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Se schiază pe toate
pârtiile din Poiană
Decizia Guvernului în
legătură cu preţul gazelor

Veşti bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă! Întreg domeniul schiabil din Poiana Braşov a fost deschis, asftel că
turiştii, dar şi braşovenii vor putea schia în condiţii excelente
pe toate pârtiile din staţiune. Reprezentanţii municipalităţii

VALUTĂ

Euro
4,4960
USD
3,7936
Gram Aur 147,9943

METEO

Soare
-19°C /-9°C

au anunţaţ că stratul de zăpadă măsoară 60 cm, cu excepţia
zonei inferioare a pârtiei Bradul, unde sunt 40 cm. Încă
din primele zile ale anului 2015 s-au înregistrat peste
130.000 de treceri prin turnicheţi.
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Preţul gazelor produse în România rămâne nemodificat
până în iulie pentru populaţie. Guvernul a decis că preţul
de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru
clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai
pentru gazele utilizate la producerea de energie termică
destinată populaţiei, va rămâne la 53,30 lei/MWh până la
30 iunie anul acesta.
„Preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă
pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică,
numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică destinată consumului populaţiei,
produsă în centralele de cogenerare şi în centralele termice,
este de 53,30 lei/MWh”, se arată în hotărârea de guvern.
La sfârşitul anului trecut, Departamentul pentru Energie a
anunţat că preţul gazelor naturale produse în România şi
consumate de populaţie nu va creşte până la 1 iulie 2015,
iar Guvernul şi ANRE vor elabora un nou grafic de dereglementare a pieţei de gaze, pentru perioada 1 iulie 2015 –
1 iulie 2021, care va ţine cont de trendul descrescător al
evoluţiei preţurilor din regiune ale hidrocarburilor, precum
şi de perioada mai lungă de aliniere agreată cu instituţiile
financiare internaţionale.

Accident mortal pe DN13

Fabricile de lapte, în colaps

O femeie a murit, iar alte două persoane au fost rănite, ieri, în urma
unui accident rutier care s-a petrecut
pe Drumul Naţional numărul 13. O
femeie de 36 de ani care conducea
un autoturism echipat cu anvelope
de vară, dinspre Rupea către Măieruş, nu a adaptat viteza la condiţiile
unui carosabil umed, a pierdut con-

La începutul anului trecut în România
funcţionau 183 de fabrici de lapte autorizate sanitar-veterinar, potrivit
APRIL. La 1 aprilie 2014, numărul
fabricilor scăzuse la 152, iar la finele
anului la 130. „S-au închis pentru că
nu le mai merg afacerile. Costurile de
producţie sunt din an în an mai mari,
iar hypermarketurile au început să re-

trolul volanului într-o curbă la
dreapta, maşina a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu un autoturism
condus de un braşovean de 27 ani.
În urma impactului şoferiţa a murit,
iar doi pasageri din autoturismele
implicate în accident au fost răniţi.
Ancheta poliţiştilor continuă în
acest caz.
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nunţe la producţia internă de lapte, pentru că mărcile proprii se produc în ţări
precum Polonia, Ungaria, Germania,
Austria sau Slovacia. Din aceste ţări
vine lapte mai ieftin, pentru că au rămas
cu stocuri mari din cauza embargoului
rusesc”, a spus Dorin Cojocaru, preşedintele patronatului APRIL din industria laptelui.
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Firmele de taxi, reclamate la OPC
Zeci de reclamaţii au fost depuse la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorului, în perioada sărbătorilor,
în ceea ce priveşte serviciile de taximetrie din Braşov.
Oamenii au fost nemulţumiţi, în primul rând de faptul
că unii taximetrişti refuzau cursa invocând faptul că
distranţa era prea scurtă. Mai mult, braşovenii s-au
plâns şi de timpul prea mare în care maşinile ajungeau la comandă, de tarife şi uneori de viteza neadecvată. Reprezentanţii OPC spun că agenţii
economici, care nu respectă legea pot primi amenzi
ce pot ajunge până la 30 de mii de lei. În perioada
următoare inspectorii OPC vor verifica printre altele
existenţa elementelor de informare: ecuson, lista cu
tarifele practicate, care trebuie afişate la vedere, buletinele de verificare metrologică a aparatelor, dar şi
dacă acestea sunt fiscalizate.

Acțiune pentru a stopa furtul de lemne
Descinderi ale poliţiştilor şi pădurarilor, marți dimineaţă, în comuna Apaţa. Acţiunea a vizat persoane
suspectate că au încălcat legile cu privire la exploatarea lemnului. Zeci de metri cubi de lemn s-au confiscat, iar mai multe persoane au fost duse la
audieri.Anchetatorii braşoveni au primit mai multe
plângeri penale cu privire la furturile și modul în care
se transportă materialul lemnos pe DN 13 şi DJ 131.
Polițiștii au identificat patru localnici care transportau
cu patru căruţe lemn de foc, fără documente legale
de proveniență. Polițiștii au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 8 000 de lei, care pot
fi contestate de cei nemulţumiţi, iar marfa a fost confiscată şi predată spre custodie Ocolului silvic din
zonă. Polițiștii au verificat şi 3 autocamioane care
transportau lemn. Conducătorii auto aveau, spun poliţiştii, atât documente legale de provenienţă a mărfii
cât şi acte în regulă pentru transport.

EVENIMENT

Joi

Accident mortal
pe Valea Bogății
O femeie a murit, iar alte
două persoane au fost rănite, ieri, în urma unui accident rutier care s-a
petrecut pe Drumul Naţional numărul 13, pe Valea Bogății.
„O persoană de sex feminin,
de 36 de ani, conducea un autoturism echipat cu anvelope de
vară dinspre Rupea spre
Măieruș. Nu a adaptat viteza la
condițiile de drum, carosabil
umed și curbă la dreapta, a pierdut controlul volanului și autoturismul condus de ea a pătruns
pe contrasens, unde a intrat în
coliziune cu un autoturism condus de un brașovean de 27 ani.
Accidentul s-a soldat cu decesul
conducătoarei auto, precum și
cu rănirea a doi pasageri aflați
în autoturismele implicate în ac-

cident” a precizat cms. șef Liviu
Naghi, purtătorul de cuvânt al
IJP Brașov.

Cercetările sunt continuate
de politʼiștii de la Serviciul Rutier, sub coordonarea procuro-

rului de caz, pentru stabilirea
împrejurărilor exacte în care sa produs accidentul.

Brașovenii care nu-și curăță
trotuarele de zăpadă, riscă amenzi
În primele
două zile ale
acestei săptămâni, inspectorii
Primăriei Braşov
au dat 50 de
avertismente braşovenilor, persoane fizice sau
juridice, care nu
au curăţat de zăpadă trotuarele
din faţa blocurilor, caselor sau
magazinelor. Inspectorii primăriei au verificat mai ales zonele
intens circulate din toate cartierele, iar potrivit purtătorului de
cuvânt al Primăriei, Sorin Toarcea, scopul nu a fost numai atenţionarea proprietarilor, ci şi
verificarea modului în care fir-

mele de deszăpezire şi-au făcut
treaba.
Amenda pentru nerespectarea regulamentului de salubrizare, care prevede obligativitatea
curăţării trotuarelor de către proprietarii din zonă, este între 500
şi 1.000 de lei pentru persoane

fizice şi între 1.000 şi 2.000 de
lei pentru persoane juridice.
Municipalitatea spune însă
că amenzi nu au mai fost aplicate de mulţi ani, deoarece proprietarii se apucă de deszăpezire
cel târziu după primirea primului avertisment.
A.P.

Atentat terorist în redacția unui ziar francez
Bărbatʼi înarmatʼi au atacat
ieri sediul publicatʼiei franceze
de satiră Charlie Hebdo la Paris. Atacul s-a soldat cu 12
mortʼi, printre care se numără directorul revistei și 3
caricaturiști. Săptămânalul
este cunoscut pentru publicarea unor caricaturi ale profetului Mahomed. Reuters
relatează că atacatorii ar fi
strigat în timp ce trăgeau „îl

vom răzbuna pe Profet”. Imediat după evenimentul tragic,
Consiliul cultului musulman
(CFCM), instantʼa reprezentativă a musulmanilor din
Frantʼa, a condamnat atentatul
sângeros de la sediul săptămânalului Charlie Hebdo, pe
care l-a calificat drept un „act
barbar”, transmite AFP.
„Acest act de o gravitate extremă este și un atac contra

democrației și libertății presei”, afirmă CFCM în numele
„musulmanilor din Frantʼa”,
estimatʼi între 3,5 — 5 milioane de persoane. Sediul revistei amintite a fost incendiat în
noiembrie 2011, după ce a
publicat o editʼie numită „Charia Hebdo”, cu „Mahomed redactor-șef”. Ulterior site-ul
revistei a fost atacat de mai
multe ori de hackeri.
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Iohannis explică de ce
l-a decorat pe Octav Bjoza
Președintele Klaus Iohannis a respins marți
criticile care i-au fost
aduse în legătură cu decorarea președintelui
Asociației Foștilor
Deținuți Politici, Octav
Bjoza, considerându-le
ca nefondate.
„Am ţinut să dau un semnal prin această decorare,
unul care arată preţuirea mea
pentru foştii deţinuţi politici.
Nu m-am referit doar la cei
din perioada comunismului.
Decoraţia s-a dat preşedintelui Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, un om de mare
ţinută care a onorat aso ciația. Nu am putut constata
vreun fel de semn de întrebare care ar plana asupra persoanei domnului Bjoza. Acele
acuzaţii nu mi se par fondate.

