-1, Ceahlăul Piatra Neamţ
- CFR Cluj 0-0 și Pandurii Târgu Jiu - CSU Craiova 0-1. În
clasament pe prima poziție este Steaua cu 43 de puncte,
pe doi este Petrolul cu 36 de puncte iar poziția a treia este
ocupată de ASA Târgu Mureș cu 33 de puncte. FC Brașov
ocupă locul 10 cu 19 puncte.

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 3
WTA, a declarat că este
pentru prima dată când
are probleme la coaste,
precizând că a simţit
dureri încă dinaintea
turneului de la Dubai,
competiţie pe care a
câştigat-o nefiind la capacitate sută la sută din
punct de vedere fizic.
Această accidentare a
făcut-o să renunțe la
turneul de la Doha.
După ce şi-a anunţat retragerea de la Qatar Open din
cauza accidentării, Halep, deţinătoarea trofeului, a fost
prezentă, luni, la Doha, pentru activităţile obişnuite de
promovare a turneului. Ea a
susţinut o conferinţă de presă,
în care le-a explicat jurnaliştilor motivul retragerii sale.
„Sâmbătă, înaintea turneului
de la Dubai, am simţit o du-

rere puternică la coaste în
timp ce mă antrenam. Mi-a
fost greu să joc, dar am avut
câteva zile libere şi am început să evoluez fără a fi la capacitate sută la sută. Apoi
lucrurile au mers bine. Însă
încă simt acea durere şi cred
că e mai rău ca înainte, aşa
că am decis să mă opresc.
Este pentru prima dată când
am astfel de probleme”, a declarat Halep.
Dezamăgită că nu-și poate
apăra titlul. Simona Halep sa declarat dezamăgită de faptul că nu poate să-şi apere
trofeul câştigat anul trecut,
dar a precizat că sănătatea ei
este foarte importantă în perspectiva următoarelor competiţii.
„Sunt
foarte
dezamăgită că ratez turneul
de la Doha. Este un turneu
foarte important pentru mine,
pentru că aici am câştigat primul meu titlu important. Acest
turneu mi-a dat multă încre-

dere. Întotdeauna este dificil
când trebuie să te retragi din
cauza unor dureri, este neplăcut. Dar trebuie să am grijă
de corpul meu şi să mă gândesc la următoarele turnee.
Avem multe turnee, aşa că
vreau doar să iau lucrurile
pozitive de săptămâna trecută.
Am câştigat şi sunt fericită,
deoarece este de asemenea un
turneu important”, a spus românca.
Simona Halep a decis, duminică, să se retragă de la turneul de categorie Premier de
la Doha, la care era deţinătoarea trofeului. Viitoarea competiţie la care va participa
jucătoarea română va fi Indian
Wells, turneu de categorie Premier Mandatory, programat
între 11 şi 22 martie. La ediţia
precedentă a acestui turneu
Simona Halep a ajuns până în
semifinale. Halep luase în calcul să nu evolueze la Qatar
Open, unde era cap de serie

numărul 2, după ce se impusese sâmbătă, în finala turneului de la Dubai.
Va juca la Indian Wells. Jucătoarea de tenis Simona Halep,
locul 3 WTA, a declarat,
marţi, pe Aeroportul Henri
Coandă, că nu ştie deocamdată cât de gravă este accidentarea la coastă, dar a
precizat că va juca la turneul
de la Indian Wells, programat
între 11 şi 22 martie. „Nu pot
să spun acum cât de gravă e
accidentarea pentru că nu am
analizele necesare. Dar este
o accidentare destul de dificilă
pentru că este la coastă şi nu
am mai avut niciodată până
acum. Va trebui să mă odihnesc şi să mă pregătesc cât
de bine pot pentru următorul
turneu. Eu cred cu siguranţă
că voi juca la Indian Wells.
Cred că mă voi face bine
până atunci”, a spus jucătoarea la întoarcerea la Bucureşti.

Reghe se gândește la vacanță
Antrenorul Laurenţiu Reghecampf a declarat că nu a
discutat cu finanţatorul FC
Steaua, Gigi Becali, despre o
posibilă revenire a sa pe banca
tehnică a grupării alături de
care a câştigat două titluri în
precedentele două sezoane.
„Despre Steaua nu am cum să
vorbesc de rău sau despre oa-

menii de acolo. Nu dau târcoale echipei acum, după ce eu
am plătit să plec de acolo. Am
vorbit de câteva ori cu patronul, dar nu am vorbit despre
o revenire. Steaua va fi campioană şi ăsta e meritul lui
Gâlcă. Nu e nicio problemă
dacă a pierdut un meci acasă,
se întâmplă oricui. Nu cred că

e cazul să analizăm asta acum,
echipa trebuie lăsată să joace
în continuare”, a spus Reghecampf. De asemenea, Reghecampf a negat informaţiile
potrivit cărora ar urma să preia
conducerea tehnică a Universităţii Cluj, unde ar urma să-l
înlocuiască pe George Ogăraru. „Nu este adevărată in-

formaţia cum că aş alege pe
U Cluj. Sunt prieten cu Florian
Walter, dar nu am discutat
acest aspect. Nu cred că se
pune problema de a fi schimbat George, chiar dacă a pierdut categoric în faţa ASA-ului”,
a completat Reghecampf, care
a precizat că va pleca într-un
concediu de o săptămână.

