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Prima zi de plată
a impozitelor: 8 ianuarie
Cu cât va creşte salariul
la Braşov în 2015?

Direcţia Fiscală a Primăriei va încasa primele impozite
şi taxe locale începând de mâine, 8 ianuarie, după programul normal al agenţiilor din cartiere şi al casieriilor
de la sediul central, din str. Dorobanţilor nr. 4. Amenzile

VALUTĂ

Euro
4,4982
USD
3,7797
Gram Aur 147,1231

METEO

Soare
-17°C /-12°C

şi taxele de timbru judiciar au putut fi plătite încă de
luni, 5 ianuarie. În ultima şedinţă din 2014, Consiliul
Local a aprobat acelaşi nivel al taxelor şi impozitelor
locale ca şi cele percepute în anii trecutʼi.
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Salariile vor creşte modest în 2015, media la nivel naţional
fiind de mai puţin de şase procente, reiese din estimările Comisiei
Naţionale de Prognoză.
Şomajul va scădea cu doar 0,2 puncte procentuale, la 5,1%, iar
numărul mediu de salariaţi ar urma să ajungă la 4,58 milioane
de persoane, în creştere cu 72.000 de angajaţi faţă de 2014,
precizează Mediafax.
Angajaţii din Vâlcea, Olt şi Timiş se vor bucura de cele mai
semnificative majorări de salariu în 2015, reiese din cea mai
recentă prognoză în profil teritorial a Comisiei Naţionale de
Prognoză (CNP).
În Vâlcea, lefurile ar urma să crească anul viitor, în medie, cu
7,3% la circa 1.437 de lei pe lună. În judeţul Olt, angajaţii ar
urma să încaseze salarii cu 6,8 procente mai mari, respectiv de
circa 1.546 de lei.
Mai bine o vor duce şi salariaţii din vestul ţării, mai exact cei
din Timiş, unde lefurile se vor majora cu 6,7% în anul care urmează, clasând judeţul pe poziţia a treia în topul regiunilor cu
cei mai bine plătiţi angajaţi, după zona Bucureşti-Ilfov.
La polul opus al clasamentului se află salariaţii din Harghita,
cei mai prost plătiţi angajaţi din ţară în 2015, care se vor bucura
de majorări medii de 5,3 procente. Ei sunt urmaţi de cei din
Bacău, unde lefurile vor creşte, în medie, cu 4,5% şi de cei din
Gorj, unde creşterile vor fi de circa 4,2 procente, reiese din estimările Comisiei.
La Braşov, salariul mediu va ajunge la 1.661 de lei/lună, respectiv
o creştere de 6,1%, de la 1.565 lei/lună, cât a fost anul trecut.

Cum vom scăpa de aglomerația de pe DN1 FC Braşov are un nou antrenor
Actualul ministru al Transporturilor,
Ioan Rus, le promite românilor că
nu vor mai sta înţepeniţi, cu orele,
de sărbători, între Comarnic şi Braşov, decât, cel mult, vreo patru ani.
Ca soluţie de avarie, le pregăteşte
încă un DN, pe Valea Doftanei.
„Până la sfârşitul lui ianuarie, vom
lua o decizie privitoare la relaţia cu

consorţiului care şi-a adjudecat ideea
realizării tronsonului Comarnic –
Braşov. Sper să fie una pozitivă. În
paralel, am solicitat realizarea mai
rapidă, într-un an de zile, a celui deal treilea DN, între Braşov şi Câmpina, cel de pe Valea Doftanei,
actualul DJ” a declarat Ioan Rus,
pentru gandul.info.
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Începutul de an le-a adus celor de la
FC Braşov, un nou antrenor principal.
După ce rând pe rând, „pistele” Duşan Uhrin Jr, Cornel Ţălnar, Daniel
Isăilă sau Petre Grigoraş, au căzut din
cauza incertitudinii financiare de la
club, oficialii stegarilor au ajuns la o
înţelegere cu croatul Vjekoslav Lokica. Succesorul lui Adrian Szabo are

49 de ani şi peste 250 de meciuri ca
principal, la formaţii de primă ligă
din Bosnia, Slovenia şi Croaţia. Lokica a semnat cu galben-negrii pentru
doi ani şi jumătate şi va fi ajutat de
fostul antrenor al Unirii Tărlungeni,
Laszlo Ballint. Singurul care rezistă
oricărei schimbări este antrenorul cu
portarii, Andrei Şanta.
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I-a crăpat capul cu toporul tovarășului de pahar
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov au
dispus în data de 2 ianuarie 2015 începerea urmăririi
penale a lui I.D. (în vârstă de 65 ani) pentru omor. În
aceeași zi a fost formulată și propunerea de arestare
preventivă pentru o durată de 30 de zile, admisă de către
judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului
Braşov. „Din probatoriul administrat în cauză, până în
acest moment al urmăririi penale, a rezultat faptul că în
seara de 1 ianuarie 2015, în timp ce atât inculpatul cât
şi victima V. S. se aflau în imobilul din Braşov, strada
Bârsei nr. 8, unde locuiau toleraţi de proprietar, pe fondul
consumului de alcool şi fără un motiv anume, inculpatul
a aplicat mai multe lovituri cu un topor în zona capului
şi peste corpul victimei, determinând leziuni care au condus la decesul acesteia”, a precizat Mihaela Alina Popescu, prim procuror în cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Braşov.

EVENIMENT

Analiză la Prefectură: Telescaunul
de la Bunloc nu trebuia să
funcționeze la -20 de grade Celsius
Prefectura Braşov a solicitat un control la firma
care administrează telescaunul de la Bunloc,
după ce în ultima zi a lui
2014, şapte persoane
au rămas blocate în instalaţia de transport pe
cablu două ore.

Dosare penale pentru artificii
Peste 100 de dosare penale au fost întocmite de poliţiştii
braşoveni în cadrul planului naţional ”Foc de artificii”. Sau efectuat zeci de razii pentru verificarea legalității
desfășurării operațiunilor cu articole pirotehnice în perioada sărbătorilor. Mii de petarde şi artificii scoase ilegal
la vânzare au fost confiscate. Aproape jumătate din numărul dosarelor penale au fost întocmite în doar două
zile, ultimele din anul trecut. Polițiștii din Codlea au prins
în flagrant 4 localnici care comercializau ilegal aproape
2 700 de articole pirotehnice. Oamenii legii de la Secția
numărul 2 din Brașov au depistat în zona unui complex
comerciale din cartierul Bartolomeu două femei şi 10
bărbaţi care vindeau fără acte 3 000 de petarde. Poliţiştii
Secției numărul 5 au identificat, în zona pieței Astra, 23
de suspecţi care vindeau ilegal articole pirotehnice. Marfa
a fost ridicată, iar persoanele implicate vor răspunde în
faţa legii.

Miercuri

Prefectul Mihai Mohaci a
precizat că, mâine, conducerea Inspecţiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat va
organiza o întâlnire cu toţi
operatorii de transport pe cablu din judeţ (respectiv din
Poiana Braşov, Predeal, Bran
şi Drăguş), pentru a verifica
care este situaţia fiecărei instalaţii în parte, astfel ca să
fie preîntâmpinate eventualele
incidente. Mihai Mohaci a declarat că telescaunul de la
Bunloc avea autorizaţie de la
ISCIR, dar că nu trebuia să

funcţioneze la o temperatură
mai mică de minus 20 de grade. „De asemenea, va trebui
să vedem dacă operatorul respectiv respecta toate condiţiile
prevăzute în autorizaţie. Vom
face şi o verificare din punct
de vedere tehnic, dar vom analiza şi procedurile specifice
privind intervenţia în cazul
unor astfel de incidente”, a
precizat Mohaci.
Încă nu se știu, oficial, cauzele
avariei . Primul control pe teren la telescaunul de la Bunloc
l-au făcut deja inspectorii Protecţiei Consumatorului. „Reprezentanţii firmei nu au vrut
să ne prezinte autorizaţia. Iam invitat astăzi, la sediul Comisariatului Regional pentru
Protecţia Consumatorului,
pentru a ne aduce toate documentele şi a ne prezenta informaţiile pe care specialiştii
noştri le vor solicita. Deocamdată, nu ştim care sunt cauzele
apariţiei acestui incident. Poa-

te fi vorba despre o eroare
umană sau poate fi o problemă tehnică, legată de starea
cablurilor sau a rolelor. De
asemenea, trebuie să vedem
dacă administratorii au res-

pectat condiţiile de exploatare
a instalaţiei, mai precis pe cele
legate de temperatură sau de
viteza vântului”, a declarat şeful CRPC, Sorin Susanu.
Sebastian Dan

Inspector de la Fisc, bătut pe pârtia Clăbucet
Procurorii Parchetului de
pe lângă Judecătoria Braşov
i-au trimis în judecată, în data
de 30 decembrie 2014, pe V.
G.T. și pe V. T., pentru ultraj.
V.T. este fost consilier local
PD, ApR si PRM la Predeal,
iar G. este fiul acestuia.
„Din probatoriul administrat în cauză, până în acest
moment al urmăririi penale,
a rezultat faptul că în data de
28 decembrie 2014, inculpații
au lovit cu pumnul persoana
vătămată D.M. inspector
ANAF, aflată în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.
Persoana vătămată efectua un
control inopinat la sediul S.C.
„I” S.R.L. cu punct de lucru la

baza pârtiei Clăbucet din
Stațiunea Predeal“, a anuntʼat
Maria Mădălina Bocu, prim
procuror adjunct delegat în
cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Braşov.
Procurorii au solicitat arestare preventivă a celor doi,
care a fost admisă de către judecătorul de drepturi și
libertătʼi din cadrul Judecătoriei Braşov, fiind emise mandate de arestare preventivă pe
o durată de 30 de zile începând cu data de 30 decembrie
2014.
În cauză inculpatʼii au formulat contestatʼie, acesta fiind
respinsă în data de 5 ianuarie
2015, astfel încât aceștia vor

fi cercetatʼi în continuare în
stare de arest preventiv.
Cercetările în cauză au fost
efectuate de către procurorul
de caz din cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoriei
Brașov cu concursul organelor
de cercetare penală din cadrul
Politʼiei Statʼiunea Predeal.
Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o
etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop
crearea cadrului procesual de
administrare a probatoriului,
activitate care nu poate în nicio
situaţie să înfrângă principiul
prezumţiei de nevinovăţie.
S.D.