E uşor de terminat discuţia: cum poate cineva care, pe vremea
legionarilor avea trei
ani, să fie considerat legionar? Nu există niciun temei ca să îl
bănuim de simpatii
doctrinar legionare. Întreaga discuţie a fost
forţată. Cred că a fost
un act reparatoriu, fiindcă AFDP şi foştii
deţinuţi politici nu au
fost băgaţi în seamă”,
a spus președintele întrebat în legătură cu
criticile ce i-au fost
aduse pe acest subiect.
Centrul pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului
a criticat decizia preşedintelui Klaus Iohannis Brașoveanul Octav Bjoza a fost prima persoană decorată de noul președinte al României
de a-l decora pe Octav

Podul dinspre Târlungeni va fi reabilitat
Podul peste Timişul Sec
aflat la ieşirea dinspre Braşov
spre Târlungeni va fi demolat
aproape integral, iar în locul
său va fi construit unul nou.
Municipalitatea a publicat pe
SEAP anunţul de licitaţie pentru lucrarea de reparaţii capitale pentru acest pod, iar
potrivit fişei de achiziţie,
aceasta este soluţia cea mai
nimerită. Preţul de pornire al
licitaţiei este de 4,47 milioane
de lei fără TVA, iar finantʼarea
va fi asigurată de la bugetul
local. Lucrările trebuie finalizate în 14 luni de la data
emiterii ordinelor de începere
a serviciilor sau lucrărilor, iar
termenul de garantʼie este de

60 de luni. Data limită de depunere a ofertelor este 21 ianuarie. Pe perioada constructʼiei
noului obiectiv, va fi realizat
unul provizoriu, astfel încât
să nu fie afectat traficul rutier.
Podul are lungimea de 57
de metri, lăţimea carosabilului
de 7 metri şi este construit înainte de 1960, după un proiect
tip folosit în Uniunea Sovietică, nemaifiind reparat de
atunci.
„Lucrările la acest pod ar
fi trebuit să înceapă încă de
anul trecut, dar nu a fost posibil din cauza unor avize,
astfel că am reușit să
obținem autorizația de construire abia la sfârșitul lui

2014. Sperăm să reușim să
evaluăm cât mai repede ofertele, astfel încât să putem începe cât mai repede lucrările.
În perioada următoare vom
publica şi anunţul pentru
contractarea lucrărilor de reparaţii capitale necesare podului de pe strada Lânii, iar
după aprobarea bugetuluivom scoate la licitaţie şi repararea vechiului pod
Fartec”, a declarat primarul
George Scripcaru.
Podul de pe strada Lânii
va fi principala cale de acces
din Municipiul Brașov la aeroportul internaţional Braşov, după darea lui în
folosinţă.
A.P.

Brașovenii, așteptați cu donații la
Centrul pentru persoane fără adăpost
Gerul creşte numărul de beneficiari ai Centrului pentru
Persoane Fără Adăpost din
cadrul Primăriei Braşov. Majoritatea ajung la Centru aduşi
de echipajele de Poliţie, Salvare sau Poliţie Locală, şi nu
rezistă foarte mult în Centru,
din cauza regulilor care interzic consumul de alcool. În
noaptea de luni spre marţi,
numărul de intrări înregistrate
a fost 37, iar noaptea următoare, cea de marţi spre miercuri, s-au înregistrat 42 de

intrări în centru, în afara celor
aproximativ 80 de beneficiari
permanenţi ai centrului. Înregistrarea se face zilnic, chiar
şi pentru persoanele care sunt
deja la centru.
Oamenii sunt deparazitaţi,
li se face baie şi sunt tunşi
dacă este nevoie, şi beneficiază de o masă caldă pe zi, atât
timp cât respectă regulile centrului. Majoritatea însă nu stau
mai mult de şapte zile. „Facem un apel ca braşovenii să
ne ajute, dacă au posibilitatea,

cu haine grose şi încălţăminte
în special bărbătească, deoarece avem cazuri când beneficiarii sunt aduşi în pantofi
sau cu încălţările şi hainele
rupte”, a spus Adriana Bălean,
directorul CPFA. Centrul de
pe strada Zizinulu, nr. 126C,
are o capacitate de 90 de locuri, iar aproximativ 80 de
persoane sunt cazate acolo
permanent, pentru o perioadă
de şase luni, bneficiind de
două mese pe zi.
A.P.

Bjoza cu cea mai înaltă
distincţie a statului român, Ordinul Naţional
Steaua României.
„MCA România ia act,
cu dezamăgire, de decizia Preşedintelui României, domnul Klaus
Iohannis, de a acorda
Ordinul Naţional Steaua României în grad de
Cavaler unui deţinut
politic care se afişează
public cu un partid susţinator al Mişcării Legionare şi al neonazismului”, afirma
Centrul într-un comunicat.
Bjoza s-a declarat revoltat de această
reactʼie a Centrului,
precizând că nu este legionar și nu are astfel
de simpatii.

„Nu am fost, nu sunt şi este
prea târziu să mai devin legionar!. Şi m-am explicat, iar
treaba asta o ştiu, în primul
rând, legionarii, înaintea celorlalţi. Pentru că: nu am acceptat cultul personalităţii, nu
am acceptat crima – că a fost
una, că au fost zece, o sută
sau mii. Din această cauză,
eu nu am împărtăşit doctrina
legionară. Sub nicio formă”
a declarat Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor
Deţinuţi Politici, într-un interviu pentru gandul. info.
Octav Bjoza a făcut parte
dintr-un grup anticomunist
de 15 tineri care nu-i doreau
pe ruşi într-o ţară şi într-un
oraş ce luase chiar numele
tătucului de la răsărit. În
1958, la doar 19 ani, a fost
condamnat la 15 ani de muncă silnică.
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Ştiri pe scurt
Shell şi Turkish Petroleum încep lucrările
de explorare în vestul Mării Negre

Companiile din domeniul energiei Shell şi Turkish Petroleum
(TPAO) vor începe în această lună activităţile de explorare
în vestul Mării Negre, în apropierea zonei unde Exxon şi
OMV au făcut o descoperire semnificativă de gaze în 2012.
Taner Yildiz, ministrul turc al Energiei, s-a declarat optimist
în legătură cu rezultatele proiectului, precizând că România
a descoperit recent resurse de gaze în zonă. „Începem lucrările de explorare cu aproape un an mai devreme decât
am plănuit iniţial, datorită parteneriatului cu TPAO şi a susţinerii din partea autorităţilor turce”, a afirmat Ahmet Erdem,
directorul Shell din Turcia. Se vor investi aproximativ 300
de milioane de dolari în activităţile de explorare din vestul
Mării Negre, care se vor desfăşura la 100 de kilometri de
Istanbul, la adâncimi de peste 2.000 de metri.

BNR a scăzut dobânda-cheie la 2,5%
şi a menţinut ratele rezervelor minime obligatorii

Consiliul de Administraţie al BNR a decis ieri reducerea ratei
dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5 la sută pe an
de la 2,75 la sută începând de atsăzi, 8 ianuarie 2015. Pe
lângă scăderea dobânzii de politică monetară cu un sfert
de punct procentual, Banca Centrală a mai hotărât ieri menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor
de credit. De asemenea, în şedinţa de ieri, BNR a mai decis
şi „îngustarea coridorului simetric format din ratele dobânzilor
facilităţilor permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la +/– 2,25 puncte procentuale de la +/-2,5 puncte
procentuale”. „Astfel, începând cu data de 8 ianuarie 2015,
rata dobânzii aferente facilităţilor de creditare (Lombard) se
va reduce la 4,75 la sută pe an de la 5,25 la sută, în timp
ce rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se va menţine
la 0,25 la sută pe an”, precizează BNR.

ECONOMIC

Joi

De ce se închid fabricile
de lapte din România?
Peste 50 de fabrici de
lapte din România, reprezentând aproape o
treime din total, s-au închis anul trecut din cauza scăderii cererii pe
piaţa internă şi creşterii
costurilor de producţie.
La începutul anului trecut
în România funcţionau 183
de fabrici de lapte autorizate
sanitar-veterinar, potrivit
APRIL. La 1 aprilie 2014,
numărul fabricilor scăzuse
la 152, iar la finele anului la
130.
„S-au închis pentru că nu
le mai merg afacerile. Costurile de producţie sunt din an
în an mai mari, iar hypermarketurile au început să renunţe
la producţia internă de lapte,
pentru că mărcile proprii se
produc în ţări precum Polonia,
Ungaria, Germania, Austria
sau Slovacia. Din aceste ţări
vine lapte mai ieftin, pentru
că au rămas cu stocuri mari

din cauza embargoului impus
de Rusia”, a spus Dorin Cojocaru, preşedintele patronatului APRIL din industria
laptelui.
El a adăugat că hypermarketurile au mărit taxele de raft

pentru producătorii români şi
încearcă să susţină firmele din
ţările în care îşi au originile.
„INS spune că a crescut cu
6% consumul de lactate. Nimeni nu spune însă cu cât au
crescut importurile în acest

an. Multe ferme medii şi mari
din România s-au închis,
pentru că din cauza importurilor masive nu mai au cui
livra laptele. Există astfel riscul de a ne decima efectivele
de vaci”, a afirmat oficialul
patronatului.
Dorin Cojocaru a amintit
că la 1 aprilie 2015 se vor
elimina cotele de lapte în
Uniunea Europeană, şi fiecare ţară va avea voie să producă oricât va dori.
„Din aprilie vor veni pe
piaţă cantităţi şi mai mari de
lactate. Estimăm că până la
finalul anului din cele 130
de fabrici de lactate la nivel
naţional vor mai rămâne în
jur de 70”, a mai spus el.
Potrivit APRIL, piaţa lactatelor este estimată la aproape 900 de milioane de euro.
Cei mai importanţi producători la nivel naţional sunt Danone, Albalact, Friesland,
Olympus, Delaco şi Hochland.