Tătărușanu e accidentat. Clubul Fiorentina a anunţat pe site-ul
oficial că portarul Ciprian Tătăruşanu are nevoie de zece
zile de repaus din cauza acutizării lombalgiei de care suferă
de câteva zile. „ACF Fiorentina anunţă că fotbalistul Ciprian
Tătăruşanu a manifestat, la finalul meciului cu Torino, o acutizare a lombalgiei de care suferea de câteva zile. Ca urmare
a unor investigaţii radiologice şi neuroradiologice s-a stabilit
o perioadă de repaus de zece zile”, se arată pe site-ul grupării
italiene. Ciprian Tătăruşanu a fost integralist în meciul pe
care Fiorentina l-a terminat la egalitate, duminică, pe teren
propriu, scor 1-1, cu echipa Torino, în etapa a XXIV-a a campionatului Italiei.
Mergea e în sferturi. Perechea Florin Mergea/Dominic Inglot

(România/Marea Britanie) a învins cu scorul de 7-6 (3), 76 (5), cuplul spaniol Feliciano Lopez/Fernando Verdasco şi
s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de 500 de
puncte de la Dubai. Prin calificarea în turul 2, învingătorii şiau asigurat un premiu total de 15.340 de dolari şi 90 de
puncte ATP. În faza următoare, Mergea şi Inglot i-ar putea
întâlni pe fraţii Bob şi Mike Bryan, liderii probei şi principalii
favoriţi, dacă aceştia vor trece de echipa Roberto Bautista
Agut/Joao Sousa (Spania/Portugalia). Mergea şi Inglot i-au
învins pe americani la ediţia din acest an a Australian Open,
în faza optimilor de finală, cu scorul de 7-6 (4), 6-3. La Dubai
este prezentă şi perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer
(România/Olanda), cap de serie numărul 2, care va evolua
în primul tur împotriva cuplului elveţian Roger Federer/Michael
Lammer, beneficiar al unui wild card pentru tabloul de dublu.

Kobe e în centrul atenției. Vedeta echipei Los Angeles Lakers,

Kobe Bryant, indisponibil pentru restul sezonului, rămâne
totuși în centrul atenției în campionatul profesionist nordamerican de baschet (NBA) și consideră că-și poate onora
înțelegerea valabilă până în 2016 și care valorează 48,5
milioane dolari. Acesta este salariul pe care Lakers trebuie
să-l achite odată cu prelungirea angajamentului pe doi ani
în sezonul trecut, 23,5 milioane anul acesta și 25 anul viitor,
el fiind cel mai bine plătit jucător din NBA. Bryant, în vârstă
de 36 de ani, a declarat recent pentru „Hollywood Reporter"
că viitorul sezon ar putea fi ultimul pentru el în NBA. Kobe
Bryant a fost operat la umărul drept, la finele lunii ianuarie,
și va fi indisponibil timp de nouă luni. Acesta este al treilea
sezon consecutiv în care Kobe Bryant, cvintuplu campion
al NBA, nu va disputa campionatul în integralitatea sa, din
cauza problemelor fizice și a accidentărilor. El nu a putut încheia sezonul 2012-2013 din cauza unei rupturi a tendonului
lui Ahile, accidentare care l-a făcut să rateze debutul sezonului
următor, revenind pe parchet doar în ultimele șase meciuri,
înainte de a se accidenta din nou, de această dată la genunchi. În acest sezon, „Black Mamba” a disputat 35 de meciuri, reușind o medie de 22,3 puncte, 5,6 pase decisive și
5,7 recuperări. Însă, cea mai importantă performanță reușită
de Bryant este accederea pe locul 3 în clasamentul celor
mai buni marcatori din istoria NBA, cu un total de 32.482
puncte.
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Avanpremieră
la Dramatic
Mâine , 26 februarie, ora
19.00, Teatrul „Sică Alexandrescu” va fi gazda
unui eveniment: debutul pe scena braşoveană
a patru tineri actori: Ada
Galeş, Simona Pop, Vlad
Pavel, Bogdan Nechifor,
în piesa de teatru „Jocul
dragostei şi al întâmplării”de Marivaux.
Îi acompaniază Claudiu
Mihail, şi el parte a aceleiaşi
generaţii, care şi-a făcut intrarea în teatrul braşovean în
spectacolul „Slugă la doi stăpâni” de Carlo Goldoni. Totul
sub privirea experimentată a
doamnei Viorica Geantă
Chelbea.
Regia îi aparţine lui Liviu
Lucaci, iar scenografia Rodicăi Ştirbu.
Marivaux este maestrul comediei iubirii. Pentru el dra-

gostea este un sentiment complex, care prin dezvoltările,
capcanele, avânturile şi regresiile în conflicte, în peripeţiile
intime, conţine intrinsec elemente de comedie.
În „Jocul dragostei şi al întâmplării” doi tineri logodiţi