Două zile pentru ridicarea ajutoarelor UE
Braşovenii mai au la dispoziţie doar două zile pentru
a-şi ridica alimentele gratuite
oferite prin Programul de
Ajutorare a Persoanelor Defavorizate. Mai exact, termenul limită este mâine, 8
ianuarie. Beneficiarii acestor
produse pot intra în posesia
lor de la depozitul amenajat
la sediul Direcţiei de Servicii
Sociale (DSS), de pe strada
Panselelor nr. 23. Anul acesta autorităţile braşovene au
estimat că vor fi distribuite
în jur de 150 de tone de produse.

Beneficiarii acestui program social trebuie să se prezinte la DSS, între orele 8.30
şi 18.00, cu cupoanele primite prin poştă de la Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale şi cu actele de identitate în original şi copie. Persoanele nedeplasabile pot
desemna un reprezentant care
să le ridice alimentele, doar
dacă au scris însă înainte o
împuternicire. În cazul minorilor sau al beneficiarilor care
primesc aceste pachete gratuite ca urmare a instituirii
unei măsuri de protecţie so-

cială, pe lângă documentele
de identitate, cupoane şi eventual împuternicire, este nevoie
şi de copia actului prin care
este numit reprezentantul legal şi copia actului de identitate al persoanei, care ridică
ajutoarele alimentare. În pachetele alimentare beneficiarii primesc făină, mălai, paste
făinoase, ulei, zahăr, conserve
din carne de porc şi conserve
cu pateu de ficat.
Relaţii suplimentare la telefon 0368-469995 sau la sediul Direcţiei de Servicii
Sociale str. Panselelor, nr.23.

EVENIMENT

7 ianuarie 2014

3

După dezastrul de pe DN1, promisiuni
pentru al treilea DN București – Brașov
Actualul ministru al
Transporturilor, Ioan Rus,
le promite românilor că
nu vor mai sta înţepeniţi,
cu orele, de sărbători, între Comarnic şi Braşov,
decât, cel mult, vreo patru ani. Ca soluţie de avarie, le pregăteşte încă un
DN, pe Valea Doftanei.
El a declarat pentru gândul.info că nu se gândeşte la
demisie, „o treabă uşor de
făcut, când n-ai chef de muncă”, ci se preocupă, în această
perioadă, de „rezolvarea
aranjamentelor financiare necesare, care vor crea posibilitatea demarării lucrărilor
importante”.
Şoferii care s-au întors în
weekend de pe Valea Prahovei au avut parte din nou de
calvarul anual de la revenirea
din vacanţă, fiind nevoiţi să
stea în trafic blocaţi mai bine
de şase ore. Coloanele de autoturisme au ajuns să se în-

Aglomerația de pe DN1 le-a stricat încă o dată vacanța turiștilor
tindă pe aproape opt kilometri, traficul fiind practic paralizat între Predeal şi Buşteni.

În acest context, ministrul
Ioan Rus spune că încearcă să
rezolve circulaţia – deja impo-

Mihail Veștea a preluat atribuțiile de
președinte al Consiliului Județean Brașov
Consiliul Judetʼean
Brașov a fost convocat
la începutul săptămânii
după ce prefectul Mihai
Mohaci a emis ordinul
nr. 1033/31.12.2014,
privind suspendarea de
drept a președintelui
CJ, Aristotel Căncescu,
în urma prelungirii
mandatului de arestare
preventivă cu încă 30
de zile.

Astfel, consilierii judetʼeni
s-au reunit luni pentru desemnarea unuia dintre
vicepreședintʼi care să preia
interimar, pe această perioadă, atributʼiile președintelui.
Mihail Veștea (foto) a fost
desemnat (prin vot secret)
cu 27 de voturi „pentru“, în
vederea preluării acestor
atributʼii, până în data de
23 ianuarie 2015, inclusiv.
S.D.

Se reia procedura de licitație
pentru suprafețele de mișcare la Aeroport
Vicepreședintele Consiliului
Judetʼean Brașov, Claudiu Coman, a declarat, că licitatʼia pentru următoarea etapă a
construirii aeroportului se va
relua.
„Au fost primite mai multe
oferte neconforme cu caietul de
sarcini al licitației, motiv pentru
care am decis să reluăm procedura în cât mai scurt timp“,
a precizat Coman.
Chiar dacă au fost terminate
în toamna anului 2013, lucrările
la pista Aeroportului Internaţional Braşov încă nu au fost
recepţionate. În momentul de
faţă, a declarat preşedintele
Consiliului Judeţean Braşov
Mihail Veştea, „suntem în pro-

cedura de recepţie. Proiectantul
trebuia să modifice un act şi nu
avea ştampila. Am fost pe teren,
am discutat cu comisia de recepţie, cu cei de la Inspecţia de
Stat în Construcţii, dar şi specialiştii Universităţii Transilvania au apreciat această lucrare
din punct de vedere tehnic”.
Valoarea totală estimată a lucrărilor pentru suprafetʼele de
mișcare este de 28.661.780 de
lei, fără TVA, iar între lucrări
se numără constructʼia căii de
rulare ALFA, care are va avea
o lungime de 212 metri, o
lătʼime de 23 metri și acostamente de 7,5 metri pe fiecare
latură. Totodată, în această etapă este cuprinsă și amenajarea

suprafetʼei de parcare, îmbarcare
și debarcare (apron) ce asigură
zona necesară derulării
activitătʼilor specifice aeroportuare, de îmbarcare, debarcare,
verificări sau alimentări pentru
avioane. Această „parcare” va
avea o suprafatʼă totală de
17.750 de metri pătratʼi.
Din suma totală estimată
pentru aceste investitʼii,
10.046.020 lei (fără TVA) reprezintă valoarea pentru
executʼia canalizării pluviale și
drenajul pentru pista de decolare – aterizare, inclusiv legăturile cu canalizările pluviale
pentru celelalte suprafetʼe de
mișcare și evacuarea apelor colectate.
S.D.

sibilă – pe Valea Prahoveiși
până la Brașov: „Până la sfârşitul lui ianuarie – de două zile,

am preluat eu CNADR -, vom
lua o decizie privitoare la relaţia
cu consorţiului care şi-a adju-

decat ideea realizării tronsonului
Comarnic – Braşov. Sper să fie
una pozitivă. În paralel, am solicitat realizarea mai rapidă, întrun an de zile, cel mult un an şi
jumătate, a celui de-al treilea
DN, între Braşov şi Câmpina,
cel de pe Valea Doftanei, actualul DJ, astfel încât să putem trece
la şase benzi de circulaţie, adică:
DN1, Bucureşti-Comarnic-Braşov; DN1A, Bucureşti-Vălenii de
Munte-Cheia şi încă un DN, între cele două, pe Valea Doftanei.
Este o soluţie necesară, întrucât
autostrada Bucureşti-Braşov,
chiar dacă se va decide favorabil
– iar eu sper că aşa vom hotărî
la sfârşitul acestei luni -, va dura
minim trei-patru ani, luând în
calcul şi închiderea, pe perioade
scurte, a DN1. Şi atunci este nevoie de cel de-al treilea drum”.
Drumul de pe Valea Doftanei
este un proiect avansat de câtʼiva
ani de Consiliul Judetʼean
Brașov, dar a rămas la nivel de
idee din cauza lipsei finantʼării.
Sebastian Dan
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Ce aduce 2015?
Noul an a adus, încă din
prima zi, creşterea salariului minim, un preţ
ceva mai mare la energie
şi majorarea amenzilor
de circulaţie, dar şi o cotă
TVA mai mică în turism
şi un impozit redus aplicat companiilor pentru
construcţiile speciale.

În 2015, populaţia plătește
pentru electricitate un cost mai
mare, preţul mediu al energiei
electrice vândute la tarif reglementat urmând să crească cu
0,26%, ca urmare a majorării
valorii unor componente de
preţ ale tarifelor reglementate
şi a reducerii altora.
La rândul lor, şoferii vor trebui să fie mai atenţi pentru că
amenzile de circulaţie sunt din
ianuarie mai mari, ca efect al
majorării salariului minim pe
economie, indicator la care
este raportat.
Salariul minim brut pe economie a crescut de la 900 lei

la 975 de lei de la 1 ianurie
2015, iar această majorare antrenează automat şi creşterea
cuantumului amenzilor rutiere, în condiţiile în care un
punct-amendă reprezintă 10%
din salariul minim.
În sectorul energetic, companiile vor continua să utilizeze acelaşi sistem de
redevenţe, dar vor plăti şi în
2015 un impozit suplimentar
pe monopol, in cazul companiilor de transport şi distribuţie de energie electrică
şi gaze naturale, un impozit
de 60% din veniturile suplimentare obţinute ca urmare
a dereglementării preţurilor
din sectorul gazelor naturale
şi un impozit special de
0,5% aplicat veniturilor obţinute de către companii,
pentru exploatarea resurselor
naturale, altele decât gazele
naturale.
Nivelul accizelor va fi exprimat în lei, nu în euro ca
până acum, soluţie găsită de

Guvern pentru a nu pierde
bani raportându-se în continuare la cursul în scădere al
Băncii Centrale Europene, iar
impozitul pe construcţii speciale impuse companiilor, introdus în acest an, va fi redus
de la 1,5% la 1% din valoarea
construcţiilor existente în patrimoniul acestora.