Rata şomajului a scăzut în noiembrie
la 6,5%. Numărul şomerilor s-a redus
Rata şomajului în formă
ajustată sezonier a fost în noiembrie de 6,5%, în scădere
cu 0,2 puncte procentuale
faţă de luna anterioară şi cu
0,6 puncte comparativ cu nivelul înregistrat în aceeaşi
lună din 2013, numărul şomerilor reducându-se la
617.000.
„Numărul şomerilor (în
vârstă de 15-74 ani) estimat
pentru luna noiembrie este de
617 mii persoane, în scădere
faţă de luna precedentă (620
mii persoane), cât şi faţă de
aceeaşi lună din anul prece-

dent (651 mii persoane). (...)
Pe sexe, rata şomajului pentru
bărbaţi o depăşeşte cu 1,1
puncte procentuale pe cea a
femeilor (valorile respective
fiind 7,0% în cazul persoanelor de sex masculin şi 5,9%
în cazul celor de sex feminin)”, arată Institutul Naţional
de Statistică (INS), într-un
comunicat.
Pentru persoanele adulte
(25-74 ani), rata şomajului a
fost estimată la 5,2% pentru
luna noiembrie 2014 (5,6%
în cazul bărbaţilor şi 4,7% în
cel al femeilor).

Numărul şomerilor în vârstă
de 25-74 ani reprezintă 73,7%
din numărul total al şomerilor
estimat pentru noiembrie.
Datele se referă la şomajul
definit de Biroul Internaţional
al Muncii (BIM). Potrivit
acestuia, şomerii sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani
care îndeplinesc simultan trei
condiţii: nu au un loc de
muncă, sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele
două săptămâni, respectiv au
căutat activ un loc de muncă
în decursul ultimelor patru
săptămâni.

Executările silite, motorul de creştere
al pieţei imobiliare în 2015
Anul 2015 va aduce cea
mai mare creştere din ultimii
cinci ani pe piaţa de consultanţă imobiliară, susţinută,
cu precădere, de portofoliile
imobiliare bancare executate,
preconizează managerul
companiei DTZ Echinox.
„Credem că anul 2015 va
aduce cea mai mare creştere
din ultimii cinci ani pe piaţa
de consultanţă imobiliară şi
ne aşteptăm ca o serie de jucători noi care au analizat
piaţa în ultima perioadă să
devină activi. Ne aşteptăm

ca segmentul portofoliilor
imobiliare bancare executate
să fie unul dintre motoarele
acestei creşteri”, a declarat
Oana Iliescu, managing director DTZ Echinox.
În ultima perioadă, băncile
s-au arătat tot mai dispuse
să-şi deblocheze sumele de
bani din creditele neperformante care le apasă puternic
bilanţurile şi au scos pe piaţă,
în calupuri, o serie de active
imobiliare executate silit la
începutul crizei financiare.
Numai BCR, cea mai mare

bancă din sistem, are un portofoliu de credite neperformante în valoare de peste 3
mld. euro.
Potrivit Oanei Iliescu,
după ce piaţa imobiliară a intrat într-o nouă normalitate,
a început să crească uşor, dar
sustenabil. „Ne-am obişnuit
cu această nouă realitate,
printre dificultăţile pe care
le întâmpină sectorul nostru
putem menţiona în continuare – condiţiile finanţărilor
bancare şi fiscalitatea”, menţionează Oana Iliescu.
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Guvernul a alocat bisericilor,
în 2014, aproape 130 milioane lei
Guvernul a alocat anul
trecut pentru biserici
aproape 130 milioane
lei, prin bugetul de stat,
rectificări bugetare şi
alte acte, în condiţiile
în care banii acordaţi în
intervalul 2012-2013
pentru construirea şi
repararea lăcaşurilor
de cult au au însumat
64,2 milioane lei, respectiv 35 milioane lei.
Comparativ, o sumă mai
mare a fost acordată de Guvern, pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult, în
2008, an de asemenea electoral, în perioada Cabinetului
Tăriceanu, când fondurile alocate cu această destinaţie s-au
ridicat la 266,6 milioane lei.
Din suma totală de aproape
130 milioane lei alocată anul
trecut, Biserica Ortodoxă Română a primit 109,7 milioane
lei, Episcopia Ortodoxă Sârbă

de Timişoara – 130.000 lei,
Biserica Romano-Catolică –
2,9 milioane lei, Biserica Unită
cu Roma – 2,6 milioane lei,
Episcopia Reformată din Ardeal – 580.000 lei, Episcopia
Reformată de Piatra Craiului
– 387.000 lei, Biserica Evanghelică – 75.000 lei, Episcopia
Evanghelică Luterană –

90.000 lei, Biserica Unitariană
din Transilvania – 75.000 lei,
Arhiepiscopia Armeană –
50.000 lei, Biserica Rusă de
Rit Vechi – 280.000 lei, Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste – l03.000 lei, Biserica
Creştină După Evanghelie –
250.000 lei, Uniunea Penticostală– Biserica lui Dumnezeu

Apostolică – 3 milioane lei, Biserica Adventistă de Ziua a
Şaptea – 75.000 lei, Federaţia
Comunităţilor Evreieşti -Cultul
Mozaic – 7 milioane lei, Cultul
Musulman – 670.000 lei, relevă un document oficial.
Fondurile au fost acordate
pentru restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult, pentru

amenajarea şi întreţinerea muzeelor deţinute de unităţile de
cult, pentru construirea şi repararea sediilor administrative
ale eparhiilor sau ale centrelor
de cult, a sediilor unităţilor de
învăţământ teologic proprietate
a cultelor recunoscute, pentru
construirea şi repararea lăcaşurilor de cult, pentru achizi-

ţionarea de imobile necesare
desfăşurării activităţii unităţilor
de cult şi de asistenţă socială
şi medicală susţinute de acestea, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor
având destinaţia de aşezăminte
de asistenţă socială şi medicală
ale unităţilor de cult, pentru activităţile de asistenţă socială şi
medicală susţinute de acestea,
precum şi pentru susţinerea
unor acţiuni cu caracter intern
şi internaţional realizate de cultele religioase din România.
În ultimii ani, conform unui
document similar, bugetul
alocat pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult s-a
ridicat la 266,664 milioane lei
în 2008, 105,259 milioane lei
în 2009, 82,703 milioane lei în
2010, 84,785 milioane lei în
2011, 64,264 milioane lei în
2012 şi 35 milioane lei în 2013.
Biserica s-a aflat constant în
topul încrederii românilor reflectată în sondajele de opinie.

Eurobarometru: Românii preferă transportul
în comun pentru a se deplasa zilnic
Conform unui sondaj Eurobarometru emis recent de Comisia Europeană, românii preferă să se deplaseze zilnic cu
mijloacele de transport în comun, în detrimentul autoturismului, în timp ce mersul pe jos
prevalează în faţa utilizării bicicletei. Românii se află printre
cetăţenii europeni care folosesc
autoturismul cel mai puţin pentru transportul zilnic, astfel că
numai 40% dintre respondenţii
români au declarat că folosesc
autoturismele pentru deplasările

de zi cu zi în comparaţie cu
cipriotʼii (85%), irlandezii
(73%) şi slovenii (71%).
Dacă suntem pe antepenultimul loc în privinţa folosirii autoturismului pentru deplasările
zilnice, în schimb, suntem împreună cu polonezii pe locul al
doilea în UE, după letoni, în privinţa preferinţei pentru transportul urban în comun (29%).
De asemenea, un alt lucru pozitiv este că aproape un sfert
dintre români (23%) preferă să
meargă pe jos, situându-ne pe

locul al doilea în UE, la egalitate
cu portughezii. Un capitol la
care nu stăm bine este utilizarea
bicicletei ca un mijloc de transport, astfel numai 7% preferă
să se deplaseze cu bicicleta. În
topul european al preferinţei
velo se află olandezii (36%),
danezi (23%) şi ungurii (22%).
La nivelul UE, 54% dintre
respondenţi au declarat că folosesc autoturismul în deplasările lor zilnice, 19% – transportul public urban, 14% preferă
mersul pe jos şi 8% bicicleta.

Principesa Maria vine definitiv în România
Principesa Maria, cea mai
tânără dintre cele cinci fiice
ale Regelui Mihai şi ale Reginei Ana, se va muta definitiv în România, începând din
această lună, şi va prelua o
parte dintre însărcinările Casei Regale.
Anunţul a fost publicat,
ieri, pe blogul şi pe pagina de
Facebook ale Casei Regale a
României.
Potrivit Mediafax, principesa Maria va participa pe
18 ianuarie la evenimentele
organizate la Bucureşti cu prilejul împlinirii a 25 de ani de
la întoarcerea primului membru al Familiei Regale (principesa moştenitoare Marga-

reta) în România. Pe 18 ianuarie 1990, păşea pe pământ
românesc primul membru al
Familiei Regale după o întrerupere de 42 de ani.
Începând din 18 ianuarie,
principesa Maria va rămâne
în România şi va locui la Bucureşti, urmând ca aceasta să
preia o parte dintre însărcinările Casei Regale.
Principesa Maria a României s-a născut în exil, la Copenhaga, pe 13 iulie 1964.
Principesa Maria a venit pe
lume în lipsa tatălui său, care
desfăşura activităţi profesionale la New York Stock Exchange. Regele Mihai a fost
informat prin telefon că a de-

venit, pentru a cincea oară,
tată. Cea mai tânără dintre
principesele României a fost
botezată în credinţa ortodoxă,
iar naşa de botez a fost principesa moştenitoare Margareta, sora ei.
Principesa Maria a locuit şi
studiat în Elveţia, apoi a petrecut cea mai mare parte a
vieţii în America. Acolo a făcut studii de puericultură şi a
lucrat, pentru o vreme, în domeniul îngrijirii copiilor.
A lucrat la New York, în
relaţii publice, pentru mai
multe companii private. În
prezent, locuieşte în New Mexico şi activează în domeniul
consultanţei private.

