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Vin banii pentru
Maternitate!
Cod galben de ninsori
la Braşov

Veşti bune la început de an! Fostul vicepreşedinte al vizează reabilitatea integrală a corpului vechi al MaterConsiliului Judeţean, Mihai Pascu, a declarat că „la sfâr- nităţii”. Este vorba despre investiţii de 30 de milioane
şitul lui 2014, s-a deblocat proiectul finanţat de către de lei, care trebuie finalizate până la sfârşitul acestui an.
Banca Mondială, care va fi implementat în 2015 şi care
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VALUTĂ

Euro
4,4887
USD
3,8001
Gram Aur 147,9363

METEO

Parţial noros
-3°C /-1°C

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de intensificări ale vântului şi ninsori
viscolite în 22 de judeţe, inclusiv Braşov, valabilă de
ieri după-amiaza până astăzi la prânz. Vor fi ninsori în
zonele de munte, iar vântul va atinge la rafală viteze de
45-55 km/h şi izolat 80-90 km/h, viscolind zăpada.
Potrivit avertizării transmise de Administraţia Naţională
de Meteorologie, în toate zonele de munte va ninge, iar
vântul va avea intensificări cu viteze care, pe crestele
înalte, mai ales ale Carpaţilor Meridionali şi de Curbură,
vor depăşi 80-90 de kilometri pe oră la rafală, viscolind
şi troienind zăpada.
În restul teritoriului, vântul va sufla cu viteze de 45-55
de kilometri pe oră, iar în Oltenia se vor atinge 60-70 de
kilometri pe oră la rafală. În judeţele avertizare vor fi
precipitaţii slabe, predominant ninsoare în regiunile intracarpatice şi în nordul Moldovei şi mai ales ploi în sud
şi sud-est, în unele zone fiind posibilă producerea de polei.
Avertizarea cod galben a fost emisă pentru judeţele Caraş-Severin, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa,
Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamţ, Suceava, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Covasna,
Braşov, Sibiu, Alba, Cluj şi Bihor.
Temperaturile vor scădea astăzi faţă de intervalul anterior, astfel că cele maxime se vor încadra în general între
0 şi 7 grade, iar minimele între -9 şi 0 grade, potrivit
meteorologilor. Mâine este aşteptată o vreme în general
frumoasă. Cerul va fi variabil la senin, dar se va semnala
ceaţă, pe arii restrânse în orele dimineţii şi cu caracter
local noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele
intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 0 şi 9 grade. Temperaturile minime între -16 grade în depresiunile
Carpaţilor Orientali şi 3...5 grade în Dealurile de Vest.

Şosea importantă pentru Braşov

Optimism la FC Braşov

Municipalitatea a semnat, la finele
anului trecut, contractul de lucrări
pentru proiectul „Asigurarea accesibilităţii către zona economică Braşov Sud-Est”, o investiţie finanţată
din fonduri europene şi estimată iniţial la 11,45 milioane lei. Noul drum
trebuie finalizat nu mai târziu de 31
decembrie. „La sfârşitul anului trecut

Croatul Vjekoslav Lokica a fost prezentat oficial, ieri la orele prânzului.
După ce şi-a prezentat CV-ul jurnaliştilor, noul technician al echipei FC
Braşov a vorbit despre planurile sale
la noul club. La conferinţa de presă a
fost prezent şi directorul general al
stegarilor, Constantin Zotta. „Am adus
un tehnician în care noi ne punem toa-

a fost semnat contractul de execuţie
pentru această arteră, iar când vremea va permite, vom începe lucrările. Este un proiect important pentru
oraş, pentru că va realiza legătura
între cartierul Noua şi ocolitoarea
municipiului Braşov, ceea ce înseamnă că traficul va fi descongestionat
pe Calea Bucureşti”.
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te speranţele. Suntem în faţa unui nou
început, un an foarte greu şi foarte
important pentru FC Braşov. Lokica
a urmărit echipa, a văzut DVD-uri cu
FC Braşov, dar are nevoie şi de amicale pentru a se lămuri asupra potenţialului jucătorilor”. Zotta a dat
asigurări că va fi rezolvată şi o parte
din restanţele financiare.
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Chiuariu, urmărit penal
în dosarul lui Hrebenciuc
Senatorul PNL Tudor Chiuariu este urmărit penal în dosarul în care este arestat Viorel
Hrebenciuc. Chiuariu fost pus
sub control judiciar de DNA
Brașov pe o durată de 30 de
zile pentru trafic de influenţă,
spălare de bani și aderarea la
un grup infracţional organizat
după ce ar fi stabilit să primească 2,5 milioane euro pentru intervenţii privind
retrocedarea în cazul lui Sturdza. DNA sustʼine că banii au
fost disimulaţi prin încheierea
unui contract de asistenţă juridică.
Potrivit ordonantʼei procurorilor privind controlul judiciar, „în contextul demersurilor
infracţionale depuse pentru retrocedarea unor mari suprafeţe
de teren forestier către inculpatul Sturdza Paltin Gheorghe,
în luna noiembrie 2012 inculpaţii Varga Ioan Gheorghe şi
Călugăr Daniel Constantin sau înţeles cu inculpatul Chiuariu Tudor să primească
suma de 2.500.000 de euro
pentru a interveni pe lângă
funcţionarii publici ai Comisiei
Judeţene de aplicare a legilor
fondului funciar din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului

Bacău, RNP Romsilva - Direcţiei Silvice Bacău şi OCPI Bacău, cu scopul de a-i determina
pe aceştia fie să urgenteze, fie
să-şi îndeplinească în mod defectuos (ex. să nu exercite acţiuni în justiţie) atribuţiile de
serviciu privind punerea în
executare a unei decizii a Tribunalului Covasna”.
„Ulterior, cumpărarea de
influenţă a fost disimulată
prin încheierea unui contract
de asistenţă juridică încheiat
cu inculpatul Chiuariu Tudor,
potrivit căruia suma de
2.000.000 de euro urma a fi
plătită cu titlu de onorariu fix
şi suma de 500.000 de euro
cu titlu de onorariu de succes
la data predării titlurilor de
proprietate”, mai sustʼin anchetatorii. În acest dosar, se
află în arest preventiv Viorel
Hrebenciuc, dar și Ioan
Adam și Paltin Gheorghe
Sturdza, iar Andrei Hrebenciuc în arest la domiciliu.
Liderul PNL Alina Gorghiu i-a dat termen senatorului Tudor Chiuariu să îşi dea
demisia din PNL, până pe 23
ianuarie, când va avea loc prima şedinţă din 2015 a formaţiunii.