Recital muzical
la Muzeul Casa Mureşenilor
Opera Braşov şi Muzeul
„Casa Mureşenilor” Braşov
vă invită astăzi, 25 februarie
2015, la ora 17.00, la „Recitalul de la ora cinci” – Mozart... un moto di gioia.
Interpretează:
◾ Maria Petcu Catrina – so-

prană
◾ Cristina Radu – soprană
◾ Nora Vlad – actriţă
◾ La pian: Simona Patriche
Intrarea la spectacol se face
pe bază de bilete: 2 lei elevi
şi studenţi; 3 lei pensionari;
5 lei adulţi.

de părinţii lor dar care nu sau văzut niciodată, urmează
să se întâlnească pentru prima
dată în vederea căsătoriei. Şi
pentru că vor să se observe
unul pe altul înainte de acest
pas, le vine amândurora
aceeaşi idee: îşi schimbă hai-

Bancuri

☺ Un preot ajunge în Rai şi vede
că un şofer de taxi a ajuns într-o
funcţie mai mare ca a lui. Se duce
imediat la Sf. Petre pentru a cere
lămuriri.
– Păi cum vine asta, prea slăvite,
eu care am fost o viaţă slujitorul
Domnului şi am ţinut atâtea predici

nele cu proprii servitori... Un dublu travesti în care niciuna
din părţi nu ştie de
cealaltă şi în care fiecare se îndrăgosteşte
de cine ar trebui: nobilii deghizaţi în servitori, între ei, aşa cum
şi servitorilor în haine
de nobili li se aprinde
inima. Ce vor face mai
departe? Cum vor descurca situaţia ce obligă la recunoaşterea
travestiului? Cum vor
trece de drama care
pare să se nască, pentru că o fiică de nobil nu are
voie să se îndrăgostească de
un servitor...
Preţul biletelor: 15 lei. Preţ
redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 10 lei. Biletele se
găsesc la Casa de Bilete a
Teatrului Sică Alexandrescu.

la viaţa mea, care am adus atâţia
oameni la biserică. E drept că mai
adormea câte unul... dar... Şi să
ajungă un şofer de taxi în funcţie
mai mare ca a mea?
– Nu am ce face, zice Sf. Petre, asta
este politica de aici. Lumea când se
urca la taximetristul ăsta în maşină
nu numai că stătea trează dar se şi
ruga...

Miercuri

Horoscopul zilei
Berbec. Neînţelegerile cu rudele vă apropie de persoana
iubită. Starea de sensibilitate vă afectează relaţiile cu toţi
membrii familiei. Aveţi o grămadă de şanse de a vă îmbunătăţi situaţia financiară.
Taur. Găsiţi cea mai bună metodă de a inspira persoanei
iubite sentimente de posesie. Instabilitatea emoţională vă
afectează toată activitatea! Este lăudabil că intenţionaţi să
faceţi investiţii, numai că exageraţi.
Gemeni. Dacă doriţi să aveţi succes sentimental, renunţaţi
la relaţiile paralele! Este posibilă apariţia unor afecţiuni
uşoare. Sunteţi acuzat de avariţie şi nu e exclus să vi se
ceară socoteală.
Rac. Persoana iubită susţine că a fost jignită de una dintre
rudele dv. Există un risc sporit de accidentare la nivelul mâinilor, picioarelor şi umerilor. Primiţi o sumă importantă de
bani, la care nici nu aţi visat.
Leu. Persoana iubită are neplăceri legate de sănătate şi staţi
pe acasă. E de preferat să renunţaţi la excese şi să consultaţi
urgent un medic cardiolog. Nu sunteţi de acord cu risipa pe
care o face persoana iubită.
Fecioară. Încercaţi să evaluaţi situaţiile în care persoana iubită
v-a respins. Nu aveţi probleme de sănătate care să vă creeze
situaţii de risc. Luaţi decizii pentru a îndepărta rudele de
resursele financiare.
Balanţă. Aveţi şanse să găsiţi calităţile dorite la o persoană
mai tânără. Vi se recomandă de medici să evitaţi situaţiile
care induc stres. Se deschide un sac plin cu bani, dar e de
aşteptat să vă gândiţi şi la viitor.
Scorpion. Evaluaţi în mod corect calităţile persoanei iubite
şi propriile sentimente. E bine să ţineţi seamă de nevoile
organismului. Sunteţi obligat să renunţaţi la o parte din banii
ce vi se datorează de rude.
Săgetător. Doriţi să deveniţi un „izvor” de fericire şi iubire
pentru persoana iubită. În ce privește sănătatea, senzaţia de
bine e susţinută de hrana uşoară. Familia aşteptă de la dv.
numai victorii financiare.
Capricorn. Poate apărea o dezamăgire legată de relaţia dv.
amoroasă actuală. Vi se recomandă un regim bazat pe consumul de peşte, ouă şi pâine integrală.Veţi pune o bază
„bună” şi pentru economiile dv. viitoare.
Vărsător. E posibilă o răcire a relaţiei amoroase din pricina
suspiciunilor dv. Organismul dv. nu mai suportă alcoolul
sub nicio formă. Creşterea prestigiului dv. ca „emiţător” de
idei lucrative vă dezavantajează.
Peşti. Trăiţi momente de armonie perfectă, mai ales dacă
respingeţi intruziunile. E important să nu renunţaţi la „porţia”
dv. de somn de 8 ore. Distribuirea optimă a fondurilor personale e azi unica dv. preocupare.