BRAȘOVUL ISTORIC

6

Hans Mattis-Teutsch,
artist al avangardei
Un pictor german din Braşov s-a
numărat printre cei mai importanţi reprezentanţi ai Transilvaniei
ai expresionismului european. Artist complex – sculptor, pictor, grafician, poet şi teoretician al artei,
Hans Mattis-Teutsch (1884-1960)
a expus în marile centre occidentale alături de artişti renumiţi, precum Chagall şi Brâncuşi. Odată
cu instaurarea regimului sovietic,
a trebuit uneori să producă şi lucrări pe linia impusă de noua propagandă.
Hans Mattis-Teutsch s-a născut în
1884. Văzându-i pasiunea pentru
artă, familia l-a ajutat foarte mult
să îşi desăvârşească pregătirea în
cele mai importante centre universitare din Europa. În 1908, a început o îndelungată activitate
didactică la Liceul Industrial din
Braşov. Prima menţiune în presă
a lui Mattis-Teutsch datează din
1911, când revista culturală din
Braşov, „Die Karpathen”, avându-l
ca editor pe scriitorul Adolf
Meschendörfer, îl prezenta pe
tânărul sculptor Teutsch ca pe un
artist în devenire în care se puneau
mari speranţe.

Prima expoziţie personală semnată
Hans Mattis-Teutsch a avut loc în
1920, la Bucureşti, fiind bine primită de criticii de artă, chiar admirat pentru cutezanţa de a expune
lucrări în stil expresionist. Fiecare
tablou pe care l-a creat pare o formă de protest faţă de reguli rigide.
În 1944, a fondat Gruparea Artiştilor Plastici din Braşov, care a
devenit ulterior filială a Uniunii
Artiştilor Plastici, fiind ales de câteva ori preşedintele acesteia. Pentru a fi prezent în expoziţii şi a
avea şi unele avantaje materiale a
fost nevoit să producă şi lucrări pe
linia impusă de partid. Consecinţa – un regres valoric evident constatat la acest artist avangardist,
cu o operă remarcabilă în anii anteriori războiului. Deşi în ultima
parte a vieţii a avut adevărate convingeri de stânga, Teutsch a refuzat de multe ori să se conformeze
fidel indicaţiilor realismului socialist motiv pentru care fost uneori
marginalizat. Moare la Brașov în
1960. Valoarea sa rămâne, însă,
incontestabilă, motiv pentru care
azi Liceul de artă din Braşov poartă numele Hans Mattis-Teutsch.

Elena Cristian

Joi
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Toate pârtiile din
Poiană au fost deschise
De astăzi este practicabilă şi partea inferioară
a pârtiei Lupului, singura zonă din domeniul
schiabil rămasă închisă
până acum.
Potrivit purtătorului de cuvânt
al Primăriei, Sorin Toarcea, stratul de zăpadă este de 60 cm pe
tot domeniul schiabil, cu excepţia zonei inferioare a pârtiei Bradul, unde măsoară 40 cm.
Domeniul schiabil Poiana
Braşov oferă opt pârtii omologate, cu grade diferite de
dificultate: Lupului, Sub Teleferic, Ruia şi Kanzel, cu grad
mare de dificultate, Sulinar,
cu grad mediu de dificultate,
Drumul Roşu, Bradul şi Stadion, pârtii uşoare. Cea mai
lungă, de 4.600 de metri. Este
pârtia Drumul Roşu. Pârtiile
sunt deservite de două telecabine: Capra Neagră şi Kanzel,
de o telegondola, cinci instalaţii de teleschi şi două telescaune (Ruia si Lupului).

Ieri au fost funcţionale telegondola, telescaunul Ruia, teleschiul Bradul şi teleschiul
Stadion, iar de astăzi va intra în
funcţiune şi teleschiul Lupului.
De la începutul anului s-au
înregistrat peste 130.000 de treceri prin turnicheţi, ziua de 2

ianuarie fiind ziua cu cel mai
mare număr de treceri – 31.361.
Pe 6 ianuarie, au fost înregistrate
18.683 de treceri prin turnicheţi.
În medie, un amator de schi
efectuează pe zi aproximativ
cinci – şase coborâri, deci tot
atâtea treceri prin turnicheţi.

Pentru amatorii de săniuş
şi tubing, Snowpark Bradul
va fi şi el deschis.
Ieri, temperatura la ora 9.00
era de -23°C în masivul Postăvarul şi de -16°C în Poiana
Braşov.
A.P.
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Bilete gratuite
pentru pensionari
De la începutul lunii ianuarie,
Regia Autonomă de Transport (R.A.T.) Braşov distribuie biletele gratuite pentru
transportul în comun pe raza
municipiului Braşov.
Beneficiază, lunar, de 15 călătorii gratuite pe toate liniile
R.A.T. Braşov, cu excepţia
liniei 20 (Livada Poştei – Poiana Braşov), următoarele
categorii de persoane ce au
domiciliul stabil în municipiul
Braşov:
a) persoanele vârstnice, definite astfel de Legea nr. 17/
2000, cu completările ulterioare, respectiv femeile peste 63 de ani şi bărbaţii peste
65 de ani, persoane asistate
social;
b) pensionarii, indiferent de
vârstă şi de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş
(numai în caz soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială,
limită de vârstă şi cu venituri
nete sub 1.000 de lei.
Nu vor primi asemenea bilete categoriile de pensionari care beneficiază de
gratuitate totală în baza
unor legi speciale: deportaţi, foşti deţinuţi politic, veterani de război şi IOVR,

revoluţionari 1989 şi 1987.
De asemenea, nici pensionarii ale căror venituri depăşesc suma netă de 1.000
de lei lunar nu vor primi bilete gratuite.
Acordarea călătoriilor gratuite pe bază de bilet se va
face după prezentarea următoarelor documente: original şi copie după buletin/
carte de identitate; original
şi copie după cuponul privind pensia pentru luna decembrie 2014; declaraţie;
alte acte doveditoare a sursei de venit. Deţinătorii de
drept ai biletelor gratuite vor
putea circula pe mijloacele
de transport în comun ale
R.A.T. Braşov având asupra
lor buletinul/cartea de identitate şi cuponul de pensie,
în original sau copie. Regia
va distribui biletele gratuite
prin toate casieriile proprii.
Persoanele vârstnice, respectiv femei, cu vârsta peste
63 de ani şi bărbaţi, cu vârsta peste 65 de ani, care nu
au nicio sursă de venit, îşi
vor putea ridica biletele gratuite doar de la casieria situată la sediul R.A.T., situată
pe str. Hărmanului, nr. 49.

Ultimul weekend pentru luminile de Crăciun

„Oraşul din poveste” îşi va
stinge luminile de sărbătoare
începând de săptămâna viitoare, astfel că acest weekend
va fi ultimul în care braşovenii
şi turiştii se vor putea bucura
de bradul din Piaţa Sfatului şi
de ornamentele de Crăciun.
Potrivit purtătorului de
cuvânt al Primăriei, Sorin
Toarcea, începând de luni luminiţele vor fi stinse, şi va începe demontarea instalaţiilor.

Potrivit directorului Regiei
Pădurilor „Kronstadt”, Dan
Olteanu, bradul din Piaţa
Sfatului va ajunge lemn de foc
pentru cazurile sociale din
Braşov, la fel cum s-a procedat şi în anii anteriori.
Bradul, cu o vârstă de 140
de ani şi o înălţime de 25 de
metri deasupra solului a fost
adus în Piaţa Sfatului pe 25
noiembrie, de către Regia Pădurilor „Kronstadt”. Ilumina-

tul festiv a fost aprins pe 6 decembrie, iar culorile Cră ciunului din acest an de la
Braşov, utilizate pentru iluminatul ornamental sunt albul
cald şi argintiul.
Municipalitatea a alocat
200.000 de lei pentru iluminatul de sărbătoare şi evenimentele din Piaţa Sfatului,
care au avut loc în perioada
sărbătorilor de iarnă.
A.P.

Se colectează brazii din apartamente
Firmele de salubrizare vor
colecta şi în acest an pomii
de Crăciun pe care braşovenii
îi vor arunca după sărbători.
Pe 10 şi pe 11 ianuarie, firmele de salubrizare vor trimite special maşini pentru

colectarea brazilor, pe care
braşovenii sunt invitaţi să-i
lase la rampele de gunoi sau
pe trotuar, în faţa porţii, în cazul celor care locuiesc la casă.
„Firmele de salubrizare iau în
considerare două variante

pentru valorificarea acestor
deşeuuri, respectiv ca biomasă, sub formă de peleţi, şi ca
hrană pentru animale”, a explicat purtătorul de cuvânt al
Primăriei, Sorin Toarcea.
A.P.

Orar patinoar: 10 – 21.30
serii de 90 min de la:
10-11.30; 12-13.30; 14-15.30; 16-17.30; 18-19.30; 20-21.30
Preţuri/serie: adulţi – 10 lei, copii, elevi, studenţi – 5 lei
Închiriere patine: 10 lei
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Prima misiune spaţială
românească s-a încheiat
Primul satelit românesc,
GOLIAT, şi-a încheiat misiunea la începutul anului 2015, după ce a
reintrat în atmosfera Pământului şi s-a dezintegrat. Aceasta a fost
prima misiune spaţială
românească.
Goliat, primul satelit românesc, şi-a încheiat misiunea
pe 2 ianuarie. Acesta a reintrat
în atmosfera Pământului şi sa dezintegrat, resturile sale arzând în atmosfera Pământului.
Potrivit spacealliance.ro,
Goliat a orbitat planeta timp
de 1054 de zile, cu viteza balistică de până la 7,5 km/s şi
a înconjurat-o de peste 15.000
de ori.
Goliat a fost lansat în zborul
de test al rachetei europene
Vega pe 13 februarie 2012,
împreună cu alţi opt sateliţi şi
face parte din categoria Cubesat (nano-sateliti).
Rata de succes a misiunilor
lansate în zborul VV01 a fost

Joi

Pe scurt
Australia a interzis cabinele pentru bronzat
Cabinele pentru bronzat artificial au fost interzise, începând
de la 1 ianuarie 2015, în cea mai mare parte a Australiei,
una dintre ţările cu cel mai mare număr de cazuri de cancer de piele din lume, transmite AFP. Australia este astfel
al doilea stat din lume, după Brazilia, care interzice cabinele de bronzare, potrivit asociaţiilor privind sănătatea
publică. „Statul Queensland are deja cel mai mare număr
de cazuri de cancer de piele, la nivel mondial, şi nu există
nicio îndoială că este o legătură directă între utilizarea
regulată a cabinelor de bronzare şi melanomul malign"”,
a declarat ministrul australian interimar al Sănătăţii Mark
McArdle. Australia, unde locuitorii sunt expuşi luminii
solare pe perioade lungi, este uneori descrisă drept „ţara
arsurilor solare”. Autorităţile sanitare militează de mult
timp pentru informarea publicului referitor la pericolele
care apar în urma expunerii la soare, încurajând oamenii
să folosească creme de protecţie solară şi să poarte
pălării şi ochelari.