Luni

Autobuz răsturnat pe DN1
Un autobuz în care se
aflau 15 pasageri s-a răsturnat în afara şoselei,
sâmbătă dimineaţă, între localităţile braşovene
Codlea şi Ghimbav,
după ce şoferul nu a
adaptat viteza la condiţiile de drum.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Judeţene Braşov, comisar şef Liviu Naghi,
accidentul s-a petrecut în jurul
orei 09.00, după ce şoferul
unui autobuz de transport persoane aparţinând companiei
Codreanu şi care face curse locale a pierdut controlul volanului şi s-a răsturnat pe o parte,
în afara carosabilului.
„Şoferul nu a adaptat viteza
la condiţiile de drum, iar autovehiculul s-a răsturnat. În autobuz se aflau 15 pasageri nşi,
din fericire, a fost rănită uşor
o singură persoană”, a spus reprezentantul Poliţiei Braşov.
La faţa locului, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov a
intervenit cu trei ambulanţe,
însă a fost nevoie doar de una
singură, care a preluat-o pe

Din fericire doar o persoană a fost rănită ușor în urma răsturnării autobuzului
persoana rănită.
Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Braşov, Ciprian
Sfreja, victima acuza dureri
la cap şi a fost transportată la
spital pentru investigaţii.
Tot sâmbătă dimineaţă, în
acceaşi zonă a mai avut loc
un accident rutier, o autoutilitară răsturnându-se pe şosea.
În urma accidentului, două
persoane au fost rănite şi
transportate cu ambulanţele
la spital.

Accidentul s-a lăsat cu sancțiuni
În urma accidentului, CNADNR a stabilit că şeful Secţiei Drumuri Naţionale Braşov şi şeful Districtului Valea
Homorod sunt vinovaţi pentru lipsa intervenţiei cu materiale antiderapante. „Pentru lipsa acţiunii preventive
şi constante cu material antiderapant, specifică sezonului de iarnă, se fac vinovaţi şeful Secţiei Drumuri Naţionale Braşov, Nicolae Bădescu şi şeful Districtului
Valea Homorod (şef district cu preluare de atribuţii)
Anca Ciolan. În perioada imediat următoare, persoanele
menţionate vor fi sancţionate disciplinar”, arată Compania de Drumuri.

Un brașovean arestat, în Dosarul „Indagra”
Fostul secretar de stat din Ministerul Agriculturii Nagy Peter
Tamas şi secretarul general al
instituţiei, Virgil Găman, au fost
arestaţi preventiv pentru 30 de
zile în dosarul mitei prin contracte fictive, din dosarul ”Indagra” Aceeaşi măsură preventivă
a fost dispusă de instanţă și pentru Claudiu Vasilescu şi
brașoveanul Haller Zoltan-Jozsef, administratorii unor firme
prin care Nagy şi Găman ar fi
primit mită. Decizia nu este definitivă.
Fostul secretar de stat din Ministerul Agriculturii Nagy Peter
Tamas şi secretarul general al
instituţiei, Virgil Găman, sunt
acuzaţi că au primit aproape
177.000 de lei, prin intermediul
unor firme, potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).
În acelaşi dosar este urmărit
penal şi europarlamentarul Constantin Rebega, care a primit,

printr-un intermediar, 23.000
de lei, potrivit procurorilor anticorupţie.
Potrivit anchetatorilor, în octombrie 2014, cu ocazia organizării târgului Indagra, Virgil
Găman şi Nagy Peter Tamas au
cerut de la persoane din conducerea firmei organizatoare (Romexpo) suma de 40.000 de
euro. „Deoarece persoanele din
conducerea firmei organizatoare
a evenimentelor le-au învederat
inculpaţilor Găman Virgil-Laurenţiu şi Nagy Peter Tamas faptul
că suma de 40.000 euro nu poate fi plătită către o singură societate comercială, cei doi au fost
de acord ca suma de 40.000
euro să fie plătită către mai multe
firme agreate de ei. Astfel, în
data de 11 decembrie 2014, cei
doi inculpaţi, reprezentanţi ai
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, au primit prin
intermediul firmelor administrate

de inculpaţii Vasilescu Claudiu,
Haller Zoltan-Jozsef şi o altă persoană, suma totală de 176.904,9
lei, din care 64.480 lei i-au revenit inculpatului Nagy Peter Tamas, iar restul inculpatului
Găman Virgil-Laurenţiu”, mai
susţin procurorii anticorupţie.
Pentru a ascunde mita, Virgil
Găman şi Nagy Peter Tamas iar fi determinat pe administratorii firmelor respective să
întocmească, în fals, mai multe
contracte de prestări servicii către Romexpo.
Haller Zoltan-Jozsef a cumpărat o parte din fosta AEI
(„Asociaţie Economică Intercooperatistă”) din Hărman, în
2006. Acum are o fermă cu 400
de vaci din rasă Bălţată Românească. Cifra de afaceri a fermei
a fost de aprox. 3 milioane de
lei în 2013. Haller Zoltan-Jozsef
mai detʼine și firma imobiliară
Zoltim Tranding,

Servicii de patru stele: turiști la un pas de
moarte la un hotel din Poiana Brașov
Un turist din Ploiești a sunat la Romania Tv pentru a
povesti clipele de groază trăite
la un hotel din Poiana Brașov
când plafonul dintr-o cameră
s-a desprins. Alături de alte
două familii de prieteni, oamenii au venit să-l sărbătorească pe unul dintre copii.

„Norocul meu că m-a chemat soția să mergem și am
ieșit din cameră și nu mai era
nimeni în încăpere. Am auzit
două bubuituri ca două explozii. Am reușit să deschidem
ușa doar un centimetru, iar
prin lumina de acolo am văzut
un nor gros de praf. (imaginile

transmise prezentau o cameră
cu plafonul prăbușit – n.a.).
Vă dați seama că dacă eram
înăuntru puteam să fim
morți? Am fost la recepție și
le-am spus ce s-a întâmplat și
au trimis doi instalatori care
ziceau că nu înțeleg ce s-a întâmplat”, a povestit turistul.
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Vin banii pentru Maternitate!
Fostul vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean,
Mihai Pascu, a declarat,
că „la sfârşitul lui 2014,
s-a deblocat proiectul
finanţat de către Banca
Mondială, care va fi implementat în 2015 şi care
vizează reabilitatea integrală a corpului vechi
al Maternităţii”.
Este vorba despre investiţii
de 30 de milioane de lei, care
trebuie finalizate până la sfârşitul acestui an.
Bilanţ la Consiliul Judeţean pentru anul trecut. Pentru că tot suntem la început de an, dorim să
facem un bilanţ al anului 2014
şi să prezentăm braşovenilor
care au fost principalele preocupări ale administraţiei judeţene anul trecut, prezentate de
fostul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.
„Anul trecut a însemnat, pentru Consiliul Judeţean Braşov,
orientarea eforturilor investiţionale către două domenii principale, pe care comunitatea
noastră le consideră prioritare:
sănătatea publică şi Aeroportul

Internaţional Braşov. Doresc
să mulţumesc, pe această cale,
tuturor consilierilor judeţeni
pentru sprijinul acordat ca
aceste două domenii prioritare
să beneficieze de fondurile necesare pentru investiţiile din
2014. Realizările remarcabile
pe care doresc să le subliniez
se referă, în primul rând, la finalizarea cu bani europeni a
Ambulatoriului de la Materni-

tatea Braşov, proiect care a
finanţat atât reabilitarea imobilului, cât şi dotarea cu aparatură de ultimă generaţie, de
care beneficiază pacientele din
Braşov şi judeţele limitrofe.
Acest proiect a primit titlul de
execelenţă din partea ADR
Centru. Tot la Maternitate, din
fondurile alocate de la bugetul
Consiliului Judeţean s-au finalizat lucrările de amenajare a