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

DE CE EU? -AVANPREMIERĂRegie: Tudor Giurgiu
(AP-12), Crima, Dramă, Thriller, 130 min.
ora: 18:30
FEMEIA ÎN NEGRU 2: ÎNGERUL MORŢII
-PREMIERĂ(THE WOMAN IN BLACK 2: ANGEL OF
DEATH)
Regie: Tom Harper
(N-15), Dramă, Thriller, Horror, 98 min.
ora: 21:30
SFÂNTUL GRA -PREMIERĂ(SACRO GRA)
Regie: Gianfranco Rosi
(AG), Documentar, 93 min.
ora: 18:15
TEORIA ÎNTREGULUI
-PREMIERĂ(THE THEORY OF EVERYTHING)

Regie: James Marsh
(AP-12), Biografic, Dramă, 123 min.
ora: 20:45
ORAŞUL CÂINILOR -PREMIERĂ(WHITE GOD)
Regie: Kornél Mundruczó
(N-15), Dramă, 119 min.
ora: 16:00
KINGSMAN: SERVICIUL SECRET
(KINGSMAN: THE SECRET SERVICE)
Regie: Matthew Vaughn
(AP-12), Acţiune, Aventuri, 129 min.
orele: 20:00, 22:30
CINCIZECI DE UMBRE ALE LUI GREY
(FIFTY SHADES OF GREY)
Regie: Sam Taylor-Johnson
(N-15), Dramă, Romantic, 124 min.
orele: 13:30, 15:45, 16:30, 19:00
SPONGEBOB: AVENTURI PE USCAT -3D- DUBLAT
(THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER)
Regie: Paul Tibbitt
(AG), Animaţie, Aventuri, Comedie, 93 min.
ora: 13:45

ASCENSIUNEA LUI JUPITER -3D(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
(AP-12), Acţiune, Aventuri, SF, 128 min.
ora: 14:00