Asigurătorii, însă, vor plăti
mai mult la Fondul de garantare a asiguraţilor, contribuţia
impusă acestora urmând să
crească de la 0,8% la 1% din
primele încasate în cazul asigurărilor generale şi de la 0,3%
la 0,4% din volumul încasărilor din prime pentru companiile care practică asigurări de

viaţă. În schimb, din ianuarie,
Autoritatea de Supraveghere
Financiară va reduce mai multe taxe şi cote aplicate pieţei
de capital şi fondurilor de pensii, inclusiv cota din contribuţiile brute încasate de fondurile
de pensii administrate privat,
precum şi a cotelor aplicate
ofertelor publice de vânzare şi
cumpărare.
Toate aceste modificări vor
putea fi introduse în bilanţul
contabil de către companii pe
baza unei noi legi a contabilităţii, care va fi aplicată tot de
la 1 ianuarie 2015, una dintre
modificări fiind aceea că toate
persoanele juridice române vor
putea utiliza un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, nu doar firmele afiliate
unor persoane juridice străine.
Noul sistem de contabilitate ar putea să reamintească
Guvernului că, de la 1 ianuarie 2015, încep că curgă penalităţi de 0,1% pe zi dacă
statul nu plăteşte tranşa de

50 milioane de lei pentru licenţe Microsoft, care trebuia
achitată până la finele lunii
octombrie, dar care este întârziată deoarece autorităţile
verifică achiziţia prin prisma
unor eventuale nereguli.
Tot în sistemul contabil vor
fi introduse atât cota redusă de
TVA, de 9%, pentru serviciile
din turism care includ minim
cazare, cât şi noile reguli de taxare cu TVA a serviciilor electronice, de telecomunicaţii, de
radiodifuziune şi televiziune
prestate către consumatori, care
stabilesc că furnizorii de servicii vor fi obligaţi să colecteze
TVA din fiecare stat membru
în care au consumatori.
Până în prezent, vânzările
de bunuri erau taxate cu valoarea TVA din ţara cumpărătorului în timp ce vânzările
de servicii erau taxate cu valoarea TVA din ţara vânzătorului, însă de la 1 ianuarie va
fi luată în calcul valoarea TVA
din ţara cumpărătorului.

Uniunea Economică Eurasiatică
funcționează începând de la 1 ianuarie
Uniunea Economică Eurasiatică, formată oficial la 1 ianuarie, este dispusă la dialog cu
Uniunea Europeană în vederea
constituirii unui spaţiu economic comun, afirmă ambasadorul Rusiei la UE, Vladimir
Cizhov, citat de EUObserver.
„Planul nostru este să iniţiem
cât mai curând contactele oficiale între Uniunea Europeană
şi Uniunea Economică Eurasiatică. Cancelarul Germaniei,
Angela Merkel, a vorbit despre
acest lucru mai de mult. Sanc-

ţiunile impuse de UE Rusiei nu
reprezintă un obstacol”, a declarat Vladimir Cizhov.
„Cred că logica ne îndeamnă să explorăm posibilitatea
constituirii unui spaţiu economic comun în regiunea eurasiatică, incluzând principalele
ţări vizate de Parteneriatul Estic” (R. Moldova, Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Georgia
şi Ucraina, a adăugat diplomatul rus.
Tratatul care prevede constituirea Uniunii Economice

Eurasiatice (UEE) a intrat în
vigoare la 1 ianuarie 2015.
Noua organizaţie internaţională
include Rusia, Armenia, Belarus şi Kazahstan. Kîrgîzstanul
urmează să adere în mai.
Structura executivă a organizaţiei - Comisia Economică Eurasiatică - are sediul
la Moscova. Organizaţia a
adoptat principiul circulaţiei
libere a forţei de muncă şi
vizează constituirea unei pieţe unice pentru construcţii,
retail şi turism.

Ministerul Finanțelor vrea reguli contabile
simplificate pentru persoanele fizice
Ministerul Finantʼelor Publice (MFP) va simplifica regulile pentru conducerea
evidentʼei contabile în partidă
simplă de către persoanele
fizice care desfășoară
activitătʼi în scopul realizării
de venituri, potrivit unui proiect de ordin al ministrului
Finantʼelor Publice.
Proiectul prevede simplificarea Registrului-inventar,
prin mentʼinerea a trei coloane din cele 10 prevăzute de
reglementările actuale, eliminarea obligatʼiei parafării celor două registre contabile
obligatorii la structura fiscală

teritorială (pentru similitudine cu operatorii economici
persoane juridice), iar nomenclatorul principalelor documente financiar-contabile
utilizate de persoanele fizice
va cuprinde un număr mai
mic de formulare - 10, comparativ cu reglementarea actuală care prevede 15.
De asemenea, termenul legal de păstrare a documentelor justificative utilizate de
persoanele fizice care utilizează contabilitatea în partidă
simplă va fi redus de la 10 ani
la cinci ani, cu unele exceptʼii.
Reglementările privind con-

tabilitatea în partidă simplă se
aplică de către persoanele fizice al căror venit net anual
este determinat în sistem real,
pe baza datelor din contabilitate, și este obtʼinut din cedarea folosintʼei bunurilor,
activitătʼi agricole, silvicultură
și piscicultură, precum și din
activitătʼi independente activitătʼi economice (PFA, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale), profesii
libere (medici, avocatʼi, notari,
auditori financiari, consultantʼi
fiscali, expertʼi contabili,
arhitectʼi), drepturi de proprietate intelectuală.
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Utilizarea cardului de sănătate,
obligatorie din 1 februarie
Utilizarea cardului naţional de asigurări sociale
de sănătate va fi obligatorie de la 1 februarie
2015, prevede un proiect
de hotărâre de guvern
pus în dezbatere publică
de Ministerul Sănătăţii.
Data de 1 februarie este, de
altfel, cea menţionată în mai
multe rânduri de autorităţi ca
fiind cea mai probabilă
pentru introducerea acestei
obligativităţi.
„Utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către asiguraţi şi
furnizorii de servicii medicale,
medicamente şi dispozitive
medicale se face începând cu
1 februarie 2015”, se arată în
proiectul de HG.
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
(CNAS), Vasile Ciurchea, a

declarat, pentru Mediafax, că
până la 1 februarie se face iniţierea cardurilor, de către medicii de familie, astfel încât
acestea să devină active. Acelaşi proiect de act normativ

prevede că asiguratul va suporta costurile fabricării şi
distribuirii cardului în cazul
în care acesta îi este furat ori
se deteriorează sau se pierde.
Acelaşi lucru este valabil în

cazul modificării datelor personale de identificare. „Asiguratul suportă contravaloarea cardului national, precum
si cheltuielile aferente distributiei acestuia, în situaţia so-

licitării eliberării unui
duplicat ca urmare a pierderii,
furtului sau deteriorării acestuia, precum şi în situaţia modificării datelor personale de
identificare”, se precizează în
proiect. Eliberarea unui nou
card naţional se face în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se
află persoana respectiva. Până
la eliberarea noului card,
acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverinţe eliberate de casele de asigurări
de sănătate, mai prevede proiectul.
Distribuirea cardurilor de sănătate a început la 19 septembrie, primele ajungând la asiguraţii din Capitală.
Preşedintele CNAS spunea

anul trecut, la 15 decembrie, că
aproximativ 12,5 milioane de
carduri au ajuns la asiguraţi şi
peste 120.000 dintre ele au fost
deja activate. Cardul naţional
de sănătate este un proiect care
are ca principal scop transparentizarea şi eficientizarea utilizării fondurilor din sistemul
asigurărilor sociale de sănătate.
Acesta va face dovada prezenţei asiguratului la furnizorul de
servicii medicale.
Potrivit Legii sănătăţii nr.
95/2006, cardul naţional de sănătate trebuia să fie introdus
până la sfârşitul lui 2007, însă
a fost amânat până în 2014. Un
prim proiect-pilot a fost implementat la sfârşitul lui 2012, în
judeţul Arad.
Din iunie 2014, în cadrul
unui al doilea proiect-pilot, cardul a fost distribuit pentru
8.000 de pacienţi din 79 de
centre private, care fac dializă.

Unul din cinci români este sărac
Proiectul Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei
(2014-2020) arată că unul din
cinci români se confruntă cu
sărăcia determinată de venitul
insuficient.
Totodată, o treime din populaţie nu-şi poate permite să
achiziţioneze articole considerate dezirabile sau chiar necesare pentru a duce un trai
decent. Potrivit sursei citate,
încă mai există copii care nu
au mers niciodată la şcoală,
iar procentul tinerilor fără o
educaţie adecvată este ridicat.

"Există un număr semnificativ
de comunităţi dezavantajate în care
aceste probleme se cumulează, făcând aproape imposibilă întreruperea ciclului excluderii, fără ca
membrii săi să fie sprijiniţi şi integraţi prin intervenţii din exterior.
Prezenta strategie privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei
conţine un plan de acţiune care va
permite României să înregistreze
progrese considerabile în reducerea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale pentru persoanele,
grupurile şi familiile vulnerabile
în următorii şapte ani.", se arată
în documentul citat.

Strategia vizează persoanele
şi/sau familiile sărace ale
căror venit anual este sub 60%
din venitul mediu exprimat
per echivalent adult. În această
categorie, în 2008, erau aproximativ cinci milioane de români. ”Obiectivul Guvernului
este de a reduce acest număr
cu cel puţin 580.000 până în
anul 2020. Populaţia vulnerabilă include grupuri care sunt
excluse de pe piaţa forţei de
muncă, din sistemul de educaţie, sănătate, locuinţe, şi alte
servicii", se arată în proiectul
de act normativ.