A fost semnat contractul pentru
construcţia arterei de Sud-Est a Braşovului

Municipalitatea a semnat,
pe 30 decembrie, contractul
de lucrări pentru proiectul
„Asigurarea accesibilităţii către
zona economică Braşov SudEst”, o investiţie finanţată din
fonduri europene şi estimată
iniţial la 11,45 milioane lei.
Dintre cele opt firme care au
participat la licitaţia desfăşurată
la sfârşitul lunii noiembrie
2014, a câştigat SC Euro Strada SRL, care a depus o ofertă
în valoare de 8,65 milioane de
lei. Noul drum trebuie finalizat
nu mai târziu de 31 decembrie,
deşi durata din contract a lucrărilor este de 12 luni.
„La sfârşitul anului trecut
a fost semnat contractul de
execuţie pentru această arteră, iar când vremea va per-

mite, vom începe şi lucrările.
Este un proiect important
pentru oraş, pentru că va realiza legătura între cartierul
Noua şi ocolitoarea municipiului Braşov, ceea ce
înseamnă că traficul va fi descongestionat pe Calea Bucureşti, şi va aduce dezvoltarea
întregii zone, inclusiv a celei
comerciale de la intrarea în
Braşov. Fiind vorba despre
un proiect cu fonduri europene acordate în perioada 2007
– 2013, am atras atenţia firmei câştigătoare că lucrarea
trebuie finalizată până la
31 decembrie 2015, ultima
dată până la care se mai pot
face plăţi în această perioadă
de finanţare”, a declarat primarul George Scripcaru.

Drumul, în lungime de 2,1
kilometri, va porni din prelungirea Poienelor, imediat
după Decathlon, va subtraversa Calea Bucureşti şi Calea
Ferată Bucureşti – Braşov (CF
300), pe traseul vechii linii
ferate uzinale care aparţinea
uzinei Roman (în prezent dezafectată), va merge câteva
sute de metri de-a lungul căii
ferate, către staţia de betoane,
apoi va face legătura cu Tronsonul I al Ocolitoarei Braşov.
Pentru sistematizarea circulaţiei, pe această nouă arteră
ar urma să fie amenajate trei
sensuri giratorii: unul la intersecţia cu prelungirea străzii
Poienelor, unul la intersecţia
cu un drum paralel cu Calea
Bucureşti, care va ieşi în spatele Carrefour, şi unul la intersecţia cu primul tronson al
ocolitoarei. Lăţimea arterei
va fi de 7 metri, cu o bandă
pe sens, iar strada va fi flancată de zonă verde şi va avea
piste de biciclişti pe o parte
şi trotuar pe cealaltă parte
(până la CF 300, pista va fi
pe dreapta şi trotuarul pe stânga, după subtraversare pista
va fi pe stânga şi trotuarul pe
dreapta). Artera va fi iluminată cu stâlpi amplasaţi pe
ambele părţi, până la intersecţia cu CF 300.
A.P.

rezervelor din clădirea nouă a
Spitalului de Obstetrică şi Gincecologie, structura de recepţie
a unităţii medicale, înlocuirea
lifturilor din clădirea nouă şi
amenajarea mansardei acestei
clădiri”, ne-a declarat Pascu.
Tot la capitolul Sănătate, mai
trebuie precizat că, tot din fondurile judeţului Braşov, s-a finanţat reabilitarea integrală a
mai multor secţii din cadrul
Spitalului de Pediatrie.
Lucrările au fost finalizate în
decembrie anul trecut „şi nu pot
decât să felicit echipa de management de la la această unitate
medicală pentru modul în care
au înţeles să ducă la bun sfârşit
acest proiect de care beneficiază
copiii braşovenilor şi a celor care
vin din judeţele învecinate. În
ceea ce priveşte Spitalul Judeţean, cel de Pneumoftiziologie,
de Neourologie şi cel de Boli Infecţioase, am reuşit la finalul
anului 2014 să finanţăm achiziţia de aparatură medicală
absolut necesară, în baza solicitărilor managerilor acestor spitale, deblocând nişte situaţii de
criză semnalate de aceştia”, mai
spune Mihai Pascu.

Aeroportul este o certitudine.
Pentru Aeroportul Internaţional de la Ghimbav – Braşov, anul 2014 a demonstrat
faptul că această investiţie nu
mai este un vis frumos, ci este
o certitudine. Iar acest lucru
a fost stabilit clar prin finalizarea construcţiei pistei şi demararea procedurilor pentru
restul investiţiei, consideră

fostul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov.
Tot anul 2014 a însemnat
pentru judeţul Braşov obţinerea acordului, la nivelul
Regiunii Centru, pentru reabilitarea drumurilor judeţene
care vor fi finanţate din bani
europeni pe exerciţiul financiar 2014-2020.
Sebastian Dan

„Există o majoritate stabilă în
Consiliul Judeţean”
Pentru 2015, Mihai Pascu consideră de foarte bun
augur modul în care noua conducere a Consiliului
Judeţean Braşov, respectiv cei doi vicepreşedinţi
Claudiu Coman şi Mihail Veştea, şi-a creionat strategia de investiţii pentru anul în curs. „Experienţa managerială a celor doi vicepreşedinţi care conduc astăzi
soarta judeţului Braşov este cea mai bună garanţie
că şi în 2015 priorităţile judeţului Braşov îşi vor regăsi
susţinere şi sprijin financiar în cel puţin trei domenii
principale: sănătatea publică, aeroportul internaţional
Braşov şi accesarea fondurilor europene pentru investiţii în infrastructură. Consider deosebit de important faptul că vicepreşdinţii au o susţinere a unei
majorităţi stabile a consilierilor judeţeni, pentru punerea în practică a politicilor de dezvoltare cu care
cei doi şi-au început mandatul”.
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Ştiri pe scurt
Cota de TVA de 9% va fi aplicată
şi serviciilor accesorii cazării turistice

Cota redusă de TVA de 9% va fi aplicată şi asupra serviciilor
accesorii cazării în structurile turistice, vândute sau oferite
spre vânzare la un preţ total – prânz, cină, gustările dintre
mese şi servicii de agrement turistic oferite cu mijloace
proprii ale structurii de primire turistică, potrivit unui proiect
de act normativ pentru modificarea normelor metodologice
de aplicare a Codului Fiscal. Un nou articol introdus în OG
58/1998 precizează tipurile de cazare în structurile turistice:
cazare fără mic dejun, cazare cu mic dejun, cazarea cu demipensiune, cazare cu pensiune completă şi cazarea cu
„all inclusive” (combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare,
de asigurare a micului dejun, a prânzului, a cinei, a gustărilor
dintre mese şi a oricăror altor servicii de agrement turistic
oferite cu mijloace proprii ale structurii de primire turistică,
vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total).