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

25 februarie 2015

Amintiri despre
Simeon Bărnuţiu
„Cu prilejul desvelirei
bustului marelui Simeon
Bărnuţiu, vrednicul luptător
octogenar d. dr. Francisc
Hossu Longin, advocat şi
fost senator, n’a putut părăsi
Băseştii spre a se duce la
festivităţile dela Şimleul Silvaniei. Prin S.S. Protopopul
Alex. Achim a trimis totuşi
câte-va din amintirile personale despre Simeon Bărnuţiu, cari au fost predate
în scris preşedintelui comitetului pentru ridicarea bustului.
Iată aceste amintiri:
Împrejurări şi cauze neatârnătoare de mine, mă
constrâng, ca să nu pot asista în persoană la această
festivitate naţională, – pen- Simion Bărnuţiu
tru aceasta rog, să mi se
deie voie, ca prin aceste şire să Simeon Bărnuţiu, s-au interesat
pot depune şi eu tributul de sti- de starea mea cu multă gingăşie.
mă, iubire şi admiraţie, ce păstrez – iar după ce m-am sculat, Simefaţă de acel bărbat ilustru, al cărui on Bărnuţiu mi-a pus mai multe
bust se desvăleşte cu acest prilej, întrebări că „de unde şi al cui
şi pe care am fericirea de a-l fi sunt?”. Eu i-am răspuns, că sunt
cunoscut în persoană, chiar în din judeţul Hunedoarei şi am răacest oraş, în casa vicarială, pe mas orfan şi de tată şi de mamă
vremea când resida aici, neuitatul – murise în acel an, şi acum mă
meu binevoitor vicar: Demetriu duc la nişte rudenii pe vacanţă.
Coroianu, când cu trecerea mea „Orfan! Da acum toţi românii
în vacanţă spre comuna Bobota, suntem orfani” – zise cu duioşie
am fost găzduit şi îngrijit de fiica Simeon Bărnuţiu, – dar „bun e
Dumnezeu şi ne va ajuta”.
sa Clara.
Mi-aduc aminte, că netezinduEra în vara anului 1863, când
ca student de a treia clasă gim- mă pe cap mi-a zis: „Dragul meu,
nazială din Beiuş, împreună cu să nu te superi şi să nu te descudoi fii ai protopopului Gael din rajezi, că-ţi va ajuta şi ţie DumBobota şi cu un nepot de al nu- nezeu, dar numai dacă-ţi vei iubi
mitului vicar Demetriu Coroian, naţia cu ardoare, şi dacă în toată
repausat mai anii trecuţi ca ar- viaţa ta vei fi cinstit şi sârguinchidiacon, am ajuns aici în Şim- cios”. Mi-a mai spus şi alte cuvinte îmbărbătoare, cari eu le-am
leu şi am tras la casa vicarială.
Aici am făcut cunoştinţă cu păstrat şi le păstrez şi azi.
Îmi mai aduc aminte că în
profesorul din Iaşi Simeon Bărnuţiu, sosit şi el atunci, ca să-şi acea zi a fost chiar târg de ţară,
mai vadă rudeniile şi locul natal. şi că o mulţime de ţărani au năPe mine – după sosire – mă pădit în curtea casei vicariale, ca
apucară nişte friguri zdrobitoare, să audă şi să vadă pe Simeon
urmate de fierbinţeli istovitoare. Bărnuţiu, care eşind în mijlocul
Domnişoara Clara m-a dus în lor, între furtunoase urări şi
odăiţa de alături şi m-a culcat pe aplauze le-a cuvântat.
Ţin minte, că cu acel prilej Sio sofa, ce era acolo. Tot timpul
cât am zăcut, atât caznicii, cât şi meon Bărnuţiu a cumpărat la toţi

ai săi „puiu târgului”, şi mi-a cumpărat şi mie, – ce multă
vreme l-am păstrat
cu toată sfinţenia.
Altă zi Simeon
Bărnuţiu împreună
cu vicariul Coroianu
au mers cu trăsura
într’o comună învecinată şi m-au luat şi
pe mine cu ei. Cu
multă smerenie, dar
şi mult însufleţit mam despărţit de acel
bărbat, pe care numai mai târziu am
putut să-l cunosc
mai bine în toată
măreţia lui, păstrând
şi pe mai departe firul cunoştinţei, cu
acei cari m-au primit
cu atâta atenţie, până în zilele de
mai apoi.
În colecţia preţioasă de date
cărţi şi documente ale repausatului meu socru George Pop de
Băseşti, mare parte aşezate azi
în biblioteca Universităţii din
Cluj, – a fost şi un plic despre:
„cum şi cine a ridicat crucea de
marmoră albă pe mormăntul lui
Simeon Bărnuţiu din comuna
Bocşa rom. Judeţul Sălaj”. În acel
plic erau nişte corespondenţe
foarte interesante şi mai multe
colecte de contribuirile foarte
modeste, ce au circulat prin judeţul Sălaj, însoţite cu însufleţite
sau duioase observări. – A mai
fost lângă acel plic şi o lumină
de ceară, – sigur aceea, pe care
o va fi ţinut socrul meu, apoi
pare-mi să şi un ziar românesc,
unde să publică solemnitatea ridicărei acelei cruci ce există şi în
ziua de azi.
Domnul George Bogdan Duică, profesor universitar în Cluj,
a publicat prin ziare, că are de
gând să scrie despre Simeon Bărnuţiu, – precum a şi scris, – deci
s-a rugat să i-să trimită date şi
documente, ce le-ar putea utiliza.
– Eu i-am trimis plicul amintit
împreună cu un estras din

rie) li s-au împărţit 10 florini valută
vieneză şi pâine, nouă preoţi primiră
câte 5 florini valută vieneză, iar spre
ajutorul gimnazului latinesc s-au dat
25 florini valută vieneză. Fie-i ţărâna
uşoară acelui răposat, iar rudeniilor
şi mijlocitorilor mulţămită în numele
omenimei!

unde este punctual lui de operaţie.
Petrecăniile (citeşte petrecerile) europenilor de iarnă în carnaval li se
pot părea multora frivole. Fie, însă
noi cunoaştem de la acelea o influinţă foarte mare asupra vieţii
noastre sociale întregi. Cei vechi
aveau alte feliuri de petrecănii; noi
le avem pe acestea şi ar greşi care
le-ar privi şi le-ar judeca numai pe
deasupra. Nici nu poate face acestea
altul decât Acela care urăşte cu totul
conversaţia cu oamenii din veacul
său. Însă mai pe scurt: noi braşovenii cum petrecurăm carnavalul?
Trei picnice, un teatru românesc
de diletanţi (odată?) şi mai alte pu-