Românii încep să aleagă vacanțele
personalizate, după bugetul fiecăruia
Românii încep să aleagă tot
mai mult vacantʼe personalizate,
de tip „signature”, construite în
functʼie de timpul, bugetul dar
și în functʼie de ceea ce își doresc de la concediul lor, apreciază reprezentantʼii agentʼiilor
de turism specializate.
„Deși turismul de masă este
cea mai cunoscută nișă turistică din România, de câțiva ani
am observat o creștere a apetitului românilor pentru vacanțele personalizate, construite în
funcție de timpul, bugetul dar
și în funcție de ceea ce își
doresc de la concediul lor. În
aceste pachete personalizate in-

cludem experiențe unice în
destinații exotice, fie sejururi,
fie circuite. Pentru că este o
piață relativ tânără, este dificil
de făcut estimări referitoare la
mărimea acesteia”, a precizat,
pentru Agerpres, Alexandra
Pârvu, marketing și customer
care manager în cadrul unei
agentʼii de turism.
Destinatʼiile cele mai cerute
de clientʼi sunt Republica Dominicană, Maldive, Thailanda,
SUA, Cuba și Mexic. Reprezentantʼii agentʼiei de turism
Eturia apreciază că destinatʼiile
exotice, cu resorturi de lux și
posibilitate de plajă sunt cele

mai cumpărate de românii care
își doresc vacantʼe personalizate. Pentru o astfel de vacantʼă,
valoarea medie a unui pachet
turistic personalizat este de
1700 euro/persoană, pentru sejururi la plajă. În schimb, românii care aleg circuitele tip
„signature” plătesc, în medie,
3.000 euro/persoană. Turul
Africii este, în schimb, cel mai
scump pachet vândut - 18.000
euro/persoană.
În topul celor mai bine vândute destinatʼii, Republica Dominicană, Cuba, Maldive, Indonezia, Mauritius și Jamaica
se află pe locurile fruntașe.
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Christian Tell,
„sabia Revoluţiei
de la 1848”
În Revoluţia paşoptistă Christian
Tell a mobilizat trupe care au sprijinit revoluţionarii din Ţara Românească. A fost supranumit „sabia
Revoluţiei”. A participat la Proclamaţia de la Islaz şi a fost printre cei
cinci membri ai primului guvern de
după revoluţie.

După înăbuşirea Revoluţiei de la
1848 a fost exilat pe insula Chios.
Împreună cu Ion Heliade Rădulescu
şi Nicolae Golescu a încercat să reorganizeze emigraţia românească

Christian Tell s-a născut la Braşov
în ianuarie 1802. Şi-a făcut studile
la Colegiul Sfântu Sava din Bucureşti, unde i-a avut ca profesori
pe Gheorghe Lazăr şi Ion Heliade
Rădulescu.
A fost atras de o carieră militară
şi s-a înrolat în forţele armate ale
Imperiului Otoman. A luptat în
războiul ruso-turc din 1828-1829
şi a obţinut gradul de căpitan.
Apoi s-a înrolat în armata Ţării
Româneşti proaspăt înfiinţată

unde a avansat până la gradul de
general.
Calităţile sale de strateg militar
aveau să fie extrem de utile în 1843
când, împreună cu Ion Ghica şi Nicolae Bălcescu, a pus bazele societăţii secrete „Frăţia” considerată
o precursoare a Masoneriei din
România. Această societate a fost
unul din motoarele revoluţiei de la
1848 şi a susţinut puternic şi alegerea deputaţilor masoni pentru
Divanul ad-hoc.

(aripa moderată), intrând uneori în
conflict cu aripa radicală (Brătienii,
C.A. Rosetti, Ion Ghica). Christian
Tell s-a întors din exil în 1857.

A fost participant activ (deputat, coordonator al Comisiei Centrale de
la Focşani) în mişcarea unionistă,
care a dus la dubla alegere ca domnitor în 1859 a lui Alexandru Ioan
Cuza şi la înfiinţarea statului unitar
român. A fost de mai multe ori ministru, între 1862 şi 1876. Christian
Tell a murit în 1884 la Bucureşti.
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Prima zi de plată a impozitelor
în municipiul Braşov: 8 ianuarie
Direcţia Fiscală a Primăriei va încasa primele
impozite şi taxe locale
începând de mâine, 8 ianuarie, după programul
normal al agenţiilor din
cartiere şi al casieriilor
de la sediul central, din
str. Dorobanţilor nr. 4.
Amenzile şi taxele de timbru judiciar au putut fi plătite
încă de luni, 5 ianuarie. În prima zi, Direcţia Fiscală a încasat aproximativ 30.000 de
lei din amenzi de circulaţie,
taxe de timbru judiciar sau
permise de liberă trecere.
În ultima şedinţă din 2014,
Consiliul Local a aprobat acelaşi nivel al taxelor şi impozitelor locale ca şi cele
percepute în anul 2014.
Potrivit unor calcule estimative ale Direcţiei Fiscale,
pentru zona A a municipiului,
impozitul pe clădire aferent
întregului an este de 63 de lei
pentru o garsonieră de 25 mp,

125 de lei petnru un apartament de 50 mp şi 163 de lei
pentru un apartament de trei
camere, cu suprafaţa de 65,16
mp. În zona B a oraşului, pentru aceleaşi imobile şi aceleaşi
suprafeţe, impozitul datorat
este de 60 lei, 120 lei sau, respectiv, 156 lei. Pentru zona
C, impozitul pe garsoniera de
25 mp este de 57 lei, cel pentru apartamentul de două camere cu suprafaţa de 50 mp
este de 115 lei, iar pentru cel

de trei camere şi 65,15 mp,
impozitul este de 149 lei. În
zona D, impozitele sunt şi mai
mici, de 55 lei, 110 lei şi respectiv 143 de lei.
În privinţa impozitelor pe
teren, la Braşov, care este localitate de rangul I, sunt stabilite următoarele sume: 0,88
lei/mp în zona A; 0,67 lei/mp
în zona B; 0,45 lei/mp în zona
C şi 0,21 lei/mp în zona D.
Calculul pentru impozitul
auto este mai complicat, pen-

Braşovul va intra oficial în competiţia
pentru Capitala Culturală Europeană 2021

Competiţia pentru „Capitala europeană a culturii
2021” a fost lansată oficial la
finele anului trecut, de către
Ministerul Culturii, iar pe 16
februarie 2015 va avea loc o
sesiune de informare pentru
ca toate oraşele interesate să
poată asigura participarea. Selecţia candidaţilor va fi asigurată tot de Ministerul Culturii,
în strânsă colaborare cu Comisia Europeană, iar Braşovul
este unul dintre oraşele care
şi-au afirmat încă în urmă cu
un an intenţia de a deveni Capitală Europeană a Culturii şi
care şi-a stabilit deja o strategie în acest sens.
„În această perioadă suntem în curs de evaluare a proiectelor culturale care au fost
depuse pentru finanţare de la
bugetul local în anul 2015.
Vom încerca să alegem acele

proiecte care au potenţial pe
termen lung, pentru că Braşovul va fi unul dintre oraşele
care îşi vor depune candidatura pentru a deveni Capitală
Europeană a Culturii în 2021
şi ne dorim evenimente care
să aibă dimensiune europeană”, a declarat primarul George Scripcaru.
Anul trecut, Primăria a finanţat 12 proiecte, cu un buget total de 350.000 de lei,
propuse de ONG-uri sau instituţii de cultură, altele decât
cele din subordinea primăriei.
La acestea se adaugă şi acţiunile culturale finanţate separat, organizate de instituţiile
de cultură din subordinea primăriei sau la care Primăria
este partener. În acest an, la
sesiunea de punere a proiectelor de la sfârşitul anului trecut au fost depuse 22 de

propuneri de proiecte, care se
află în evaluare.
„Un alt atu al Braşovului
este faptul că noi avem o strategie care să includă în conceptul de capitală europeană
întreaga zonă metropolitană
Braşov, nu doar municipiul,
iar acesta cred că ar putea fi
un argument care să sprijine
candidatura noastră”, a completat edilul Braşovului.
Potrivit site-ului Ministerului Culturii, oraşele care
doresc să obţină titlul de Capitală Europeană a Culturii
vor avea la dispoziţie zece luni
de pregătire a candidaturii,
data limită de depunere a dosarelor fiind 10 octombrie
2015. După expirarea termenului de depunere a candidaturilor (10 octombrie 2015),
vor avea loc două întâlniri ale
juriului: de pre-selecţie şi de
selecţie, iar selecţia finală va
fi organizată în jurul lunii august 2016. După stabilirea
unei liste restrânse a oraşelor,
juriul european va efectua vizite la faţa locului, iar desemnarea formală a oraşului
câştigător se va face până la
sfârşitul anului 2016.
Braşovul se numără printre
oraşele candidate la acest titlu
alături de Timişoara, Iaşi, Cluj
Napoca, Craiova, Arad, Oradea sau Alba Iulia.@@ A.P.

tru că ţine seama de
capacitatea totală a
motorului şi de norme
diferite de impozit pe
fiecare 200 cmc, în
funcţie de anumite
trepte (până la 1.600
cmc, între 1.601
cmc şi 2.000 cmc,
între 2001 cmc şi
3.000 cmc, peste
3.000 cmc). Potrivit
Direcţiei Fiscale,
pentru o maşină
având capacitatea cilindrică de exact 1.398 cmc,
impozitul datorat este de 67
de lei. Pentru o maşină cu
motor de 1.896 de lei, impozitul este de 216 lei. Pentru
un autoturism cu motor de
2.616 cmc, impozitul este de
2.419 lei, în timp ce pentru
un autoturism cu motor de
3.628 cmc, impozitul este de
6.612 lei.
Reamintim că impozitele
pe clădiri, teren şi mijloacele
de transport se plătesc în două

rate egale, până la 31 martie
şi 30 septembrie inclusiv.
Bonificaţia pentru plata cu anticipaţie (pentru întreg anul,
până la primul termen de plată) a impozitului pe clădiri,
pe teren sau pe mijloacele de
transport este de 5% pentru
fiecare dintre cele trei categorii, indiferent dacă proprietarul (contribuabilul) este
persoană fizică sau persoană

juridică. Dacă suma impozitului anual pe o singură categorie de bunuri (teren, casă
sau maşină) a unui contribuabil este mai mică sau egală cu
50 de lei, atunci acesta nu beneficiază de bonificaţia de
5%, deoarece este oricum
obligat potrivit legii să îşi plătească impozitul pentru întreg
anul până la 31 martie.
A.P.