Descoperirea de la Stonehenge care ar putea schimba istoria

destul de redusă, însă un contraexemplu este Cubesat-ul
maghiar MaSat 1, în continuare operaţional. Din acest lot,
sateliţii Xatcobeo şi PW SAT
au reintrat deja în atmosferă,
astfel că Goliat este al treilea
care părăseşte orbita terestră.

Misiunea sa a fost calculată
iniţial pentru minim 6 luni,
însa din cauza proiectării greşite satelitul a fost inoperabil
încă de la început şi a fost pierdut după doar câteva zile. Vina
a fost atribuită în exclusivitate
radiaţiilor din spaţiul cosmic,

însă în practică, problemele
satelitului Goliat au fost mult
mai complexe, mai precizează
sursa citată.
Această misiune spaţială a
costat statul român aproape
jumătate de milion de euro.

Arheologii care studiază pietrele de la Stonehenge spun
că au descoperit rămăşiţele unei tabere de acum 6.000
de ani care poate rescrie preistoria britanicilor. Descoperirea arheologică răstoarnă ceea ce se ştia până acum
despre monument şi pune în dificultate guvernul care plănuia să construiască un tunel pe sub pietre. Arheologii
spun că au găsit un cărbune vechi ce datează de la 4000
î.Hr., cu toate că se credea că pietrele nu fuseseră folosite
mai devreme de 3.000 î.H. Specialiştii au descoperit şi
cremene ars şi nişte instrumente, dar şi rămăşiţe de bour,
care puteau fi folosit pentru hrana vănătorilor din vechime.
Arheologii urmează să studieze mai bine ceea ce au descoperit şi speră ca autorităţile să nu mai construiască tunelul care le poate da planurile peste cap. Stonehenge
este un monument preistoric.

CIA a dezvăluit adevărul despre OZN-urile
care au survolat cerul SUA în anii '50 şi '60
Agenţia Centrală de Informaţii americană (CIA)
a anunţat pe Twitter că se
face responsabilă pentru cel
puţin jumătate din apariţiile
de „OZN-uri” din anii '50
şi '60.
„Rapoartele privind activităţile neobişnuite de pe
cer din anii '50? Noi am
fost”, a anunţat compania,
potrivit upi.com.
Documentul ataşat mesajului CIA este un raport
declasificat despre testarea
unui avion de spionaj U-2 la
altitudini de peste 18.000 de
metri.

Jumătate din cazurile apariţiilor de OZN-uri au reprezentat de fapt momentele în
care avionul a fost testat la

mare altitudine. Mai exact,
oamenii de la acea vreme
nu ar fi crezut că un asemenea experiment este posibil şi au pus totul pe
seama unor obiecte zburătoare neidentificate.
U-2 este un aparat de
zbor folosit de Forţele Aeriene americane şi în total
s-au construit 104 unităţi.
Un asemenea avion a fost
doborât de sovietici în luna
mai a anului 1960, de la o
altitudine de 21.000 de metri,
în timpul primei încercări de
traversare a spaţiului aerian
al Uniunii Sovietice.

Cea mai veche capsulă a timpului
din istoria SUA a fost deschisă
Paul Revere, Samuel
Adams și eroul de război William Scollay au îngropat o
capsulă a timpului în Boston
în urmă peste 200 de ani, iar
acum putem vedea, în sfârșit,
ce se află înăuntru, scrie portalul de știri Business Insider.
Specialiștii Muzeului de
Arte Frumoase din Boston au
găsit în interiorul capsulei ziare, printre care o editʼie a ziarului Boston Daily de acum
200 de ani, monede, o meda-

lie de cupru, o placă de argint,
precum și alte elemente în
capsulă. Una dintre monezi
datează din 1652, potrivit
publicatʼiei The Guardian.
„Cu această ocazie se deschide un nou capitol într-o poveste care a început în 1795”,
a spus pentru CNN Malcolm
Rogers, director al Muzeului
din Boston.
Se spune că Revere și
Adams au pus capsula în piatra de temelie a Boston State

House, pentru a comemora
20 de ani de la aniversarea
independentʼei americane, potrivit The Guardian.
Capsula a fost descoperită
în 1855 în timp ce se executau reparatʼii la clădirea Boston
State House, după cum arată
documentele oficiale.
Atunci, guvernatorul statului Massachusetts a adăugat
articolele epocii sale, iar capsula a fost pusă la loc, potrivit
The Guardian.
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Halep, calificare fără istoric
în sferturi, la Shenzen
Rusoaica Vihlianţeva, prea mică pentru numărul 3 mondial

Simona Halep nu a avut niciun fel de probleme, cu viitoarea Şarapova a Rusiei,
Natalia Vihlianţeva. Locul 3
WTA şi cap de serie numărul
unu, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale turneului
de la Shenzhen (China), dotat
cu premii în valoare totală de
500.000 de dolari, după ce a
stat în teren doar 61de minute.
Halep a învins-o, în turul doi,
cu scorul de 6-2, 6-2, pe rusoaica de doar 17 ani, beneficiară a unui wild-card şi
poziţia 584 în ierarhia mondială. Pentru calificarea în
sferturi de finală la Shenzen,
Halep va primi 60 de puncte
WTA şi un cec în valoare totală de 8.934 de dolari.
Duel cu Krunici, pentru intrarea
în careu de aşi. În sferturile de
finală, Simona Halep o va întâlni pe Aleksandra Krunici
(Serbia), jucătoare venită din
calificări şi locul 84 WTA,
care a trecut, cu scorul de 36, 7-6 (7/1), 6-1, de Anna
Schmiedlova (Slovacia), poziţia 73 în clasamentul mondial. Halep şi Krunici (21 de
ani) s-au mai întâlnit o singură
dată în circuitul WTA, românca impunându-se cu scorul de
6-2, 6-4, în turul doi al turneului de la Bucureşti din
2014. Simona Halep a câştigat
anul trecut întrecerea din capitala României. Partida dintre Halep şi Krunici este
programată pentru ora 7.30,
în această dimineaţă.
„Am jucat mai bine decât în primul tur”. La primul joc de la
Shenzen, totodată primul al
anului 2015 pentru jucătoarea
din Constanţa, numărul 3
WTA a avut nevoie de 3 seturi pentru a trece de nemţoaica Annika Beck. Halep a
declarat imediat după calificarea în sferturile de finală ale
turneului de la Shenzen (Chi-

Pagină relizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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Dinamo şi-a prezentat noua echipă

Acţionarul majoritar al FC Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a prezentat
oficial noua structură de conducere a echipei de fotbal. Astfel,
Daniel Stanciu este noul manager general al clubului, Ionel
Dănciulescu va fi manager sportiv iar Mihai Teja va ocupa
postul de antrenor principal. Din staful tehnic al tehnicianului
Mihai Teja vor face parte secunzii Alexe Ilie şi Dragoş Radu,
antrenorul cu portarii Gheorghe Nițu şi preparatorul fizic
Marco Onetto. „Dinamo intră într-o nouă etapă. Un lucru
foarte important s-a întâmplat la finalul anului trecut când a
fost aprobat şi confirmat planul de reorganizare. Ieşirea din
insolvenţă este o chestiune de timp şi suntem optimişti. Asta
presupune şi o schimbare la nivel organizatoric. Vrem şi ne
dorim să revenim acolo unde a fost Dinamo din punctul de
vedere al rezultatelor şi al spiritului. Suntem pe un trend ascendent. Continuăm reconstricţia la Dinamo. Sperăm să
ajungă cât mai repede acolo unde îi este locul”, a afirmat
Negoiţă, într-o conferinţă de presă. Negoiţă a mai anunţat
că preşedintele executiv Constantin Anghelache nu va mai
face din conducerea clubului, dar va fi consilierul său personal.

Sneijder spre Juve?

Agentul lui Wesley Sneijder a confirmat interesul pe care
oficialii celor de la Juventus îl au față de mijlocașul
olandez.Wesley Sneijder (30 de ani) este principalul obiectiv
al lui Juventus în această perioadă de mercato, însă cei de
la Galata, clubul la care evoluează în prezent olandezul, se
lasă convinși destul de greu. Agentul internaționalului olandez,
Guido Albers, a spus, într-o declarație pentru De Telegraaf,
că italienii și-au arătat disponibilitatea pentru a face transferul.
„Juventus îl vrea pe Sneijder, mai rămâne acum ca cele
două cluburi să se înțeleagă. În eventualitatea în care
tranzacția se va perfecta, atunci el va fi fericit să se întoarcă
în Serie A”, a spus Albers.