Testamentul şi pomana
unui negustor de odinioară
În 23 februarie ale anului curent pentru pomenirea neguţătoriului Sarkis
Cerchez (Sarkis fusese neguțătoriu
armean de la Moldova, de legea răsăriteană așa numita armenească,
iar nu boieriu cum spune din
greșeală Gazeta nemțească), prin
mijlocirea domnului birău a privilegiatei companii greceşti Stefan A.
Cervenvodali, s-au împărţit în suma
de 112 florini valută vieneză făina
de cucuruz la 90 săraci de credinţă
catolică, protestantă şi reformată şi
la 70 săraci de credinţă răsăriteană
neunită; robilor din temniţă (puşcă-
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Carnavalul la Braşov
Încă ceva: un rămas (citeşte rezultat) bun, dar un rămas bun al carnavalului. El se departă cu paşi iuţi
de la noi, încât nu se mai opreşte
nici în Roma, nici în Paris, acolo

„Amintirile mele” despre Simeon
Bărnuţiu alăturând şi lumina de
ceară, rugându-l, ca după folosire
să le aşeze în numita bibliotecă.
– Cu mult regret trebue să spun,
că numitul Domn profesor nici
în lucrarea sa nu pomeneşte de
aceste date şi documente, nici
după repeţite solicitări nu le-a
pus la bibliotecă, pretextând felurite şi felurite versiuni inacceptabile. – Unde vor fi, D-zeu ştie,
şi pagubă, să se fi pierdut.
În anul 1887, când fruntaşii
români sălăjeni s’au grupat în jurul mormântului lui Simeon Bărnuţiu, sărbătorind aniversarea
morţii sale de 25 ani, mi-am ţinut
de datorie a lua parte şi eu la acea
întrunire pioasă depunând o cunună de stejar, adusă din stejarii
munţilor Hunedoarei pe mormântul lui.
Trimit aceste şire, drept suvenire, iubitului nostru tineret care
a luat iniţiativa de a se ridica acest
bust, cu sincerul meu regret, că
numai cu gândul şi sufleteşte pot
fi între voi exclamând entusiasmat:
„Eternă să rămână amintirea
lui Simeon Bărnuţiu”.
Băseşti, la 4 Septemvrie 1930
Francisc Hossu Longin”
Cotidianul „Carpaţii”, anul X
nr. 519; Duminecă, 26 Octombre 1930

Simion Bărnuţiu (18081864), istoric, filosof, profesor,
liderul mişcării revoluţionare din
Transilvania, ilustru cărturar, om
politic, a militat întreaga sa activitate pentru interesele naţionale
ale poporului român. Ideolog al
luptei naţionale a românilor de
peste munţi, Bărnuţiu a rămas cunoscut în istoria gândirii politice
româneşti îndeosebi prin vestitul
discurs rostit în catedrala de la
Blaj în timpul Adunării Naţionale
a românilor din 3/5 mai 1848, al
cărei vicepreşedinte a fost. Este
socotit de unii cercetători cel mai
de seamă gânditor al românilor
transilvăneni de la jumătatea secolului trecut.
A fost fiul lui Ioan Bărnuţiu,
cantor greco-catolic şi al Anei
Oros, fiică de preot. A mai avut
un frate şi şase surori. Simion
Bărnuţiu a fost bunicul lui Ioan
Maniu şi străbunicul lui Iuliu
Maniu, marele om politic care a
contribuit esenţial la Unirea Transilvaniei cu România.
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Din presa maghiară
3500 de pacienţi operaţi care s-au ridicat în picioare
chiar în ziua operaţiei. Metoda Câmpeanu prezentată
într-o lucrare de diplomă (I)
Spitalul Mârzescu (foto: orasulmemorabil.ro)

În urmă cu mai mult de un an, au avut loc mai multe discuţii
şi bârfe despre noua metodă aplicată pacienţilor noului
Spital Mârzescu. Doctorul Câmpeanu Liviu, profesor universitar, chirurg de renume, directorul Spitalului Mârzescu
cerea pacienţilor să se ridice din pat după 24 de ore după
operaţie sau chiar imediat după operaţie. În cercurile braşovene această metodă a fost amplu dezbătută, unii fiind
suspicioşi sau răutăcioşi legat de reuşita acesteia.
Chirurgul renumit a bazat această metodă pe mulţi ani
de studiu şi experinţă cu pacienţii, dar datorită persoanelor
neîncrezătoare era pe cale să urmeze destinul cercetătorilor, inventatorilor. Ca şi toate personalităţile curajoase
din domeniul medical s-a trezit în faţă cu ignoranţa şi
mediocritatea. Dar el nu s-a lăsat influenţat şi a continuat
drumul pe care a pornit.