Abonamentele pentru parcările de
reşedinţă, plătite până pe 31 martie
În ultima şedinţă a Consiliului
Local, s-a stabilit ca plata
anuală a abonamentelor din
parcările de reşedinţă să
poată fi făcută până în
31 martie, faţă de anul trecut,
când termenul limită era
31 ianuarie. Pentru achitarea
taxei, deţinătorul abonamentului trebuie să se prezinte
la ghişeu cu buletinul şi talonul maşinii pentru care a

obţinut locul de parcare.
Reamintim că din 1 ianuarie
2014, abonamentul de parcare în parcările de reşedinţă
este valabil pentru o perioadă de cinci ani, cu achitarea
anuală a taxei, care este cuprinsă între 120 şi 156 de lei,
în funcţie de zonă, dacă nu
cumva în urma licitaţiilor de
atribuire a fost licitată o valoare mai mare.
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Mașina care se
conduce singură
Constructorul de automobile german Daimler a prezentat în ajunul
deschiderii Salonului
Consumatorilor de
Electronice (CES) din
Las Vegas prototipul
unei mașini care poate
rula fără șofer și în care
pasagerii pot sta față în
față, informează AFP.
Mercedes-Benz F 015, o
mașină electrică dotată cu
o mulțime de dispozitive
electronice, cu o formă ovală
futuristă, a fost prezentată
marelui public de Dieter
Zetsche, patronul Daimler.
Mașina are volan, însă
scaunul rezervat

în general șoferului poate
să pivoteze. Pasagerii din
fața își pot răsuci astfel
scaunele cu spatele la șosea
și pot discuta față în față
cu pasagerii aflați pe scaunele din spate. Seamănă
puțin cu „conceptul de trăsură”, a remarcat Dieter
Zetsche.
În timp ce pasagerii se
relaxează, discută sau se
dedică unor activități precum utilizarea ecranelor
tactile integrate în tabloul
de bord, în portiere sau în
geamul din spate, mașina
rulează singură spre
destinație. În afară de ecra-

nele tactile, pasagerii pot
interacționa cu vehiculul
grație comenzilor prin gesturi sau declanșate prin
simpla mișcare a ochiului.
Vehiculul ”comunică” cu
spațiul care îl înconjoară,
în funcție de modul în care

Miercuri

Pe scurt
Oraşul unde trăiesc cei mai mulţi bolnavi de demenţă

rulează — manual sau automat — și poate reacționa
la deplasările unui pieton
în fața mașinii.

Mulţi dintre locuitorii orăşelului andin Yarumal, din Columbia, încep să sufere de demenţă înainte de a împlini
40 de ani. Boala este numită de localnici „la bobera” –
„prosteala”, şi este considerată un fel de blestem al satului,
dar oamenii de ştiinţă au găsit explicaţia acestei situaţii
bizare. Mulţi dintre oamenii din Yarumal au moştenit – de
la un strămoş îndepărtat, de origine bască – o mutaţie
genetică (a unei gene situate pe cromozomul 14), denumită mutaţia „paisa”, care îi predispune la apariţia unei
forme devastatoare de maladie Alzheimer, cu debut precoce. Comunitatea fiind izolată, iar locuitorii satului căsătorindu-se frecvent doar între ei, mutaţia a devenit
neobişnuit de răspândită în rândul lor. Oamenii de ştiinţă
care au studiat fenomenul spun că, în Yarumal şi în satele
din jur care ţin de el, aproximativ 5000 de persoane poartă
mutaţia paisa (dintr-o populaţie de cca. 41.000 locuitori).

Cercetătorii spun că au aflat cauza epidemiei de Ebola
Lilieci insectivori s-ar putea afla la originea epidemiei de
febră hemoragică Ebola, care a provocat 7.700 de morţi
în cursul anului trecut în Africa de Vest, potrivit rezultatelor
unui studiu german, relatează AFP. Acest tip de lilieci ar
fi contaminat un copil, în satul Meliandou, din apropiere
de Guéckédou, din sudul Guineei, caz care a fost considerat punctul de declanşare a epidemiei de Ebola.
Copilul în vârstă de doi ani a murit de Ebola în decembrie
2013. Până în prezent, se considera că o altă specie de
lilieci, care se hrăneşte cu fructe, se află cel mai probabil
la originea primei infecţii, în condiţiile în care animalele
sunt vânate în regiune.
Ancheta realizată la faţa locului de o echipă condusă de
cercetători germani de la Institutul Robert Koch din Berlin
a arătat însă că lilieci insectivori se aflau în scorbura unui
copac unde obişnuiau să se joace copiii din sat.

Imprimantele 3D revoluţionează războiul
Imprimantele 3D, considerate mult timp dispozitive
mai degrabă anecdotice, îşi
găsesc utilizări multiple,
mai ales în industria de apărare, care ar putea anunţa o
nouă revoluţie industrială,
potrivit experţilor.
Armata americană a investit masiv în domeniul
sectorului imprimantelor
3D pentru a produce uniforme, piele sintetică pentru
îngrijirea răniţilor, sau chiar
pentru producerea de alimente, potrivit lui Alex
Chausovsky, analist al IHS
Technology.
Cercetători din cadrul celebrului Massachusetts Institute of Technology (MIT)
au inventat deja „imprimarea 4D”, folosind materiale

care se transformă la contactul cu alte substanţe, cum
este apa. Tehnologia va putea duce, în viitor, la producerea de uniforme de
camuflaj care îşi vor schimba culoarea în funcţie de
mediul înconjurător.
Tehnologia a cunoscut
deja primele aplicaţii practice. La sfârşitul lunii decembrie, echipajul de pe
Staţia Spaţială Internaţională a putut fabrica, graţie
unei imprimante 3D special
create pentru avanpostul orbital, o unealtă al cărei design a fost trimis prin e-mail
de la sol.
La finele anului 2013, gigantul britanic din domeniul industriei producătoare
de armament BAE Systems

a folosit pentru prima dată
o piesă de metal, creată cu
o imprimantă 3D, la construirea unui avion de vânătoare Tornado. Utilizarea
unei imprimante 3D pe
front ar putea, de asemenea,
să schimbe total tehnicile
de luptă şi industria de apărare, potrivit lui Peter W.
Singer, expert în domeniul
tehnicilor de luptă ale viitorului în cadrul New America Foundation. „Soldaţii
aflaţi pe un front îndepărtat
în Afganistan ar putea, de
exemplu, să creeze fişierul
digital necesar fabricării
unei piese defecte şi să o
poată imprima, departe de
uzinele de armament care
ar produce obiectul în mod
obişnuit”, a spus Singer.

Tabletele și smartphonurile
nu îi lasă pe copii să doarmă îndeajuns
Copiii care au acces la tablete și smartphonuri în camera lor au parte de mai putʼin
somn decât cei care nu au acces la astfel de dispozitive, potrivit unui studiu publicat și
citat de AFP.
S-a observat că dintre 2.000
de elevi studiatʼi, cei care au
la îndemână tablete și smartphonuri în camera lor dorm
în medie cu 21 de minute mai

putʼin decât colegii lor care nu
au acces la astfel de aparate,
se arată într-un studiu publicat
de revista americană Pediatrics.
Pe de altă parte, copiii care
au în camera lor un televizor
dorm în medie cu 18 minute
mai putʼin decât cei care nu
au o telecomandă la îndemână. „Aceste rezultate trebuie
să atragă atenția asupra ac-

cesului nelimitat la ecranele
instalate în camerele copiiilor”, notează autorii studiului
condus de Jennifer Falbe de
la Institutul de Sănătate Publică de la Universitatea din
California. Studiul a fost realizat pe un număr de 2.048
de copii, cu vârste cuprinse
între 10 și 13 ani, care învatʼă
la școlile din Massachusetts
(nord-estul SUA).
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Premieră la
FC Braşov
Un croat, „uns” principal!
Începutul de an le-a adus
celor de la FC Braşov, un nou
antrenor principal. După ce
rând pe rând, „pistele” Duşan
Uhrin Jr, Cornel Ţălnar, Daniel Isăilă sau Petre Grigoraş,
au căzut din cauza incertitudinii financiare care domneşte la clubul de sub Tâmpa,
oficialii stegarilor au ajuns la
o înţelegere cu croatul Vjekoslav Lokica. Succesorul lui
Adrian Szabo are 49 de ani
şi peste 250 de meciuri ca
principal, la formaţii de primă
ligă din Bosnia, Slovenia şi
Croaţia. Lokica a semnat cu
galben-negrii pentru doi ani
şi jumătate şi va fi ajutat de
fostul antrenor al Unirii Tărlungeni, Laszlo Ballint. Singurul care rezistă oricărei
schimbări, şi care îşi continuă
munca la FC Braşov indiferent de componenţa staff-ului,
este antrenorul cu portarii,
Andrei Şanta.
„Îmi doream o nouă provocare!” Ultima dată Lokica a fost
antrenorul celor de la NK Zagreb, formatʼie pe care a promovat-o pe prima scenă a
fotbalului croat. Pentru început, croatul doreşte ca noua
lui echipă să termine cu bine
acest sezon. „Am antrenat
timp de 16 ani în prima sau
a doua divizie din Croaţia şi
îmi doream o nouă provocare.
Am urmărit multe din jocurile
echipei braşovene, am văzut
şi alte meciuri din campionatul românesc şi toată lumea
ştie cât de valoroasă este
Steaua. Cred că această ligă
este una puternică şi acest lucru m-a determinat să accept
această provocare. Având în
vedere că vor retrograda nu
mai puţin de şase echipe, sper

ca FC Braşov să rămână în
prima divizie. Întotdeauna în
sport îţi doreşti mai mult.
Acum noi suntem pe locul zece
şi primul obiectiv e acela de
a slava echipa de la retrogradare, apoi ne dorim să urcăm
cât mai mult în clasament”, a
declarat Lokica după ce a
semnat contractul cu FC
Brașov. Noul antrenor al galben-negrilor va fi prezentat
oficial într-o conferintʼă de
presă ce va avea loc duminică
la ora 13.00. Reunirea
fotbaliștilor stegari este programată tot duminică de la
ora 14.00.
Plan pentru... cupele europene! Stegarii au restanţe de luni
de zile la plata salariilor, iar
memoriile multora dintre ei,
au ajuns deja pe la comisii,
pentru a deveni liberi de contract. Lui Adi Szabo, i s-a arătat încă odată uşa, (nimeni nu
a explicat motivul !) iar conducerea clubului a căutat rapid un şoc, care însă nu le va
ţine de foame fotbaliştilor:
schimbarea antrenorului. Preşedintele Zotta are încredere
maximă în noua conducere
şi îşi propune nici mai mullt
nici mai puţin decât participarea în Cupele europene, în
viitorul nu tocmai îndepărtat!
„Avem un plan pentru următorii doi ani şi jumătate. Neam dorit un antrenor care să
provină dintr-o şcoală cunoscută, iar la sfârşitul acestui
plan, FC Braşov să devină o
echipă care joacă constant în
Cupele europene. Ne-am dorit
ca noul principal să aibă un
secund care să cunoască Braşovul, care să fi jucat la FC
Braşov şi care să fi avut rezultate. Cred în această echi-

cută la 25 iunie 1985 și are o
înăltʼime de 1,79. Bucevac a
mai jucat 18 meciuri pentru
formatʼia de sub Tâmpa în sezonul 2013-2014. Ea a avut
o medie de 11,7 puncte pe