Coreea de Sud renunţă la Marele Circ
Halep nu a avut probleme cu accederea în sferturile de finală de la Shenzhen
na), că în meciul cu Natalia
Vihlianţeva a jucat mai bine
decât a făcut-o în primul tur.
„Nu a fost deloc uşor, adversara mea a jucat foarte bine
şi este o jucătoare de mare viitor. A servit foarte bine în
acest meci. Sunt bucuroasă,
deoarece am jucat mai bine
decât în primul tur. Mă simt
mai bine pe zi ce trece şi îmi
intru în formă. Vreau să merg
cât mai departe, deoarece îmi
place acest turneu. Vreau să
mă bucur de prezenţa la acest
turneu”, a spus Halep.
Jucătoarele din TOP 10, început de an în forţă! Nouă din
primele zece jucătoare ale
clasamentului WTA au început cu dreptul noul an. Halep
şi Kvitova au ales China şi
au câştigat primele jocuri de

la Shenzhen. Restul tenismenelor de top, au ales Australia. Şarapova, Ivanovic şi
Kerber au trecut cu bine de
primul tur de la Brisbane. Poloneza Wozniacki continuă
din postura de principală favorită, turneul de la Auckland, iar la Cupa Hopman
de la Perth, Bouchard şi Rad-

wanska au evoluţii foarte
bune. Singura jucătoare din
TOP 10 care a dezamăgit în
startul anului, este chiar lliderul mondial, Serena Williams. Americanca a primit
o corecţie severă din partea
canadiencei Bouchard, în turneul de la Perth: 2-6, 1-6!

Turneu Shenzen(China), optimi de finalăpartide jucate ieri, 7 ianuarie 2015
Timea Bacsinszky (Elveția/N. 8) — Karin Knapp (Italia)
7-5, 6-2
Vera Zvonareva (Rusia) — Cagla Buyukakcay (Turcia)
6-3, 7-6 (5)
Alecsandra Krunic (Serbia)- Karolina Schmiedlova (Slovacia) 3-6, 7-6(1), 6-1
Tereza Smitkova(Cehia)- Katerina Simiakova (Cehia) 63, 2-6, 6-1

Victorie clară pe gheaţă

Veşti triste de la Dakar

„Lupii” brașoveni au terminat cu un rezultat pozitiv, seria
de deplasări din Ungaria. Braşovenii au administrat o
corectʼie severă celor de la Ferencvaros Budapesta: 7-1 (11, 2-0, 4-0). Gazdele au
deschis scorul după doar 6 minute de joc. Din acest moment
Braşovul a preluat iniţiativa şi
marcat gol după gol în poarta
formaţiei din Budapesta. Punctele
Coronei au fost
reuşite de Saluga, Vi-

Motociclistul polonez
Michal Hernik, concurentul
cu numărul 82, și-a pierdut
viatʼa, martʼi, în etapa a treia
a Raliului raid Dakar 2015,
desfășurată între localitătʼile
argentiniene Villa Carlos
Paz și Chilecito, din motive
necunoscute. Hernik, pilot
KTM, a fost găsit fără viatʼă
la 300 de metri de pistă, la
ora locală 16,03, potrivit
organizatorilor. Polonezul
nu purta casca, a precizat
directorul raliului, Etienne

rag, Fodor, Petres, Mihaly, Filip şi Molnar. În urma acestui
success, Corona Wolves Braşov ocupă locul 4 în clasament,
cu un total de 63 de puncte.
Pentru „lupii” de sub Tâmpa
urmează două jocuri în faţa
propriilor suporteri: sâmbătă
cu Miskolc şi duminică,
împotriva celor de la Dab
Docler.

Lavigne, care a precizat că
motocicleta lui Hernik nu
prezenta urme de accident.
Hernik este al cincilea concurent care moare de la mutarea raliului în America de
Sud, în 2009, și al 24-lea
de la aparitʼia cursei, în
1979.
La 39 de ani, Michal
Hernik era debutant la Dakar, după ce participase
anul trecut la Abu Dhabi
Desert Challenge și la Raliul Marocului în 2013.

Marele Premiu de Formula 1 al Coreei de Sud, confruntat
cu probleme financiare de mai mulți ani, a fost în cele din
urmă retras din calendarul competițional 2015 al Federației
Internaționale de Automobilism (FIA), au confirmat ieri organizatorii. FIA a retras cursa de la Yeongam din varianta
finală a calendarului 2015 publicat pe site-ul său marți seara,
reducând astfel viitorul sezon la 20 de Grand Prix-uri. Conform
calendarului inițial al FIA, Grand Prix-ul Coreei de Sud, a
cincea etapă a sezonului, era prevăzut să se dispute pe
data de 3 mai pe circuitul Yeongam, din sud-vestul peninsulei.
Primul Grand Prix al Coreei de Sud din istorie a fost disputat
în 2010 la Yeongam. Competiția trebuia să figureze în calendarul competițional până cel puțin în 2016, cu posibilitatea
de prelungire a contractului, dar din cauza marilor pierderi
financiare — 170 milioane dolari la ultimele patru ediții —
ea a fost retrasă din calendar în 2014.

Ammann, în continuare în spital

Schiorul elveţian Simon Ammann are o „severă comoţie cerebrală” şi este în continuare spitalizat, după ce a căzut în
ultima etapă a Turneului Celor Patru Trambuline la sărituri
cu schiurile, de la Bischofshofen (Austria). „Simon Ammann
are o severă comoţie cerebrală şi contuzii grave, dar nu a
suferit nicio fractură. El va rămâne în spitalul din Schwarzach
şi are nevoie de odihnă pentru a se recupera total”, a anunţat,
ieri, federaţia elveţiană. Cvadruplul campion olimpic a căzut
la a doua săritură după un salt de 136 de metri, lovindu-se
violent la cap. El a fost inconştient şi a fost evacuat rapid de
serviciile de urgenţă. Elveţianul de 33 de ani a suferit o comoţie şi în 2002 după o căzătură la Willingen, cu o lună înainte de a câştiga primele două titluri olimpice.

Tsonga, absent la Australian Open

Tenismanul francez Jo-Wilfried Tsonga, accidentat la brațul
drept, a declarat forfait pentru Openul Australiei, primul turneu
de Mare Șlem al anului, ce va avea loc în perioada 19 ianuarie-1 februarie, a anunțat ieri nr.1 francez pe site-ul său
oficial. „Cu multă decepție mă văd constrâns să-mi amân
debutul de sezon prin neparticiparea la Australian Open”,
a scris al 12-lea jucător al lumii, finalist la Melbourne în 2008.
„Sufăr în continuare de o inflamație la antebrațul drept și
acest lucru nu-mi permite să fiu apt la sută la sută din capacitate. Voi beneficia în continuare, în următoarele trei săptămâni, de toate tratamentele necesare pentru a-mi putea
recăpăta forma și a reveni în circuit în cele mai bune condiții
posibile”, a declarat Tsonga.

DIVERTISMENT

Spectacole la
Teatrul Dramatic
În weekend la Dramatic
se joacă teatru de cea
mai bună calitate.
Sâmbătă, 10 ianuarie 2015, de
la ora 19.00, la sala mare, se
joacă piesa „Fazanul” de
Georges Feydeau, în regia lui
Cristian Hadji-Culea.
Cu: Maria Gârbovan, Viorica Geantă Chelbea, Oana
Hodade, Ligia Stan, Bianca
Zurovski, Mirela Borş, Oana
Hui, Demis Muraru, Marius
Cisar, Gabriel Costea, Mihai
Bica, George Custură, Mircea
Jida, Relu Siriţeanu, George
Bîrsan, Tiberiu Şipoş
Dramaturgul francez este
binecunoscut pentru farsele
şi vodevilurile sale. În perioada Belle Epoque, al cărui reprezentant este şi Feydeau,
acestea au avut o foarte pronunţată dezvoltare, punând

„Un cuplu ciudat” , la Teatrul „Sică Alexandrescu”, în regia lui Adrian Iclenzan
bazele unui gen cu foarte
multă culoare, mai ales în
teatrul francez: comedia bulevardieră.
Preţul biletelor: categoria I
– 11 lei; categoria II – 9 lei;
Preţ redus pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.

Serile Facultăţii de Litere
Astăzi, de la ora 18.00, sunteţi invitaţi la lansarea volumului
de teatru: „Fermoare, nasturi
şi capse” de Mihai Ignat.
Prezintă: Adrian Lăcătuş şi
Alexandru Funieru.
Evenimentul are loc la Librăria Okian, în colaborare
cu Facultatea de Litere din
Braşov.
Cele patru texte reunite
în această carte au două

puncte comune: toate au
fost nominalizate la concursul UNITER „Cea mai bună
piesă românească a anului”
(„Crize sau încă o poveste
de dragoste” în 2004, „Fermoare, nasturi şi capse” în
2008, „Moartea pentru
patrie” în 2009 şi „Aici,
acolo” în 2011) şi toate reprezintă drame cu relevanţă
contemporană.

Duminică, 11 ianuarie 2015, de
la ora 19.00 la sala mare se
joacă spectacolul „Un cuplu
ciudat” de Neil Simon, în regia
lui Adrian Iclenzan.
Cu: Ligia Stan, Bianca Zurovski, Iulia Popescu, Viorica
Geantă Chelbea, Maria Gâr-

Bancuri
◾ Administratorii de bloc au anunţat
locatarii că dacă vor ţine brazii în
apartamente şi după 15 ianuarie
aceştia vor fi trecuţi la întreţinere.

bovan, Mirela Borş, Marius
Cisar, Demis Muraru
Textul „Un cuplu ciudat”, varianta pentru femei, este scris la
20 de ani după ce Simon publicase o variantă cu personaje
masculine. În prima variantă,
6 bărbaţi joacă pocher, iar în cea
de-a doua, femeile joacă „Ştii şi
câştigi” („Trivial Pursuit”). Florence, a cărei căsătorie a eşuat
şi prietena ei Olive, deja divorţată, se hotărăsc să stea împreună, formând „un cuplu ciudat”.
Casa lui Olive, este de asemenea,
loc de întâlnire pentru cele câteva
prietene – lucru ce oferă momente
pline de comic şi de savoare. Situaţia, devine însă paroxistică
atunci când întâlnirea cu cei doi
tineri spanioli eşuează...
Preţul biletelor: categoria I
– 11 lei; categoria II – 9 lei;
Preţ redus pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.