Carte interesantă a unui medic tânăr
Zilele trecute a apărut o carte la editura Universităţii de
Medicină din Bucureşti, cu titlul „Importanţa sculatului
precoce a bolnavilor operaţi”, lucrarea de diplomă a doctorului Dumitru Arnăuţescu. După cum arată şi titlul lucrării, cartea dezbate problema care a frământat pe
medicii şi cetăţenii Braşovului anul trecut. Răsfoind cartea
ne dăm seama că este prezentată foarte amănunţit metoda mult discutată a doctorului Câmpeanu din Braşov.
Era nevoie de această carte care să argumenteze temeinic importanţa „metodei Câmpeanu”. Să vedem deci
în ce constă această inovaţie în domeniul chirurgiei şi
ce avantaje are.

Problema principală este teama
Se ştie că după operaţie, bolnavii sunt ţinuţi la pat, înainte
3 – 4 săptămâni, recent 10 – 15 zile. Metoda Câmpeanu
– spune dr. Arnăuţescu în cartea lui – renunţă de tot la
procedeele tradiţionale. Primele experienţe legate de „punerea pe picioare” precoce a bolnavilor operaţi au fost
făcute în America, apoi în Germania şi de aici în Europa
în general. Prima oară a fost experimentată în România
la clinica particulară a prof. dr. Gerotă din Bucureşti.
(va urma)
Három és félezer operált beteg, aki a mütét napján
minden baj nélkül állt lábra. În: Brassói Lapok, nr. 94,
24 aprilie 1938
Dinu Eva

Cristina Baciu

ţine prilejuri ne-au adunat împreună. Ce frumoase, neuitate petrecănii! Balurile de mască, pentru că
erau cam depărtate (Redutul în
acest an stătu închis până în 27 februarie) nu mult le-am cercetat,
concertele zdravănului artist Carl
Cloos, date în câteva rânduri spre
mulţumirea publicului nemţesc,
nouă, nu ştiu din ce pricină, ne-au
rămas necunoscute. Astă dată trăirăm aşa; în viitor va fi după cum
vor porunci vremile şi duhurile.
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Robbie Williams
concertează în România
Artistul britanic Robbie
Williams va concerta în
premieră în România, pe
17 iulie, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, au
anunţat, organizatorii
evenimentului, Marcel
Avram, East European
Production şi D&D East
Entertainment.
„Suntem bucuroşi că, după
luni întregi de negocieri, am
reuşit să anunţăm că Robbie
Williams vine la Bucureşti, pe
17 iulie”, a afirmat Denise
Săndulescu, general manager
D&D East Entertainment.
Concertul face parte din cel
de-al 11-lea turneu al artistului, „Let Me Entertain You”,
pe care Robbie Williams îl
susţine în 2015. Turneul debutează pe 25 martie, la Madrid, şi va mai include
show-uri în oraşe precum
Barcelona, Paris, Moscova şi
Tel Aviv, şi va include cele
mai cunoscute şi de succes

cântece ale artistului britanic,
printre care şi „Let Me Entertain You (melodie care dă

şi numele turneului), „Feel”
sau „Angels”, a anunţat Marcel Avram.

Mr. Bean va deveni comisarul Maigret

Actorul britanic Rowan
Atkinson, cunoscut în întreaga lume pentru personajul
Mr. Bean, îl va întruchipa pe

celebrul comisar Maigret într-o nouă adaptare pentru televiziune
după scrierile lui Georges Simenon.
Filmul va avea două
episoade de câte 120
de minute, iar canalul
de televiziune britanic
ITV va începe realizarea lui în a doua
parte a anului în curs.
„Am devorat cărţile
cu Maigret timp de mai mulţi
ani şi sunt cu adevărat nerăbdător să joc un personaj atât
de intrigant, care efectua an-

chete în Paris într-o perioadă
fascinantă din istoria sa”, a
declarat Rowan Atkinson.
Comisarul Maigret este eroul
principal din câteva zeci de romane poliţiste ale regretatului
scriitor belgian. De vârstă medie, calm şi plin de subtilitate,
el poartă mereu pălărie şi pardesiu şi nu se dezlipeşte de pipa
sa. Nenumăraţi actori apreciaţi
„au intrat în pielea” acestui comisar de poliţie, Jean Gabin,
Charles Laughton, Michel Simon sau Richard Harris fiind
doar câţiva dintr-o cuprinzătoare listă.

Premiile Oscar nu prea au avut audienţă
Ceremonia Oscarurilor a
fost urmărită de 36,6 milioane
de telespectatori ai reţelei de
televiziune ABC, cifre de audienţă mult mai mici comparativ cu ediţia de anul trecut,
potrivit datelor furnizate luni
de societatea Nielsen, scrie
Reuters.
Spectacolul, al cărui gazdă
a fost Neil Patrick Harris, a
atras cu 16% mai puţini telespectatori faţă de ediţia de
anul trecut, găzduită de actriţa
de comedie Ellen DeGeneres,
fiind considerat de critici mult
prea lung, fără strălucire şi cu
un interes scăzut faţă de box
office în ce priveşte majoritatea nominalizărilor.