Cota unică de 16% nu se modifică în 2015

Cota unică de 16% nu va fi modificată şi nu este nevoie de
noi taxe şi impozite, a declarat premierul Victor Ponta, întrebat despre prevederile noului Cod Fiscal, ce va fi finalizat
până pe 15 februarie. „Nu se schimbă cota unică de 16%
şi nu prin Codul Fiscal. În baza strategiei fiscal – bugetare
nu avem intenţia pentru 2015 – 2016 (...) în primul rând nu
se pune problema renunţării la cota unică de 16%, nu este
nevoie de noi taxe şi impozite. Obiectivul nostru este, în
măsura în care vom continua trendul de colectare îmbunătăţită la buget, să putem de la 1 ianuarie 2016 să scădem
TVA pentru produsele alimentare”, a afirmat premierul. Unul
dintre obiectivele MFP pentru anul 2015 îl reprezintă finalizarea textului propunerii de Cod fiscal şi de Cod de procedură fiscală până în 15 februarie, după aceea punerea
în dezbatere publică, iar în 15 martie trimiterea celor două
coduri în Parlament pentru a fi adoptate.

ECONOMIC

Luni

Negocieri pentru
RCA-ul la tineri
Ministrul Finanţelor Publice, Darius Vâlcov, solicită conducerii Autori–
tăţii pentru Supraveghere Financiară (ASF) să
reanalizeze şi să regândească sistemul de asigurări RCA pentru tinerii
sub 25 de ani, pentru că
majoritatea acestora nuşi permit să plătească tarife de peste 2.000 lei.
„Actuala realitate este una
care îi pune pe tineri în dificultatea de a plăti nişte poliţe
RCA care pot ajunge să fie
chiar mai scumpe decât maşina pe care o conduc. Trebuie
identificată o soluţie pentru a
nu pune presiune pe tineri.
Sunt convins că marea parte
a acestora nu îşi vor putea permite să plătească un RCA de
peste 2.000 de lei. Am încredere că speţa va fi reanalizată

de către ASF, astfel încât să
venim în sprijinul tinerilor şi
nu împotriva lor”, a declarat
ministrul Finanţelor, într-un
comunicat de presă.

În decembrie anul trecut,
preşedintele ASF, Mişu Negriţoiu, a declarat la comisia
pentru buget din Camera
Deputaţilor că va reanaliza

până în februarie situaţia poliţelor RCA pentru tineri,
pentru a vedea de ce sunt
atât de mari.
El a arătat că în anul 2015
va fi o monitorizare permanentă a acestei probleme,
arătând că va trebui să se definească noţiunea de tineret.
„Toţi au standarde diferite
şi vrem să uniformizăm şi
vrem să punem o presiune şi
să eliminăm excesele şi tratamentele diferenţiale. Vrem
să tratăm problema tinerilor
ca fiind una specială şi noi
ne propunem o analiză la nivelul societăţilor de asigurări, va fi în trimestrul I anul
viitor, când încep să ne notifice cu preţul şi o să ne
uităm eventual la o standardizare sau la o modulare la
nivelul societăţilor de asigurări a acestor preţuri”, afirmă Negriţoiu.

Propunere: 2,5 miliarde lei
pentru programul „Prima Casă” în acest an
Ministerul Finanţelor propune alocarea unui plafon de
garanţii de stat pentru programul „Prima Casă” de 2,5 miliarde lei în acest an, conco–
mitent cu realocarea diferenţei
rămase neutilizate de anul trecut, potrivit unui proiect de
hotărâre de guvern.
„Pentru anul 2015 se alocă
un plafon al garanţiilor care
pot fi emise potrivit art. 1 alin.
(3) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 60/2009, de
2.500 milioane lei”, se arată
în textul documentului. Până
în toamna anului trecut,

FNGCIMM a acordat aproximativ 126.200 de garanţii,
contracte încheiate în perioada 2009-2014, valoarea finanţărilor susţinute fiind de
circa 4,8 miliarde euro.
În primele nouă luni de
anul trecut, numărul de garanţii acordate în cadrul programului a fost de apro–
ximativ 20.500, cu finanţări
accesate în valoare de 736 milioane euro. Ulterior, Guvernul a suplimentat cu 400,5
milioane de lei a plafonului
disponibil pentru emiterea de
garanţii în cadrul programu-

lui, până la 31 decembrie
2014. Potrivit datelor disponibile pe pagina de web a
FNGCIMM, prin intermediul
căruia se acordă garanţiile de
stat, băncile participante la
program sunt: BCR, BRD,
Raiffeisen Bank, Banca
Românească, Alpha Bank,
Millennium Bank, Banca
Transilvania, CEC Bank, EFG
Bancpost, Piraeus Bank, Intesa Sanpaolo România, UniCredit Ţiriac Bank, Credite
Agricole, OTP Bank, Bank
Leumi, RIB Bank, ING Bank
şi Marfin Bank.

România îndeplineşte indicatorii
pentru intrarea în zona euro
România are indicatorii nominali asiguraţi. Avem macrostabilitate. Dar, aşa cum
sunt regulile acum, mai trebuie să fie îndepliniţi şi indicatorii reali, a spus Adrian
Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR.
„Prima oară, în 25 de ani,
România îndeplineşte toţi indicatorii nominali pentru intrarea în zona euro. Avem
macrostabilitate. Sigur, aşa
cum sunt regulile acum, mai
trebuie să fie îndepliniţi şi indicatorii reali. Cu indicatorii

nominali asiguraţi, se poate
însă merge mai departe către
indicatorii reali. Cel mai important şi cel mai greu de obţinut fiind PIB-ul pe locuitor
la paritatea standard a puterii
de cumpărare. La acest capitol, România ocupă penultimul
loc în Uniunea Europeană.
Iată un exemplu ce ar trebui
să ne calce pe nervi pe toţi cei
care trăim în această ţară:
Finlanda are un PIB de 200
şi ceva de miliarde de euro.
Mai mare, deci, decât al nostru. Numai că noi împărţim

150 de miliarde la 20 de milioane de locuitori, iar ei împart peste 200 de miliarde la
numai 5 milioane de locuitori.
Şi atunci, nu poţi să nu te întrebi: Dreptate e asta? Dar
este o nedreptate pe care neo facem singuri”, a precizat
Vasilescu.
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Care sunt atuurile
litoralului în 2015
Dezvoltarea pieței allinclusive, abordarea de
noi piețe turistice
internaționale, o strategie de dezvoltare a
traficului aerian pe aeroportul Constanța
sunt câteva dintre
atuurile creșterii numărului de turiști pe litoralul românesc în sezonul din 2015.
„La început de an, mizăm,
pentru viitorul sezon pe litoralul românesc și în Delta
Dunării, pe dezvoltarea
pieței all-inclusive printr-un
număr în creștere al hotelurilor ce oferă astfel de servicii, pe reamenajarea principalelor zone de agrement,
prin implementarea proiectelor europene, pe abordarea
unor noi piețe internaționale,
care este, de fapt, o strategie
coordonată de Asociația Litoral - Delta Dunării care
produce deja efecte evidente.
Avem o Campanie, avem buget de promovare, avem film
oficial de promovare, o întreagă strategie. Avem și o
strategie de dezvoltare a traficului aerian pe aeroportul
Constanța prin introducerea
unui zbor dinspre Milano de
o companie low-cost și dublarea numărului de zboruri

charter Tel Aviv —
Constanța, negocieri cu o
altă companie low-cost pentru o cursă Constanța - Londra, continuarea zborurilor
Turkish Airlines“, a precizat
Corina Martin, președintele
Asociatʼiei pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării
(ALDD ).
Reducerea TVA în turism
la 9% la pachetele de