◾ Mama îşi întreabă fiica proaspăt
căsătorită:
– Cum te tratează soţul tău?
– Foarte bine mamă, îmi cumpără
tot ce îi cer!
– Înseamnă că ceri puţin...!

◾ Care e culmea îngrijorării?
Când ţi se albeşte peruca.

◾ Reporterul:
– Domnule, ce obiceiuri tradiţionale
◾ – Te-a costat mult să înveţi să aveţi în această zonă, de anul nou?
şofezi?
– Colica biliară, coma alcoolică,
– O, da! Două maşini.
intoxicaţia.....

AstăziînBraşov
(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

Joi

Horoscopul zilei
Berbec. Încearcă astăzi să eviţi orice discuţie în contradictoriu
sau orice situaţie conflictuală, altfel nu vei face decât să îţi
creezi singur/ă probleme. Nu stai deloc bine cu dragostea!
Taur. Vei fi destul de trist/ă astăzi, şi cu greu cei din jur îţi
vor smulge un zâmbet. Încearcă să gândeşti mai optimist şi
să nu te laşi afectat/ă de lucrurile neimportante
Gemeni. Astăzi, ambiţiile tale pe plan profesional vor fi apreciate de unul dintre şefii tăi. Te-ai întors cu forţe proaspete,
şi nimic nu pare că te poate opri din drum. Nu asculta bârfele.
.Rac. Renunţă la drama, astăzi nu este momentul oportun
pentru a-ţi arăta sensibilitatea. Nu da curs provocărilor şi
nu intra în conflicte la locul de muncă.
Leu. Dacă eşti singur/ă, astăzi ai toate şansele să îţi întâlneşti
marea dragoste. Din păcate, pe plan financiar, situaţia nu
este tocmai roz, şi va trebui să faci economii serioase.
Fecioară. Astăzi vei avea parte de o surpriză majoră, şi nu
vei ştii cum să reacţionezi. Ţi se face o propunere interesantă
pe plan profesional, însă decizia nu va fi una simplă.
Balanţă. Începe astăzi o dietă, şi ţine-te serios de treabă! Perioada de sărbători te-au adus în punctul de a face excese,
iar acest lucru se vede acum pe propriul tău corp.
Scorpion. Ai cheltuit cam mulţi bani în perioada ce tocmai
a trecut, aşa că de astăzi va trebui să fii mult mai chibzuit/ă.
Invită la dialog pe cineva care te-a deranjat în trecut.
Săgetător. Încearcă să nu fii prea îndrăzneţ/eatʼă astăzi, orice
decizie impulsivă te va îndepărta de succes. Fii
încrezător/oare în propriile forţe, însă nu fi arogant/ă!
Capricorn. Ţi-ai ţinut economiile deoparte în această perioadă,
de aceea astăzi o vei duce mai bine decât oricând din acest
punct de vedere. Ţi se va face o propunere inedită.
Vărsător. Încetează astăzi să îi mai arăţi partenerului de viaţă
că eşti mai bun/ă decât el, altfel nu vei reuşi decât să îl îndepărtezi. Dacă simţi acest lucru, nu încerca să îl schimbi.
Peşti. Ai foarte multe de făcut astăzi la serviciu, de aceea
încearcă să ignori gălăgia din jurul tău. Chiar dacă ţi se vor
pune şi piedici, să nu renunţi de la prima dificultate.
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Susţinerea talentelor muzicale din Transilvania

Ceva muzical
Poate că unii se vor
sminti văzând că se vorbeşte într-o foaie politicească despre un obiect
la părere aşa depărtat
de politică. Noi însă,
fără a mai căuta dezvinovăţiri, de care foarte
lesne am putea înşira, o
facem astă-dată, ba
doară şi altă dată.

Dacă e adevărat cum că
muzica în sine, neamestecată
cu poezia, este cea mai curată
din toate artele, încât adecă
ea de sine nu e în stare a deştepta o patimă necinstitoare
în peptul omenesc, apoi europenii sunt pătrunşi cât de
bine de acest adevăr; şi ne
putem lăuda cum că chiar în
patria noastră mai vârtos compatrioţii noştri protestanţi nu
de ieri, de alaltăieri dau o deosebită cinste muzicii. De aici
prelecţii de muzică vocală şi
instrumentală mai în toate instituturile lor, de aici urmează
cum că talentelor dormitătoare li se dă timpuriu cel mai
bun prilej spre a-şi afla chemarea sa, la care pe mulţi

chiar ceriul i-au orânduit.
Fiinţa omenească este un
ce de minune, taină sieşi
însuşi, extraordinară,
necuprinsă în atâtea
fapte şi lucrări ale
sale. Nu odată ni
s-a îmtâmplat a
vedea în lume
că un prunc
este în stare
a produce
în sfera artelor aceea
ce din mii
de bărbaţi
copţi abia
poate unul.
Noi avem
pilde la naţiile Europei
unde pruncii
de 11-15 ani
au lucrat poezii
foarte bune. Şi
încă mai mult decât aceasta, noi
avem pildă chiar în
Transilvania noastră
unde pruncul de 7-8 ani au
jucat şi joacă cele mai încântătoare bucăţi şi fantezii pe
fortepiano, ba acum chiar şi

originale de
ale sale. Acest fenomen mu-

zical este mititetul Filtch, fiul
unui paroh de lege protestantă
luterană. El se află astăzi în
Viena şi frăgezel cum este
are norocire de a fi lăudat în cele mai bune
jurnale ale capitalei
austriace. De curând ne vorbeşte
Humoristul de
Viena pentru un
alt talent muzical, anume A.
Flechtenmaher,
în vârstă de 17
ani, fiu al domnului căminar
Christian Flechtenmacher,
născut şi crescut
în Braşov, iar
acuma ca juristconsult şi celelalte
aşezat în Iaşi. În
două producţii una
după alta mulţumi tânărul Flechtenmacher cu
deosebită norocire delicatele urechi ale publicului Vienei. În producţia a doua se
cântă un cântec de la Fr.
Schiller, Der Pilgrimm, pe
care chiar numitul artist îl

O seară a primelor audiţii
Debutând cu cantata pentru
cor şi orchestră „Mărire ţie,
patria mea”, Filarmonica „G.
Dima” din Braşov, dirijată de
viitorul maestru Ilarion Ionescu-Galaţi, ne-a oferit „una din
paginile de un vibrant patriotism ale regretatului maestru
Mihail Jora”, scria pentru
„DN” Liviu Pop.
„Tonică, mobilizatoare, integrată în atmosfera cântecului
de masă, cantata păstrează pecetea stilistică atât de specifică
limbajului lui M. Jora şi anume apelarea la inepuizabilele
resurse melodico-ritmice ale

melosului popular”, mai spunea Liviu Pop. Acesta sublinia
că „apoteotic, lucrarea, pe versurile Marianei Dumitrescu,
se încheie cu un avântat îndemn”, poate prea avântat şi
tămâios- slugarnic, am adăuga:
„Slăviţi în fapte şi-n cuvinte
mândra ţară / Şi munca voastră, zi de zi, i-o închinaţi / Pentru a lumii primăvară, pentru
pace glasul ridicaţi”. Mai lipseau comunismul care era pe
punctul să zboare spre cele
mai luminoase zări, tămâierea
lui Gheorghiu-Bej şi slăvirea
geniului ceauşin.

În afară de „Mărire ţie, patria mea”, Mihail Jora a mai
compus: baletul „Când strugurii se coc”, suitele „Grâu
sub soare” şi „Alai ţigănesc”,
şi multe altele. În colaborare
cu ansamblurile corale ale filarmonicilor din Iaşi şi din
Arad şi cu corul de copii al
Liceului de artă din Braşov –
dirijorii corurilor, Ioan Pavalache (Iaşi), Doru Şerban
(Arad) şi Nicolae Bica (Braşov) – având ca solişti pe
Emilia Petrescu, Toma Popescu şi Eduard Tumageanian –
mândra orchestră braşoveană

a întrupat sonor „una din cele
mai monumentale creaţii ale
literaturii muzicale universale”, celebra cantată profană
„Carmina Burana” de Carl
Orff. Ce exprimă această cantată care şi-a cucerit o faimă
cu adevărat mondială şi care
a intrat în repertoriul celor
mai mari dirijori şi a celor mai
renumite orchestre simfonice
şi ansambluri vocale din Europa şi America? În anul
1803, precizează Liviu Pop,
Cristoph von Aretin, „derectorul” bibliotecii din München, a descoperit în arhivele
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Cristian Flechtenmacher

Cristian Flechtenmacher
(1785-1843) s-a născut la
Braşov, fiind fiul unui meşter
zidar din cartierul Bartolomeu. A făcut liceul german,
după care a devenit secretar al magistratului şi apoi
arhivar. În anul 1811 a plecat la Viena unde a studiat
dreptul şi filosofia. În 1813,
la invitaţia fraţilor Grigore şi
Lazăr Sturdza, s-a stabilit
în Moldova, la Iaşi, contri-

buind major la
noul cod civil cunoscut sub numele de Codul
lui Calimachi. A
predat dreptul la
Academia Mihăileană, iar
pentru meritele
sale a fost răsplătit cu rangul
de căminar de
către domn. Publicaţiile sale, în
limba germană
şi română, au
apărut la Viena,
dar şi la Braşov,
în ”Foaie pentru minte, inimă şi literatură”. Fiul său,
Alexandru Flechtenmacher
(1823-1898), este autorul
primei operete româneşti,
Baba Hârca şi compozitorul
muzicii pentru Hora Unirii.
A jucat un rol important în
instituţiile teatrale, de spectacol şi muzicale ale timpului, fiind dirijor la Craiova şi
profesor la conservatorul
bucureştean.

puse pe note, pentru care şi
căpătă bravură.
Ungaria se laudă cu un
Liszt al său în toată Europa;
fie ca în scurtă vreme şi noi
Transilvanii să auzim răsu-

nând iarăşi în toată Europa
numele artiştilor noştri.
(Gazeta de Transilvania,
nr. 22, 1 iunie 1841, p. 3-4)

unei mănăstiri benedictine, situate la poalele Alpilor bavarezi, o culegere în manuscris,
care conţinea aproape 200 de
versuri şi cântece – una dintre
cele mai complexe culegeri
ale liricii evomediane, care va
fi editată în anul 1847 sub titlul „Carmina Burana”. Nu se
ştie cine a cules aceste cântece, cine le-a scris în aşa-numita latină vulgară, precum şi
în limbile franceză şi germană
veche. Versurile exprimă de
fapt în forma indirectă a invocaţiei către zeiţa soartei,
„sentimentul de revoltă împotriva unei orânduiri nedrepte, apăsătoare, împovărată de
nelegiuiri”, puncta cam eminesciano-marxist Liviu Pop.