Filmul „Birdman” în regia
lui Alejandro G. Inarritu este
marele câştigător al celei dea 87-a ediţii a Premiilor Oscar, obţinând premiile pentru
cel mai bun film, regie şi scenariu, dar a produs şi cea mai
mare dezamăgire pentru actorul din rolul principal, Michael Keaton, care deşi era
considerat marele favorit, a
pierdut Oscarul în faţa lui Eddie Redmayne.
Eddie Redmayne a câştigat
premiul Oscar pentru cel mai
bun actor în rol principal cu
portretul pe care i-l face celebrului astrofizician britanic
Stephen Hawking în „The
Theory of Everything”.

La celelalte trei categorii de
Oscar pentru actorie au câştigat marii favoriţi. De cinci
ori nominalizată, Julianne
Moore a câştigat Oscarul pentru cea mai bună actriţă cu
portretul unei profesoare universitare care află că suferă
de Alzheimer în „Still Alice”.
Patricia Arquette a câştigat
Oscarul pentru rol secundar
feminin cu interpretarea unei
mame singure, care se luptă
să crească doi copii, în „Boyhood”, în timp ce J.K. Simmons a câştigat premiul
pentru rol secundar masculin
cu interpretarea unui tiranic
profesor de muzică în „Whiplash.”

El a spus că, în show-ul din
Piaţa Constituţiei, artistul britanic va cânta atât muzică de
jazz, cât şi rock. „Concertul
Robbie Williams va fi un mix
de rock şi jazz. Va fi un spectacol pentru toată lumea”, a
arătat Avram.
Biletele au fost puse în vânzare şi sunt disponibile prin
reţeaua Eventim şi online, pe
eventim.ro.
Vor fi puse în vânzare
60.000 de bilete la preţurile de
530 de lei + taxe – Diamond
Circle, 430 lei + taxe – Golden
Circle, 175 lei + taxe – Normal
Circle şi 630 lei + taxe – biletele cu loc la tribunele VIP.
Organizatorii au anunţat,
totodată, că vor fi scoase la
vânzare, în primele două săptămâni, şi 8.000 de bilete la
preţ promoţional de 140 de
lei + taxe (151,2 lei).
Robbie Williams, în vârstă
de 41 de ani, s-a bucurat de
un succes uriaş după ce a părăsit grupul Take That.

Revine „Iadul Bucătarilor”

Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu şi Sorin Bontea
se întorc cu un nou sezon „Iadul Bucătarilor”, care va
începe din 9 martie, la Antena 1. Cei trei chefi promit
noutăţi şi provocări pentru concurenţii dornici să devină
maieştri în arta gătitului. „Venim cu noutăţi în acest al
doilea sezon”, spune chef Bontea. „Fiecare dintre noi
trei, juraţii, îşi va pune amprenta pe meniurile care vor
ieşi din bucătăria «Hell’s Kitchen» şi va încerca să aducă noi şi noi provocări pentru cei 20 de concurenţi.”
La rândul lui, chef Dumitrescu mărturiseşte că aştepta
cu nerăbdare să reia filmările: „Adrenalina pe care ţio dă bucătăria şi service-ul în sine nu se compară cu
nimic”.

Mîndruţă o atacă pe Olivia Steer:

Jurnalistul este prieten de familie cu Andi Moisescu şi
soţia lui, dar spune că nu poate fi de acord cu ceea
ce susţine Olivia.
„Sunt cu inima frântă, căci familia Moisescu – Steer
îmi este prietenă. Dar, cred că atunci când faci afirmaţii
că ceaiul de coadă şoricelului vindecă accidentele cerebrale, ar trebui să ai un studiu în acest sens. Eu îi
înţeleg drama personală Oliviei, căci nu ştiu ce aş fi
făcut în situaţia ei. Copiii mei sunt vaccinaţi, pentru
că eu înţeleg ştiinţa din spatele vaccinului. Eu mi-am
vaccinat fata cu vaccinul HPV înainte că el să fie oferit
gratuit, pentru că noi nu am vrut să aşteptăm până
era pus la dispoziţie”, a explicat Mîndruţă la Antena
Stars.
„Ştiinţa e grea. Nu toate plantele sunt sănătoase, bune.
Asta cu plantele este poveste. În Evul Mediu, când nu
existau medicamente, speranţa de viaţă era la jumătate
faţă de astăzi. Despre ce vorbim? Când eşti persoană
publică, trebuie să-şi asumi responsabilitatea celor
spuse. Trebuie să te gândeşti dacă ceea ce spui tu
poate face rău cuiva”, a mai spus jurnalistul.