A.J.O.F.M. BRAŞOV

servicii turistice reprezintă
pentru
reprezentantʼii
Asociatʼiei un alt atu. Această
măsură va duce la scăderea
tarifelor pentru vacantʼele în
desti-natʼiile din România și,
implicit, la atragerea unui
număr mai mare de turiști.
„Există, însă, și minusuri
- o slabă promovare la nivel
de țară, pe piețele țintă, bugete insuficiente alocate la nivel public și ineficient coor-

donate. Mă refer aici la
absența produsului Litoral
din strategia oficială de promovare a brandului turistic
al României”, spune Corina
Martin.
Principalele pietʼe externe
targetate pentru sezonul
2015, cu cel mai mare
potentʼial de emitere de
turiști pentru Litoral, sunt
Israel, Moldova, Polonia,
Marea Britanie.
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Ajutor din partea UE
pentru românii care au
declarat război băncilor

Sute de români au
declarat război băncilor încă
din primele zile ale anului şi
cer anularea clauzelor abuzive din contractele de împrumut.
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene obligă băncile să aducă dovezi că şi-au
informat corect şi complet
clienţii despre condiţiile de
creditare.
Băncile aveau obligaţia să
ofere clienţilor o simulare
cu evoluţia ratei în cazul
unei creşteri spectaculoase
a valutei în care era luat creditul, să informeze despre
variaţia dobânzii şi comisioanele percepute în caz de
întârzieri, potrivit digi24.ro.
Astfel de situaţii constituie
motive solide pentru ca banca să fie dată în judecată. O
decizie a Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene îi ajută
pe românii care se află în
astfel de situaţii: banca tre-

buie să facă dovada că a furnizat toate informaţiile obligatorii.
„Consumatorul trebuia să
treacă printr-un calvar să
demonstreze că, de fapt,
banca nu a fost cinstită, nu
şi-a îndeplinit obligaţia de
consiliere a consumatoru lui”, a precizat Adrian Cuculis, avocat.
La polul opus, reprezentanţii băncilor susţin că şiau informat corect clienţii,
dar că aceştia nu au înţeles
toate riscurile.
„Aşa cum obţii un credit
şi consumi, la fel de bine
conştientizezi că trebuie săl plăteşti”, a afirmat Florin
Dănescu, preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor.
Decizia Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene îi ajută
mult pe cei care au împrumuturi în franci elveţieni,
obligaţi acum să plătească
rate duble faţă de anul 2007.

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879
Braşov
agent de securitate
agent de vânzâri
agent servicii client
ajutor ospătar
ambalator manual
analist calitate
asistent manager
asistent medical generalist
barman
brutar
bucătar
bufetier
cameristă hotel
conducător autospecială
confecționer articole din piele și înlocuitori
confecționer-asamblor articole din textile
consilier/expert/inspector/referent/economist în
economie generală
controlor calitate
desenator-însemnător cherestea
electrician de întreținere și reparații
femeie de serviciu
fochist pentru cazane de abur și de apă fierbinte

1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
1

frezor universal
funcționar administrativ
gestionar depozit
încărcător-descărcător
inginer căi ferate, drumuri și poduri
inginer de sistem în informatică
inginer de sistem software
inginer mecanic
inginer producție
îngrijitor bătrâni la domiciliu
îngrijitor de copii
instalator apă, canal
lăcătuș construcții metalice și navale
lăcătuș mecanic
lăcătuș montator pentru utilaje industriale, de
construcții și agricole
legător manual (în poligrafie și ateliere speciale)
lucrător bucătărie (spalător vase mari)
macaragiu
manipulant mărfuri
mașinist la mașini mobile pentru transporturi
interioare
mecanic agricol
mecanic întreținere și reparații mașini de cusut
industriale

1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1

medic specialist
1
montator subansamble
2
morar la prepararea materialelor pentru acumulatori1
muncitor necalificat în industria confecțiilor
2
muncitor necalificat în silvicultură
1
muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor
6
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli
zidarie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet
1
muncitor necalificat la întreținerea
de drumuri, șosele, poduri, baraje
1
operator la mașini-unelte cu comandă numerică 7
operator la mașini-unelte
semiautomate și automate
1
ospătar (chelner)
3
paznic
2
programator
1
programator ajutor
2
proiectant inginer aeronave
1
rectificator universal
1
reglor mașini-unelte
1
secretară
1
șef atelier
1
șef cantină
1
șef coloană auto
1

șofer autocamion/mașină de mare tonaj
șofer de autoturisme și camionete
specialist îmbunătățire procese
specialist în domeniul proiectării asistate
pe calculator
specialist resurse umane
stivuitorist
strungar universal
sudor
tâmplar universal
tehnician dentar
tehnician laborant analize produse alimentare
teleoperator financiar-bancar
tipograf-tipăritor
tricoter manual
vânzător
vopsitor industrial

1
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Zărneşti
muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor
tehnician mentenanță
electromecanică - automatică echipamente
industriale

14

1
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Luni

Graficianul braşovean
Harald Meschendörfer

Harald Meschendörfer (1909 – 1984) a fost
un recunoscut pictor şi grafician de etnie
germană din Braşov. Tatăl său a fost scriitorul Adolf Meschendörfer, totodată un colecţionar pasionat de timbre, care i-a
transmis urmaşului său dragostea pentru
mărcile poştale.
După ce a studiat la München, Berlin şi Paris, Harald Meschendörfer se întoarce la
Braşov, unde în anul 1932 îşi deschide un
atelier propriu de pictură. În anul 1951 a
devenit membru al Uniunii Artiştilor Plastici
din România. Între anii 1953 – 1969 a lucrat
ca profesor la Şcoala populară de artă din
Braşov. Picturile sale au fost în special acuarele şi colaje cu hârtie şi materiale textile.
A început să lucreze timbre în anul 1955.
Prima serie gravată de el a fost „Luna pădurii”, o serie de trei mărci poştale.
A doua serie a fost „Flora carpatină” (8 valori) apărută în iulie 1957, care l-a consacrat
definitiv ca cel mai bun grafician de mărci
poştale al momentului, din România. Iniţial,

fiecare timbru trebuia să cuprindă iniţiala
creatorului său, litera „M”. Înainte de tipărirea seriei, s-a decis eliminarea acesteia
de pe matriţe. Nu se ştie dacă din greşeală
sau cu intenţie, în două locuri litera „M”
nu a fost îndepărtată. În felul acesta, fiecare
coală cu valorile 1,55 Lei şi 1,75 Lei cuprinde câte un singur timbru semnat „M” – una
din rarităţile filateliei româneşti.