Folosind un ansamblu interpretativ gigantesc, Liviu Pop
a urmărit în cantata orffiană
„momente de o rară forţă
emoţională”. Perfecţiunea artistei emerite Emilia Petrescu,
„puritatea sa stilistică, vocea
amplă, generos timbrată” a baritonului Eduard Tumageanian
sau „extraoridnarele calităţi
vocale în registrul supraacut”
ale tenorului Toma Popescu,
la care s-a adăugat evoluţia talentatei timpaniste Rozalia Stoiadin au creat în sala de concert
o ambianţă mirobolant-mirifică ce a constituit „o adevărată
sărbătoare a muncii”.
(„Drum Nou”, 24 dec. 1976)

Ruxandra Nazare

Iulian Cătălui
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Cele mai aşteptate
filme din 2015
„Star Wars”, „Terminator”, „Furious 7”, „Jurassic World” sunt doar
câteva dintre cele mai
aşteptate producţii din
noul an, potrivit unui
top alcătuit de Business
Insider.
1. Star Wars: The Force Awakens (Disney) va avea lansarea
pe 18 decembrie. Este a şaptea parte a francizei „Star
Wars” şi va fi regizată de

J.J.Abrams, care a realizat şi
ultimele două „Star Trek”.
2. The Avengers: Age of Ultron
(Disney). Pelicula are ca dată
de difuzare 1 mai 2015. Al
doilea film al „Răzbunătorilor” apare la trei ani după prima parte, care s-a bucurat de
un mare succes.
3. Furious 7 (Universal) are
ca dată pentru premiera în cinematografele americane 3
aprilie 2015. Criticii de film
se aşteaptă ca filmul să aibă

succes, mai ales că este ultimul
film al lui Paul Walker.
4. The Hunger Games:
Mockingjay – Partea 2 (Lionsgate) va avea premiera pe 20 noiembrie 2015. Ultima parte a
„Jocurilor Foamei” îi duce pe
eroi în lupta finală a districtelor împotriva Capitoliului
preşedintelui Snow.
5. Spectre (Sony) este programat să ruleze în cinematografe pe 6 noiembrie 2015.
Ultimul film din serie Bond
– Skyfall – s-a bucurat de încasări de 1,1 miliarde de dolari, iar aşteptările pentru
„Spectre” sunt mai mari.
6. Minions (Universal) are
ca dată de lansare în SUA
ziua de 10 iulie 2015. Minionii sunt simpaticele ajutoare
mici şi galbene ale lui Gru,
personajul principal al celor
două filme animate „Despicable Me” (2010 şi 2013).
7. Jurassic World (Universal)
va apărea în cinematografele

O adolescentă din Polonia
s-a trezit în timpul unei operaţii pe creier
Iga Jasica, 19 ani, era în timpul operatʼiei de extirpare a
unei tumori canceroase din interiorul craniului la un spital
din Katowice, din sud-vestul
Poloniei, când s-a întâmplat
incidentul, scrie Mirror.
Neurochirurgii i-au înlăturat
partea de sus a craniului şi se
aflau în cursul procesului de
înlăturare a tumorii când Iga
s-a trezit dintr-o dată. În loc
să se panicheze sau să plângă

de durere, Iga a început să vorbeasca cu doctorii foarte calmă
şi i-a întrebat cum decurge
operaţia. Medicii au spus că ea
nu putea să vadă şi să simtă
nimic din ceea ce i se întâmplă
şi nu-şi explică cum a fost posibil ca ea să se trezească si săşi recape cunoştinţa.
Chirurgii spun că este neobişnuit ca un pacient să-şi revină în timpul unei operaţii,
mai ales când este vorba de o

intervenţie pe creier şi acum
încearcă să afle dacă anestezia
a fost făcută corect.
În schimb, după operaţie, Iga
a spus: „Nu pot să-mi amintesc
mare lucru, dar doctorii mi-au
spus că au vorbit cu mine despre pisici, pe care eu le iubesc.
Am pierdut Crăciunul din cauza acestei operaţii, însă este cel
mai bun cadou pe care aş fi
putut să-l primesc şi acum mă
simt minunat”.

Ruşii vor reconstrui „Arca lui Noe”
Universitatea de Stat din
Moscova a primit cea mai
mare finanţare, acordată
vreodată unui proiect ştiinţific de acest fel, pentru construirea în Rusia a unei
Arce a lui Noe, care să
conţină ADN-ul fiecărei vietăţi de pe pământ, fie dispărute, fie
care mai trăieşte.
Conceptul creării unui
astfel de vas nu e nou,
existând ceva similar în
Norvegia, numai că ruşii
vor ca „Arca lui Noe”
să fie prima bază de date cu
ADN-ul vieţuitoarelor de pe
pământ, scrie Business Insider. Proiectul este în valoare
de 194 de milioane de dolari,
peste un miliard de ruble, şi

va avea 430 de kilometri pătraţi, fiind de 40 de ori mai
mare decât cel din Norvegia.
Cercetătorii spun că „Arca
lui Noe” din Rusia va fi foarte

importantă în contextul în
care va contine date despre
animalele dispărute precum
rinocerul negru, sau despre
cele pe care de dispariţie precum rinocerul alb

„Eu numesc proiectul «Arca
lui Noe». Aceasta va implica
crearea unui unei baze de date
pentru stocarea informaţiilor
despre orice vieţuitoare de pe
pământ”, a spus
rector Viktor Sadivnichy. Sistemul pus la punct
în Rusia le va
permite cercetătorilor să criogenizeze ţesuturi pe
care apoi să le
poată reproduce
în laborator.
Datele pentru marea bază
de date vor fi colectate din
numeroase surse, inclusiv de
la Grădina Botanică, Muzeul
de Antropologie sau Muzeul
de Zoologie.

din SUA pe 12 iunie 2015.
Chris Pratt joacă rolul principal în acest film, care apare
la 22 de ani de la primul Jurassic Park.
8. Misiune imposibilă 5 (Paramount) este programat să
apară pe ecranele cinematografelor americane pe 25 decembrie 2015.
Ultimul film „Misiune imposibilă” a avut cele mai mari
încasări din franciza filmului,
cu 694 milioane dolari în întreaga lume.
9. Terminator: Genisys (Paramount) va putea fi vizionat
pe 1 iulie. Arnold Schwarzenegger joacă, la 67 de ani, în
cel de-al cincilea film al seriei
Terminator.
10. Inside Out (Pixar/
Disney) va apărea în cinematografe pe 19 iunie 2015. Pelicula este aşteptată cu mare
nerăbdare de fanii animaţiilor,
iar încasările ar putea fi pe
măsură.

Cameron Diaz s-a căsătorit cu Benji Madden

Actriţa Cameron Diaz s-a căsătorit cu chitaristul Benji
Madden, au confirmat luni reprezentanţii celor doi pentru
revista People. Cei doi s-au căsătorit luni seară în cadrul
unei ceremonii restrânse în locuinţa lor din Los Angeles,
scrie people.com. Suntem foarte fericiţi să începem noul
nostru drum înconjuraţi de familiile noastre şi de cei mai
apropiaţi prieteni, au declarat cei doi pentru People.com.
La ceremonie au fost prezenţi în jur de 90 de invitaţi, iar
prietena cea mai bună a actriţei, Drew Barrymore a fost
domnişoară de onoare. Gwyneth Paltrow, Reese Whiterspoon şi Nicole Richie s-au numărat printre invitaţi.
Înainte de nuntă, Cameron Diaz, 42 de ani, a fost sărbătorită de prietenele sale, duminică seară, la un hotel
din Los Angeles, într-o petrecere a burlăciţelor.
Cameron Diaz şi Benji Madden au o relaţie din mai anul
trecut şi s-au logodit înainte de Crăciun. Madden este
membru fondator al trupei punk Good Charlotte, alături
de fratele său geamăn, Joel Madden.

Julio Iglesias: „Voi continua să cânt până la moarte”

Legendarul cântăreţ latin Julio Iglesias, cel care a susţinut
concerte în toate ţările din Europa şi a vândut cele mai
multe discuri din istorie, ajungând astfel în 2013 în Guiness Book, a declarat că nu se va retrage din piaţa muzicală, afirmând că zvonurile din presă, cum că se va
retrage de pe scenă în 2015, nu sunt adevărate. „Voi
continua să cânt până la moarte şi până când publicul
va dori să cânt”, a afirmat muzicianul care a vândut peste
300 de milioane de discuri. El a înregistrat până în prezent
80 de albume în 14 limbi şi este deţinătorul a 2.600 de
discuri de aur şi platină. „Nici vorbă de retragere. Voi
cânta mai mult ca niciodată”, a declarat pentru EFE
interpretul spaniol de 71 de ani, aflat la reşedinţa sa din
Miami, în statul american Florida. Julio Iglesias a programat deja pentru anul care abia a început, numeroase
concerte, primele urmând să aibă loc în SUA.