Copil, out din prima la Brisbane!
Tenismanul român Marius Copil a fost învins de kazahul
Mihail Kukușkin, cu 6-4, 4-6, 6-4, ieri, într-un meci din runda
inaugurală a turneului ATP de la Brisbane (Australia), dotat
cu premii totale de 439.405 dolari. Copil, venit din calificări,
a cedat după o oră și 53 de minute de joc, chiar dacă a
reușit nu mai puțin de 17 ași. Tenismanul arădean va primi
pentru participare 4.535 dolari și 12 puncte ATP. Kukușkin
(27 ani, 69 ATP) îl învinsese pe Copil (24 ani, 201 ATP) și
în primul lor meci direct, în 2013, cu 7-5, 7-5, în turul inaugural al challenger-ului de la Mons (Belgia).

Williams, demolată de Bouchard!
Liderul mondial Serena Williams a fost învinsă de Eugenie
Bouchard, locul 6 WTA, în 50 de minute, scor 6-2, 6-1, în
cadrul Cupei Hopman, competiție destinată tenisului mixt.
Victoria de la Cupa Hopman este prima obținută de Bouchard împotriva Serenei Williams, ceea ce a făcut-o pe
liderul WTA să fie complet dezamăgită de propriile evoluții
din ultima perioadă. „Nu ştiu ce este în neregulă cu mine,
sunt atât de obosită. Este ciudat. Nu-mi pot face corpul să
se mişte. Mă simt ca şi cum nu aş avea energie. Este un
pic frustrant pentru că ştiu că pot juca de două mii de ori
mai bine. Am încercat să mă odihnesc un pic, am lucrat
puţin la sală, dar mă simt epuizată. Şi nu ştiu de ce”, a declarat după meci americanca în vârstă de 33 de ani, conform
presei americane. Echipa americană a pierdut partida cu
Canada, după ce Vasek Pospisil l-a întrecut, tot ieri, pe
John Isner. SUA a învins în schimb Italia scor 3-0. Liderul
WTA va mai evolua, mâine, împotriva jucătoarei Lucie Safarova, locul 15 WTA, în următorul meci de simplu, care va
conta pentru întâlnirea SUA-Cehia.

Un român a marcat în Primera!

Foto: www.facebook.com/fcbrasovofficial

Preşedintele stegarilor, Constantin Zotta, a numit în premieră la FC Braşov,
un antrenor din Croaţia: Vjekoslav Lokica!
pă, iar odată cu venirea domnului Lokica există şi un parteneriat cu Dinamo Zagreb.
S-ar putea să aducem jucători
noi, care să consolideze valoarea echipei noastre. Trebuie să întărim echipa şi
trebuie să încheiem campionatul pe o poziţie fruntaşă.
Sunt convins că această nouă
conducere va face ca echipa
să urce în clasament. Este nevoie să îmbunătăţim jocul
echipei, să cucerim puncte. Va
fi un retur groaznic în care se
va lupta pentru fiecare jumătate de punct. Am încredere
că vom depăşi această jumătate de an. Nu cred că Lokica
va întâmpina probleme de
acomodare la Braşov. Este
bine că ne-am înţeles şi important este să facem trabă
bună împreună la Braşov”.
Balint, din nou în galben şi negru. Croatul Lokica îl va avea

ca secund pe fostul fundaş al
stegarilor, Laszlo Balint, care
în cariera sa a mai trecut şi
pe la fostele campioane naţionale, Unirea Urziceni şi
CFR Cluj. „Este o provocare
importantă pentru mine! Am
acceptat să vin chiar şi în
această postură de secund şi
vom încerca să scoatem barca
la liman. Este clar că este
mult de muncă, eu sper să se
rezolve cât mai repede toate
problemele. În tot fotbalul românesc este o situaţie incertă
şi la FC Braşov sunt probleme, dar eu sunt convins că
vom reuşi să aşezăm echipa
din toate punctele de vedere.
La ce lot are FC Braşov ar
trebui să termine în primele
8, dar ar fi foarte bine dacă
sezonul viitor ar găsi echipa
tot în prima ligă” a spus şi
noul secund al stegarilor, Laszlo Balint.

Come back la Olimpia
Olimpia CSU Brașov a
reușit să o transfere pe jucătoarea Natasa Bucevac din
Serbia, pentru finalul de sezon. Bucevac joacă pe
pozitʼiile doi sau trei, este năs-

Pagină relizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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meci și 6,8 recuperări. În
acest sezon, Natasa Bucevac
a evoluat în nouă partide pentru formatʼia ZKK Vrbas Medela, din prima ligă din Serbia.
Ea a avut o medie de 15,7

puncte pe meci și 7,8 recuperări. Bucevac va purta la
Brașov tricoul cu numărul 13
și va fi prezentată oficial întro conferintʼă de presă săptămâna viitoare.

Atacantul român Florin Andone a marcat pentru Cordoba,
luni seara, în meciul câștigat cu scorul de 2-0 în fața formației
Granada CF, în etapa a 17-a a campionatului de fotbal al
Spaniei, la primul său joc în La Liga. Andone a fost titular
la echipa gazdă și a înscris golul al doilea, în minutul 44,
după ce Nabil Ghilas deschisese scorul în min. 16. Florin
Andone (21 ani) a evoluat 82 de minute, fiind înlocuit cu
Xisco. Din 1971 nu a mai debutat un fotbalist cu gol pentru
Cordoba în Primera Division. „Sunt foarte fericit. Pentru debut, pentru gol și pentru victorie. Și foarte recunoscător antrenorului pentru încrederea pe care și-a pus-o în mine,
pentru că mi-a dat șansa să debutez în Primera”, a declarat,
la finalul meciului atacantul român. Născut la Botoșani, Andone a mai jucat în Spania la Castellón, Villarreal „C” și Atlético Baleares, înainte de a ajunge la Cordoba, anul trecut.
Florin Andone are şi trei selecții pentru selecționata Under19 a României.

Prinţul vrea să fie... preşedinte!
Prinţul iordanian Ali Bin Al Hussein, vicepreşedinte FIFA şi
reprezentant al Asiei, şi-a anunţat ieri intenţia de a candida
la şefia forului fotbalistic mondial, funcţie pentru care mai
candidează actualul preşedinte, Josph Blatter, şi francezul
Jerome Champagne. „Candidez la preşedinţia FIFA şi cred
că este momentul să terminăm cu polemicile interne şi să
revenim la sport. Nu a fost o decizie uşoară, dar am luato după discuţii cu mai mulţi colegi din cadrul FIFA”, a scris
prinţul pe Twitter. Alegerea noului preşedinte al FIFA va
avea loc în cadrul congresului de la Zurich, din 29 mai 2015.

Rizzoli, cel mai tare în fluier în 2014
Italianul Nicola Rizzoli a fost desemnat cel mai bun arbitru
al anului 2014, într-un sondaj realizat de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului. Rizzoli (43 de
ani), este considerat cel mai bun cavaler al fluierului din
Italia şi a condus finala Cupei Mondiale din Brazilia. Centralul
originar din Mirandola a acumulat 131 de puncte în ancheta
realizată de IFFHS. Rizzoli a fost urmat de englezul Howard
Webb (78 de puncte) şi de germanul Felix Brych (61 de
puncte). Bjorn Kuipers (Olanda), Ravshan Irmatov (Uzbekistan), Pedro Proenca (Portugalia), Carlos Velasco Carballo
(Spania), Cuneyt Cakir (Turcia), Marco Antonio Rodriguez
Moreno (Mexic) şi Nestor Fabian Pitana (Argentina) au
completat, în această ordine, topul celor mai buni 10 arbitri
din 2014.

DIVERTISMENT

Filme de Oscar
la Sala Patria
Programul de la Cinemateca de la Sala Patria
din această săptămână
este următorul:
Astăzi 7 ianuarie
◾ ora 20:00 – Seara Doc And
Roll: Şcoala de rock (The
School of Rock) (SUA,
2003)
Regia: Richard Linklater
Cu: Jack Black, Joan Cusack, Mike White
Comedie, muzică
Mâine 8 ianuarie
◾ ora 20:00 – Comedy Classics: Războiul lui Charlie
Wilson (Charlie Wilson’s
War) (SUA, 2007)
Regia: Mike Nichols
Cu: Tom Hanks, Julia
Roberts, Philip Seymour
Hoffman
Nominalizat la premiul
Oscar şi Globul de Aur
pentru cel mai bun actor în
rol secundar: Philip Seymour Hoffman
Vineri 9 ianuarie
◾ ora 20:00 – Film Cult:
Insomnia (SUA,2002)
Regia: Christopher Nolan
Cu: Al Pacino, Robin

Williams, Hilary Swank
Thriller, dramă
Sâmbătă 10 ianuarie
◾ ora 11:00 – Matineu copii:
Prinţesa şi Broscoiul (The
Princess and the Frog)
(SUA, 2010)
Regia: Ron Clements, John
Musker
Animaţie
Dublat în limba română
◾ ora 17:00 – Mari actori:
Silkwood (SUA, 1983)
Regia: Mike Nichols
Cu: Meryl Streep, Kurt
Russell, Cher
Dramă, biografic
5 nominalizări la premiul