Până la sfârşitul anilor 1960, Poşta Română
a emis 152 de mărci poştale cu grafica lui
Harald Meschendörfer. Temele sale favorite
au fost plantele, animalele şi sportul.
În 1958 a executat o serie cu costume populare româneşti, iar în 1962 o serie cu chipuri de copii. În această serie, la valoarea
de 55 de bani a realizat portretul copiilor
săi, fiica Ursula şi fiul Wolfgang, iar la valoarea de 1,20 apare fiica sa Ingrid cântând
la pian. Pentru calitatea lor, mărcile poştale
desenate de Harald Meschendörfer au primit numeroase premii: 1958 şi 1966 la Bucureşti, în 1964 la Paris.
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Aproape 40 de magazine din Braşov
au reduceri de preţuri
39 de magazine din
oraş au depus la Primăria Braşov notificări pentru vânzarea
cu preţ redus a soldului de marfă din stoc,
iar 35 dintre acestea
vor începe soldările
din 15 ianuarie.
Lor li se adaugă magazinele care au oferte promoţionale sau care lansează
produse noi, şi care deşi
practică preţuri mai mici la
aceste produse, nu sunt nevoite să anunţe municipalităţii reducerile. A fost
depusă de asemenea şi o notificare de lichidare de stoc.
Potrivit legii, perioada
15 ianuarie – 15 aprilie este
perioada legală destinată reducerilor de preţuri pentru
mărfurile de toamnă-iarnă,
rămase pe stoc. În acest interval de timp, comercianţii
pot stabili, la alegere, o perioadă de 45 de zile în care

S-a prelungit termenul pentru
ridicarea ajutoarelor alimentare UE
Reprezentanţii Direcţiei de
Servicii Sociale (DSS) din cadrul Primăriei Braşov au
anunţat că persoanele care au
dreptul la aceste pachete sunt
aşteptate să intre în
posesia lor până la
data de 23 ianuarie.
Decizia a fost luată
după ce mai mult de
20% dintre beneficiarii programului
social nu s-au prezentat deocamdată la
depozitul amenajat
la sediul DSS, de pe
strada Panselelor
nr. 23.
8 ianuarie a fost data limită
până la care beneficiarii de
cupoane au putut să-şi ridice
alimentele, iar din 9 ar fi trebuit să vină doar cei de pe lis-

tele suplimentare. Pentru că
numărul celor care nu şi-au
ridicat alimentele la care au
dreptul este de peste 2000 de
persoane, conducerea DSS a

decis să prelungească termenul pentru ca un număr cât
mai mare de beneficiari să intre în posesia pachetelor. Astfel, programul de distribuire

a ajutoarelor este în fiecare zi
în intervalul 9 până la ora 15.
De astăzi, ajutoarele sunt distribuite deja şi celor de pe listele suplimentare, pe care
figurează un număr
de aprox.400 de
beneficiari. Reprezentanţii Direcţiei
de Servicii Sociale
nu ştiu însă sigur ce
se va întâmpla cu
pachetele care vor
rămâne după 23 ianuarie. Cel mai probabil cantităţile care
nu vor fi distribuite
vor fi returnate la
Prefectură şi vor fi duse către
comunităţile în care numărul
de beneficiari de pe listele suplimentare este mult mai
mare decât în Braşov.

Maternităţile din Braşov, la mare căutare
Aproximativ două treimi
dintre copiii nou-născuţi întegistraţi de Serviciu Public
Comunitar Local de Evidenţă
a Persoanelor din cadrul Primăriei Braşov sunt copiii ai
unor familii care au domiciliul
în alt judeţ decât Braşov, arată
statisticile instituţiei menţionate. Anul trecut, SPCLEP a
înregistrat 6.151 de naşteri,
număr în creştere faţă de anul

2013, când numărul de naşteri
a fost de 5.979. Raportat la
numărul de decese – 3.434 în
2014 şi 3.295 în 2013 – ar rezulta o creştere a populaţiei
de peste 2.500 de persoane
anual. „Numărul de naşteri
înregistrate la Braşov nu are
relevanţă asupra sporului natural, pentru că două treimi
dintre nou-născuţi sunt de fapt
din alte localităţi, în special

din judeţele Prahova, Harghita
şi Covasna”, a declarat Sorin
Toarcea, purtătorul de cuvânt
al Primăriei. La capitolul căsătorii, cifrele anului 2014
arată o creştere de 47 de cupluri, înregistrându-se 1.799
de căsătorii în 2014, faţă de
1.752 în 2013. Divorţurile pe
cale amiabilă a fost în scădere,
de la 113 în 2013 la 74 în
2014.=======A.P.

pot efectua reduceri de preţ
la produsele de primăvarăvară, cu condiţia să respecte
reglementările legale în vigoare.
„Vânzarea de soldare este
orice vânzare care, printr-o
reducere de preţuri, are ca
efect vânzarea accelerată a
stocului de mărfuri sezoniere
dintr-o structură de vânzare
cu amănuntul. Conform dicţionarului limbii române,
sold înseamnă rest, iar în
cazul de faţă, este vorba de
restul de marfă, care se poate vinde la preţ redus. Comercianţii au obligaţia să
notifice la Primăria Municipiului Braşov perioada în
care efectuează vânzările de
soldare, cu cel puţin 15 zile
înainte de începerea operaţiunilor”, explică Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al
Primăriei.
Notificările se mai pot depune încă la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

(program cu publicul de luni
până joi, între orele 8.0012.30 şi 13.30-16.00, vineri
de la 8.00 la 13.00), situat
în Primăria Braşov, Bulevardul Eroilor nr. 8, camera 1.
Între depunerea notificării
şi vânzarea efectivă la preţ
mai mic trebuie să treacă 15
zile, potrivit legii.
Vânzările promoţionale nu
trebuie notificate la Primăria
Braşov, deoarece nu sunt
considerate reduceri de preţuri, la fel cum nu sunt considerate reduceri de preţuri
nici acţiunile de promovare
efectuate de producători ori
acţiunile de lansare de produse noi pe piaţă.
Pentru ca o vânzare să fie
considerată promoţie, trebuie
să îndeplinească, în mod
cumulativ, următoarele condiţii: să se refere la produse
vândute în mod curent şi să
fie disponibile sau reaproviozionabile; să nu tindă la o
vânzare accelerată a unui stoc

de mărfuri pe care comerciantul nu îl va mai reaproviziona; produsele promovate
trebuie să existe la vânzare
pe durata întregii perioade
anunţate a vânzărilor promoţionale, în caz contrar, consumatorii să fie informaţi că
oferta este valabilă numai în
limita stocului disponibil;
vânzările să se facă la preţ
redus, dar nu în pierdere.
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la reducerile de preţ se
sancţionează cu amenzi contravenţionale care încep de
la 400 de lei şi pot ajunge
până la 20.000 lei.
„Inspectorii municipalităţii
verifică respectarea prevederilor legale, atât pentru cei
care au anunţat soldări, cât
şi în cazul celor care susţin
că efectuează vânzări sub formă de promoţii”, a precizat
Sorin Toarcea, purtătorul de
cuvânt al Primăriei Braşov.
A.P.
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Pagină relizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea

Începe balul pe semicerc
Vicecampioana României la handbal feminin, Corona
Braşov, va susţine astăzi de la ora 18.00, primul joc
oficial din 2015. În etapa cu numărul 14, fetele antrenate
de Bogdan Burcea şi Dumitru Berbece vor primi în Sala
sporturilor ”Dumitru Popescu Colibaşi”, replica celor
de la CSM Ploieşti. Cu excepţia interului Adriana Ţăcălie-accidentată în luna decembrie la Campionatul
European, cei doi tehnicieni au la dispoziţie tot lotul
pentru jocul cu formaţia din oraşul aurului-negru. Înaintea jocului din această seară, Corona Braşov ocupă
locul 4 cu 32 de puncte. În cazul în care braşovencele
vor câştiga astăzi, iar CSM Craiova a pierdut la Baia
Mare (partidă care s-a disputat aseară), formaţia de
sub Tâmpa va avansa o poziţie în clasament.

Tadici nu mai este selecţioner!
Echipa națională a rămas fără selecționer după ce
Gheorghe Tadici și-a anunțat retragerea sâmbătă, în
cadrul ședinței Consiliului de Administrație, de la Mioveni. În al treilea său mandat, Gheorghe Tadici a terminat cu echipa națională pe locul 9 la Campionatul
European din 2012 și pe locul 10 la Campionatul European din 2014 și pe locul 10 la Campionatul Mondial
din 2013. „A fost cel mai bun turneu final la care am
fost prezent în ultimii 7 ani, chiar şi peste cel din 2007
când am terminat pe locul 4. Cu puţină şansă şi dacă
o aveam pe Adriana Nechita în lot până la capăt ajungeam pe locurile 1-4, cu toate problemele pe care leam avut”, a declarat Tadici, referitor la CE din luna
decembrie 2014. „M-am retras, nu mi-am dat demisia.
Plec fără spectacol şi fără scandal”, a mai spus Tadici.
Antrenorul echipei HC Zalău se retrage de la lot după
ce a fost pe banca tehnică doi ani şi jumătate. Selecţionerul nu şi-a încasat nici până în prezent contractul
de 500 de euro lunar din primii doi ani de mandat.
Federația Română de Handbal este nevoită să caute
un alt antrenor principal, în condițiile în care următoarele
partide sunt cele din cadrul Trofeului Carpați, programat
la Cluj, în luna martie. „Urmează căutări pentru un nou
antrenor, iar eu sunt dator ca în faţa Consiliului de Administraţie, la următoarea şedinţă, care va fi curând,
să vin cu propuneri. Va fi o Comisie tehnică, va face
propuneri. Nu doresc să fac alte comentarii, pot să
spun doar că pe listă poate fi şi un antrenor străin”, a
declarat preşedintele Federaţiei Române de
Handbal,Alexandru Dedu.

Cazul „ecusoanele”, rezolvat parţial
Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de
Handbal s-a reunit sâmbătă la Mioveni pentru a judeca
mult mediatizatul caz „ecusoanele”, în care sunt implicate echipele CSM Bucureşti şi SCM Craiova. Cazul
a fost dezbătut mai bine de patru ore, şedinţa fiind destul de tensionată. La final, Consiliul de Administraţie a
publicat sentinţa: 4 voturi pentru CSM Bucureşti, trei
voturi împotrivă şi 8 abţineri. Consiliul de Administraţie
se va pronunţa definitiv în şedinţa viitoare, iar până
atunci cele 3 puncte rămân la SCM Craiova.

Bumba s-a transferat la Astra
După internaţionalul croat de tineret Mrzljak, Astra a
reuşit ieri cel de-al doilea transfer al iernii. La doar câteva zile după ce a împlinit 21 de ani, internaţionalul
român Claudiu Bumba, care a trecut prin curtea celor
de la AS Roma, a fost transferat de la ASA Tg. Mureş.
Bumba a semnat un contract valabil pentru următorii
3 ani şi jumătate cu echipa giurgiuveană şi se va alătura
mâine, lotului cu care Astra va pleca în Turcia, în primul
cantonament al acestei perioade de pregătire. „Sunt
bucuros că am convins să vină la Astra un fotbalist tânăr, român, de reală perspectivă, care poate face pasul
decisiv către marea performanţă, la clubul nostru.Vor
mai urma şi alte mişcări, foarte curând, sunt sigur că
vom reuşi să facem un lot competitiv, cu perspective
reale, care să ne ajute să ne menţinem între cele mai
bune echipe din România şi să devenim o prezenţă
constantă în Europa” a anunţat preşedintele grupării
giurgiuvene, Narcis Răducan.
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Primul turneu,
primul trofeu
Simona Halep s-a impus la Shenzhen!
Simona Halep, locul 3
WTA şi cap de serie numărul
unu, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Shenzhen (China),
cu premii de 500.000 de dolari. În ultimul act al competiţiei, Halep a trecut de
elveţianca Timea Bacsinszky
(locul 47 WTA), cap de serie
numărul 8, scor 6-2, 6-2. Partida a durat o oră şi două minute. Succesul de la Shenzhen
a rotunjit conturile jucătoarei
din Constanţa cu 111.163 de
dolari, iar clasamentul WTA
are acum un plus de 280 de
puncte. Săptămâna aceasta,
Halep va participa la turneul
de la Sydney, turneu cu premii
în valoare totală de 731.000
de dolari. Numărul trei în ierarhia mondială este favorita
principală şi va intra în concurs direct în turul doi.
„Simona a fost prea bună”.
Adversara Simonei, elveţianca
Bacsinsky, al cărei tată, Igor,
este născut la Baia Mare, a recunoscut superioritatea adversarei ei. „O felicit pe Simona,
a fost prea bună pentru mine
astăzi” a spus Timea. Statistica
jocului relevă neta superioritate a Simonei Halep în ce
privește elementele esentʼiale
ale jocului: 80 la sută mingi
câștigătoare pe primul serviciu și 61 la sută pe al doilea,
fatʼă de 60% și, respectiv,
31%, nicio posibilitate de
break în dreptul elvetʼiencei,
în timp ce Simona a avut 10,
din care a fructificat 6, 60 la
sută din schimburi câștigate
de româncă, fatʼă de doar 39
la sută pentru adversara sa.
Dincolo de statistică Halep a
surprins cu un serviciu mult