Oscar
◾ ora 19.30 – Mari regizori:
Desprinderea (Taking Off)
(SUA, 1971)
Regia: Milos Forman
Cu: Lynn Carlin, Buck
Henry, Georgia Engel
Comedie dramatică
Primul film făcut de Milos
Forman în America după
ce a fugit din Cehoslovacia
Marele premiu al juriului la
festivalul de la Cannes 1971
Duminică 11 ianuarie
◾ ora 11:00 – Matineu copii
– Best of Disney: Cartea
Junglei (The Jungle Book)
(SUA, 1967)

◾ – Mă las de fumat!
Sezonul 3, episodul 14...
◾ După două ore de condus cu o femeie la ◾ Care este asemănarea între bani şi cheful
volan, GPS-ul a întrebat:
de muncă?
– Unde suntem, femeie?!
Ambii vin ca melcul şi dispar ca fulgerul

Bancuri

Regia:
Wolfgang
Reitherman
Animaţie
Dublat în
limba română
◾ o r a
17:00 –
Golden
C la ssi cs :
Draga mea
Clementine
(My Darling Clementine) (SUA, 1946)
Regia: John Ford
Cu: Henry Fonda, Linda
Darnell, Victor Mature
Dramă, western
4 nominalizări la Oscar !
◾ ora 19:00 – Seara de Oscar
(Film-eveniment!): Boyhood (SUA, 2014)
Regia: Richard Linklater
Cu: Ellar Coltrane, Patricia
Arquette, Ethan Hawke
Dramă
Durata: 165 min.
Favoritul premiilor Oscar
2015
5 nominalizări la Globul de
Aur

◾ Cel mai eficient mod de a-ţi aminti ziua
de naştere a iubitei este să o uiţi o dată.
◾ Vrei sa economiseşti în restaurant? Începe
discuţia aşa: „Deci, grăsuţo, ce vrei să
mănânci?”

Astăzi în Braşov
(AG) Animaţie,
Aventuri,
Comedie, Familie,
92 min.
orele: 15:00

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

ASTERIX: DOMENIUL ZEILOR
-3D- DUBLAT
(ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX)
Regie: Louis Clichy, Alexandre Astier
(AG) Animaţie, 85 min.
ora: 13:15
HOBBITUL: BĂTĂLIA
CELOR CINCI OŞTIRI-3D(THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE
FIVE ARMIES)
Regie: Peter Jackson
(AP-12) Aventuri, Fantastic,
144 min.
orele: 13:30, 18:45
MAI TĂNTĂLĂU,
MAI GOGOMAN
(DUMB AND DUMBER TO)
Regie: Bobby Farrelly, Peter Farrelly
(AP-12) Comedie, 109 min.
orele: 13:45

ALT LOVE
BUILDING
Regie: Iulia Rugină
(AP-12) Comedie,
115 min.
ora: 16:00
AL ŞAPTELEA FIU
-3D(SEVENTH SON)
Regie: Sergey
Bodrov
(AP-12) Aventuri,
Familie, Fantastic,
102 min.
orele: 16:15, 21:30

PADDINGTON
PINGUINII DIN MADAGASCAR
Regie: Paul King
-3D- DUBLAT
(AG) Comedie, Familie, 95 min.
(PENGUINS OF MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell ora: 17:00

UCENIC PENTRU CRIMĂ
(SUN OF A GUN)
Regie: Julius Avery
(N-15) Acţiune, Crimă, Dramă,
108 min.
ora: 18:15
ANNIE
Regie: Will Gluck
(AG) Comedie, Dramă, Familie,
118 min.
ora: 19:00
O NOAPTE LA MUZEU:
SECRETUL FARAONULUI
(NIGHT AT THE MUSEUM:
SECRET OF THE TOMB)
Regie: Shawn Levy
(AG) Comedie, 97 min.
ora: 20:45
EXODUS: ZEI ŞI REGI -3D(EXODUS: GODS AND KINGS)
Regie: Ridley Scott
(AP-12) Acţiune, Aventuri, Dramă,
150 min.
ora: 21:15

Miercuri

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi, pare că reuşeşti să îţi iasă aşa cum îţi doreşti,
aşa că încetează să te mai plângi. Dragostea este la un nou
început de drum.
Taur. Astăzi, dacă îţi vei călca pe inimă şi vei face unele
compromisuri vei vedea că poţi avea mult mai mult succes,
atât pe plan personal cât şi profesional.
Gemeni. Astăzi, o schimbare neaşteptată a cursului evenimentelor va fi în beneficiul tău, aşa că nu trebuie să îţi fie
teamă.
Rac. La muncă, acum este momentul perfect pentru a fi angajatul model, în toate sensurile cuvântului. Oamenii importanţi stau cu ochii pe ţine, aşa că rezistă presiunii.
Leu. O plimbare alături de persoana iubită este o ocazie perfectă de a-ţi face o zi excelentă. Însă, ai grijă ca nu cumva
unele probleme emoţionale să te doboare.
Fecioară. Dacă ai energia necesară, verifică de două ori
munca pe care o faci şi fii atent/ă la detalii. Azi trebuie să
acorzi atenţie doar acelor lucruri care te ajută în carieră.
Balanţă. Dacă insişti prea mult pe viaţa ta profesională, este
posibil să ai multe lipsuri în celelalte sectoare ale vieţii tale.
Fiind obsedat/ă de munca ta pierzi pe celelalte planuri.
Scorpion. Ţi-e frică să mergi prea departe cu o nouă relaţie?
Acea persoană este prea bună ca să fie adevărată, şi acest
lucru te face să fii confuz/ă? Acordă-ţi timp de gândire.
Săgetător. Dacă astăzi te vei lăuda prea tare cu lucruri pe
care nu le ai, s-ar putea să fii nevoit/ă să faci ceva ce nu îţi
doreşti. Fereşte-te să intri în conflict cu persoana iubită!
Capricorn. Încearcă să nu te laşi amăgit/ă de orice vorba frumoasă spusă cu intenţii ascunse. Dacă simţi că este ceva în
neregulă, atunci analizează mai atent ceea ce ţi se transmite.
Vărsător. Astăzi, evită orice tentativă de a ţi se impune ceva
prin apelarea la sentimentele tale. Acestea te pot determina
să faci o serie de promisiuni pe care nu ştii dacă le poţi ţine.
Peşti. Astăzi încearcă să nu fii leneş/ă şi să te ocupi responsabil de sarcinile primite. Doar dacă gândeşti şi acţionezi
într-un mod corect, vei putea să obţii rezultatele dorite.
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nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Vizita principelui sârb
Miloş Obrenovici la Braşov
Înălţia sa prinţul Miloş Obrenovici de
Serbia sosi la 7 iunie calendar nou din
Ţara Românească prin pasul Timişului
la noi. Îndată la carantina pomenitului
pas Înălţia Sa fu primit de către oficialii
şi miliţia austriacă cu toată cinstea.
În seara zilei aceleia i se făcu prinţului o
serenadă prin capela cetăţii. În ziua următoare
Prinţul dădu şi primi vizitele cinstitoare. Iar
în 10, ca Joia verde prăznuită la romano-catolici, însoţit de domnul general brigadir Treter
de Tritfeld, se află de faţă la solemnitatea în
biserica parohială romano-catolică de aici.
După cum se spune, Înălţia Sa va petrece câteva zile la apele minerale de la Arpătac şi de
acolo va apuca drumul prin Sibiu către Viena.
Nu putem trece cu tăcerea generozitatea ce
arătă Înălţimea Sa Prinţul Miloş către instituturile din cetatea noastră. Aşa gimnaziul cel
nou lătinesc de la romano-catolici primi de
la Prinţ 72 florini şi 30 creiţari, colegiul protestanţilor 72 florini şi 30 creiţari, şcoala românească din Şchei 72 florini şi 30 creiţari,
toate aceste sume în bani de argint; asemenea
miliţia batalionului din garnizon, cele două
case de săraci, spitalul, temniţa luară de la
această înaltă persoană ajutorinţe în sume însemnătoare de bani.
(Gazeta de Transilvania, nr. 22,
1 iunie 12841, p. 1)

Vizita canonică a episcopului greco-catolic
Făgăraş, 27 mai: Prealuminatul şi preasfinţitul domn
episcop al Făgăraşului de
legea grecească unit, Ioan
Lemeni, începând în anul
acesta cursul vizitaţiei sale canonice la 23 aprilie prin o parte a comitatului Bălgradului
de sus şi a Scaunului Sibiului,
prin scaunele Nocrihului şi
Cincului mare întregi, precum
şi prin districtul Făgăraşului,
o săvârşi pe aceea în 25 mai.
Întru care vreme şi dădu întreaga pildă de chemarea sa
vlădicească, necruţându-şi, ca
cel mai mic supus, nici odihna, nici cheltuielile celor lipsiţi, până atunci făcute, până
când mai în urmă ajunse în-

grijat de va putea sosi în rezidenţa sa cu cât i-au mai rămas în casa vizitaţiei.

Deosebit
păstoreasca
Prea Sfinţiei
Sale râvnă,
prin care s-a
arătat ca un
alt Moise,
măcar că îşi
are pe Aronii săi cu norodul şi ca
alt Elisei,
măcar nu-i
lipsesc Glezii cu toiagul, nu se
deosebeşte
de cele zise pentru Sf. Apostol
Pavel: «Trecând prin cetăţi
(oraşe, sate), învaţă pre ei să

păzască poruncile cele aşezate
de la Apostoli şi bătrâni».
Căci adecă în cele mai multe zile ale vizitaţiei sale canonice, după lungi slujbe
bisericeşti şi dese sfinţiri de
biserici, făcea şi câte patru
predici pe zi despre deschilinite materii aplicate în tot locul stării fieştecăruia popor
cu osebit folos sufletesc, încât
din popor în popor, nu pentru
vreo mâncare peritoare, ci
pentru hrană duhovnicească
umbla mulţimea petrecându-l
şi ascultându-l.
(Gazeta de Transilvania,
nr. 22, 1 iunie 12841, p. 1)
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„A V-a adunare a Reuniunii de înmormântare
din Scheiu Braşovului”

Ziarul braşovean „Deşteptarea”
scria
despre cea dea V-a adunare
a „Reuniunii de
înmormântare”
din cartierul
Şchei-Braşov,
făcând o dare de seamă pentru anul 1908. Astfel, în
1908, în cadrul acestei asociaţii s-au înscris 23 de persoane noi, dar au murit 18 braşoveni! Făcându-se un bilanţ al „intratelor”(sic!) şi „eşitelor” de ordin financiar, s-a
constatat că profitul a fost de 2.531 de coroane, „care
profit s-o împărţit la cele 2 fonduri: la „fondul general” şi
„fondul de rezervă”. Apoi, ţinându-se cont de dorinţa exprimată în adunarea generală din 1908, s-a angajat un
„portărel permanent”, care era totodată şi îngrijitor la banca „Braşoveana”, pe lângă plata lunară de 15 coroane
şi astfel, la începutul lui 1909 atât încasările, cât şi anunţurile „cazurilor de mort”(sic!) se făceau mai regulat!

(Deşteptarea, 5 ianuarie 1909)

„Afaceri ilegale cu paşapoartele, la Braşov şi Cluj”

Ziarul braşovean „Nihil Sine Deo” era nemulţumit că o
mulţime de persoane care doreau să călătorească în
„streinătate” cerând paşapoarte prin Prefecturile în judeţul
unde domiciliau, „numa’ aşteaptă să li se înmâneze şi
vin la Cluj, unde afară de lipsa de locuinţă şi cheltuelile
de călătorie mai îndură şi alte mizerii”. Având în vedere
că o mulţime de solicitatori de paşapoarte în loc să
urgenteze cererile de paşapoarte prin autorităţile administrative în drept, se adresau fie „advocaţilor”, fie altor
persoane, care se ocupau cu intervenţiile şi care încasau
pentru un paşaport sume de la 500 până la 3.000 de lei!
Atât la Braşov, cât şi la Cluj se făceau afaceri ilegale cu
aceste paşapoarte.

(Nihil Sine Deo, 5 ianuarie 1921)

Înfiinţarea Secţiunii Sportive
a Asociaţiei Culturale a Astrei-Braşov

La începutul noului an 1932, a luat fiinţă „Secţiunea Sportivă a Astrei”-Braşov, din „lăudabila iniţiativă” a ex-primarului Braşovului, dr. C.Moga şi a d-lor Emil Socaciu, a
col. Strat, a lui Enescu ş.a. Astra sportivă va funcţiona
cu următoarele secţiuni: „football”, tenis, „ski”, patinaj,
săniuţă, turism şi box. Românii Braşoveni priveau cu încredere această iniţiativă „cari permite gruparea tuturor
elementelor româneşti, dând cea mai largă posibilitate
de desvoltare sportului românesc în localitate”. Persoana
d-lui Enescu, directorul „Casei Cercuale” în fruntea secţiunii de „football” era suficientă garanţie pentru români,
că în viitorul apropiat „vom dispune de o echipă românească din cele mai bune”. Şi chiar a fost, de pildă, „Colţea” Braşov, care a câştigat campionatul naţional de fotbal
al României în sezonul 1927/1928!

(Carpaţii, 5 ianuarie 1931)
Iulian Cătălui

Ruxandra Nazare
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Parada cetelor
de feciori
Centrul Cultural
Reduta şi Primăria Făgăraş
vă invită, astăzi,
7 ianuarie 2015,
la „Parada Cetelor de Feciori”,
ediţia a VIII-a.
La acest eveniment care se desfăşoară în Făgăraş,
şi care marchează
desfacerea cetelor
de feciori, vor participa 40 de cete de
feciori din satele
zonei etnofolclorice a Ţării Făgăraşului.
Manifestă r ile
vor începe la ora
9.30 cu slujba Sf.
Ioan Botezătorul, la Catedrala din Făgăraş, la care va lua
parte şi Î.P.S. Laurenţiu Streza – Mitropolitul Ardealului.

Gestul făcut de Papa Francis pentru oamenii sărmani

Papa Francisc organizează o tombolă pentru a strânge
bani pentru sărmani şi cel mai important premiu constă
într-un autoturism Fiat Panda 4x4. Biletele de loterie
costă 10 euro şi pot fi cumpărate doar din Vatican, nu şi
online. Printre celelalte obiecte donate de Papa Francisc
se numără câteva biciclete, un aparat de cafea espresso,
o servietă din piele şi o pălărie.Toate premiile oferite sunt
cadouri primite de-a lungul timpului de Suveranul Pontif,
informează money.cnn.com. Toţi banii strânşi de Papa
vor fi donaţi celor sărmani. Cumpărătorii de bilete care
nu vor obţine joi unul din cele 13 premii principale vor
avea o a doua şansă să câştige unul din cele 30 de premii
de consolare, oferite de Vatican.

Cum să te ţii de hotărârile luate de Anul Nou

La ora 10.30 vor sosi cetele
de feciori, fiecare ceată urmând a cânta o colindă specifică satului pe care îl

reprezintă. După slujbă va
avea loc o paradă a cetelor
prin centrul oraşului. Manifestările vor continua cu un

spectacol prezentat de cetele
de feciori participante, pe
scena amplasată lângă Casa
de cultură din Făgăraş.

Eşecul în ceea ce priveşte respectarea hotărârilor de
Anul Nou se datorează, în foarte multe cazuri, pur şi simplu oboselii. Soluţia? Încercaţi să dormiţi mai mult, spune
un celebru psiholog. Profesorul Richard Wiseman, psiholog la University of Hertfordshire, Marea Britanie, afirmă
că oboseala slăbeşte voinţa; cercetările sale sugerează
că este mai probabil ca persoanele care dorm mai puţin
de 7 ore pe noapte să aibă o voinţă mai slabă, iar folosirea
unor modalităţi complicate de a respecta regimurile alimentare sau de a merge la sală se poate dovedi inutilă.
Creierul, explică el, are nevoie de multă energie pentru
a face lucruri pe care nu ne dorim cu adevărat să le facem
sau care ni se par dificile. Dacă nu dormim suficient, nu
vom avea energia mentală necesară.
În cel mai recent studiu condus de el, prof. Wiseman a
implicat 1000 de persoane, cărora le-a cerut, într-un chestionar online, să îşi evalueze calitatea somnului şi măsura
în care au reuşit să îşi respecte hotărârile luate de Anul
Nou. Peste 60% dintre cei care spuneau că dorm suficient
– asta însemnând, de obicei, peste 8 ore – s-au dovedit
capabili să îşi atingă ţelurile stabilite.

Mesaje inspirate de Sfântul Ioan
Astăzi, pe 7 ianuarie,
creştinii îl sărbătoresc
pe Sfântul Ioan Botezătorul, unul dintre cei mai mari şi
importanţi sfinţi ai
creştinismului. Cu
Sfântul Ioan Botezătorul se încheie
şi sărbătorile dedicate Naşterii domnului Iisus Hristos.
Iată mai jos câteva dintre
cele mai inspirate mesaje pe
care să le trimiteţi apropiaţilor
pe care îi cheamă Ion, Ioan,
Ioana şi derivatele acestora.
• Este ziua ta, Ioana, un
nume la fel de pur şi gingaş
ca tine! La mulţi ani!
• Felicitări, dragul meu Ion,
cu ocazia aceastei zile. Îţi
urez să fii mereu sănătos

plin de voie bună. La
mulţi ani!
• Fie ca Sfântul
Ion să îţi călăuzească paşii spre
fericire şi împliniri. La mulţi
ani!
• Azi, de ziua numelui, îţi urez şi
eu să fii iubit(ă)
şi să ai parte de
tot ce îţi doreşti. La mulţi
ani!
• Îl sărbătorim pe Sfântul
Ioan şi te sărbătorim pe
tine. Îmi doresc să fii mereu
aşa, blând, bun şi drăguţ cu
toţi cei din jurul tău. Eşti un
prieten de nădejde şi un
adevărat om. Iartă, iubeşte
şi trăieşte frumos cu cei din
jurul tău.

• La mulţi ani, dragă Ioane,
şi mult noroc în viaţa ta şi
să ai atâta fericire câtă plictiseală au babele de pe strada ta.
• Hai noroc şi voie bună, să
petrecem împreună, c-astăzi
este o zi mare, şi-i motiv de
sărbătoare. La mulţi ani!
• Sfântul căruia îi porţi numele să te ocrotească în fiecare zi. La mulţi ani cu
împliniri şi momente frumoase în viitor!
• Să aveţi parte de un an minunat, de zile frumoase şi
fericire cât cuprinde. La
mulţi ani tuturor Ionilor,
Ioanelor!
• E o zi când sufletul învinge
orice urmă de tristeţe, când
tot ce a fost greu ţi se pare
uşor. La Mulţi Ani, Ioane!

Cât au cheltuit românii de Revelion
Peste 161.000 de români
au cheltuit 36,4 milioane
euro pentru petrecerea Revelionului, crescând cu 38%,
la 152.000 persoane, numărul celor care au optat pentru
staţiunile din ţară, iar în străinătate au călătorit pentru
petrecerea Sărbătorilor de
iarnă 9.000 de turişti, în scădere.
Cei 152.000 de români care
şi-au petrecut Revelionul în
staţiunile din ţară au cheltuit

circa 142 milioane de lei, cu
51% mai mult comparativ cu
anul precedent, a anunţat Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). În
străinătate au călătorit pentru
petrecerea Sărbătorilor de iarnă aproape 9.000 de turişti,
în scădere cu 12% faţă de
anul 2014. Cheltuielile acestora cu serviciile turistice au
însumat 4,8 milioane euro, în
scădere peste 8% faţă de anul
anterior. „După un an bogat

în evenimente şi cu speranţa
pentru un an mai bun, românii nu au fost cumpătaţi în
cheltuirea banilor pentru deplasări, au demonstrat că ştiu
să se distreze şi să profite de
vacanţa prelungită de Revelion, unii alegând să plece în
destinaţii externe, iar alţii preferând să petreacă într-un
club, restaurant, un hotel sau
o pensiune din ţară”, se arată
într-un comunicat al patronatelor din domeniu.

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