Halep a început excelent anul: a câştigat turneul de la Shenzhen!
îmbunătăţit, dar şi cu reverul
în lung de linie, unul extrem
de eficient.
Pe urmele lui Na Li. Halep a
primit trofeul de la fosta jucătoare chineză, Na Li, un
model de urmat pentru sportiva noastră. „Este pentru prima oară când joc aici, în
China, a fost pentru mine o
săptămână fantastică, vă
mulțumesc că m-ați sprijinit.
În finală am făcut cel mai bun
joc al meu de la Shenzeng. A
fost un început de an fantastic,
mulţumesc fanilor că au venit
să ne sprijine, a fost foarte
bine pentru mine. Mi-ar plăcea să repet performanţa lui
Na Li la Australian Open,
vreau să iau fiecare meci în
parte şi să fac un turneu bun
la Melbourne, dar mai întâi
mă gândesc la Sydney. Mul-

ţumesc organizatorilor, românilor care au fost alături de
mine şi echipei mele. Ne vedem anul viitor”, a declarat
Halep la festivitatea de premiere. Australian Open, primul Grand Slam al anului, va
avea loc în perioada 19 ianuarie - 1 februarie, la Melbourne.
Trofeul cu numărul 9. Simona
Halep a biifat la Shenzhen a
15-a finală a unui turneu important. Sportiva din Constanţa câştigase pînă sâmbătă de
opt ori: la Doha, Bucureşti
(ambele în 2014), Nurnberg,
's-Hertogenbosch, Budapesta,
New Haven, Moscova şi Sofia
(toate cele şase turnee în
2013). În schimb, românca a
pierdut în ultimul act de şase
ori, la Madrid, Roland Garros,
Singapore - Turneul Campio-

nilor (toate trei în 2014), Bruxelles (2012), Fes (2011 şi
2010).
Şarapova, răspuns pe măsură.
Rusoaica Maria Şarapova şi-a
mai trecut în palmares un trofeu, după ce s-a impus în turneul de la Brsibane. Adversara
directă a Simonei Halep pentru
locul 2 WTA a învins-o în trei
seturi pe Ana Ivanovici, 6-7,
6-3, 6-3, într-o partidă care a
durat aproape trei ore. Deşi a
pierdut primul set, Şarapova,
principala favorită a turneului,
a reuşit să se impună în următoarele două seturi şi a cîştigat
al 34-lea titlul WTA din carieră.
Maria Şarapova, locul 2 WTA,
s-a apropiat la 681 de puncte
de Serena Williams, numărul
1 WTA. Simona Halep a acumulat 6572 şi este la 763 de
puncte în urma rusoaicei.

„Lupii” au fost… mieluşei
Campioana României la hochei pe gheaţă, Corona Braşov
a primit o severă corecţie din
partea liderului din Liga Mol,
Miskolc. La prima apariţie în
2015 în faţa propriilor suporteri
în această competiţie, braşovenii
au fost învinşi cu scorul de 6-2
(3-1, 2-1, 1-0). Golurile formaţiei de sub Tâmpa au fost semnate de Virag şi Saluga. Cu

victoria de sâmbătă seara, Miskolc şi-a asigurat în mare mă-

sură prezenţa directă în semifinalele competiţiei. În schimb,

Corona a irosit o şansă imensă
de a o egala în clasament pe
Nove Zamky. Vineri seara, Ferencvaros furnizase o uriaşă surpriză, după victoria cu 4-3 din
Slovacia. Aseară, tot la patinoarul olimpic din parcul Tractorul,
Corona Wolves Braşov a primit
replica celor de la Dab Docler.
Partida s-a terminat după închiderea ediţiei.
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Lokica, prezentat
oficial

Stegarii au
reînceput de ieri
antrenamentele

Croatul Vjekoslav Lokica a fost prezentat oficial, ieri la orele prânzului.
După ce şi-a prezentat CV-ul jurnaliştilor, noul technician al echipei FC Braşov a vorbit despre planurile sale la
noul loc de muncă. La conferinţa de
presă a fost prezent şi directorul general al stegarilor, Constantin Zotta, care
a vorbit despre obiectivele imediate
ale echipei, dar şi despre situaţia grea Sub comanda noului staff tehnic, stegarii şi-au reluat de ieri după-masă antrenamentele
din punct de vedere financiar, prin care
trece de luni bune de zile, clubul de Antalya, în cantonament, şase vor fi deira şi Serginho, jucători care şi-au
jucate în Turcia, iar alte două la reve- depus memorii pentru a deveni liber
sub Tâmpa.
„Peste tot sunt probleme financiare”. nirea din stagiul de pregătire. Urmă- de contract, din cauza întârzierilor saDupă o carieră de peste 20 de ani în toarele două săptămâni vor fi fi foarte lariale. Lista fotbaliştilor stegari care
antrenorat, timp în care a stat pe banca grele, returul de campionat de aseme- au apelat la comisiile de specialitate
mai multor echipe de primă ligă din nea. Eu sunt însă convins că la finalul pentru a deveni liberi sau pur şi simplu
Croaţia, Bosnia sau Slovenia, Lokica sezonului FC Braşov va fi tot în prima pentru a-şi recupera restanţele finana ajuns la Braşov. Croatul este la curent ligă!” a spus Zotta la conferinţa de pre- ciare este însă mult mai mare. Până în
prezent, doar două nume nu se mai recu situaţia de la Braşov şi în general să de ieri.
Veşti bune: vin şi banii! Zotta a dat asi- găsesc în lotul stegarilor, faţă de finalul
cu cea din fotbalul românesc, dar nu
se teme şi este convins că echipa nu gurări că până la plecarea în stagiul turului: Cătălin Munteanu-plecat liber
va avea probleme cu retrogradarea. din Antalya (25 ianuarie), va fi rezol- de contract la Viitorul Constanţa şi Ra„Sunt onorat că am ajuns aici, le mul- vată şi o parte din restanţele financiare. reş Enceanu – transferat la Steaua.
Întăriri de la Dinamo Zagreb. Odată cu
ţumesc pentru acest lucru celor din con- „În mod sigur până la plecarea în canducere. Nu îmi este teamă, cunosc tonament se vor rezolva şi restanţele numirea lui Lokica ca principal la FC
situaţia de la club, sunt probleme care faţă de băieţi. De altfel, acesta a fost Braşov, sub Tâmpa vor ajunge şi jucăexistă peste tot şi în Croaţia şi în alte şi principalul motiv pentru care clubul tori de la clubul croat. Directorul geţări. Am antrenat o echipă la care ju- a acceptat oferta în ceea ce priveşte neral Constantin Zotta spune însă că
cătorii nu au fost plătiţi 9 luni de zile, transferul lui Enceanu. În alte condiţii, este destul de greu ca aceştia să fie
deci ştiu cum e. Ştiu ce ne aşteaptă, dar cu siguranţă nu dădeam drumul unui convinşi să ajungă în România, la un
sunt optimist!” a spus Lokica la pre- jucător tânăr şi talentat cum e el. Va club care se confruntă cu probleme fiurma să primim apoi încă o tranşă din nanciare. „În acest moment lucrăm la
zentarea oficială.
Zotta merge pe mâna lui Lokica. Direc- banii proveniţi din drepturile de tele- transferuri, vor veni cu siguranţă jucătorul general al stegarilor, Constantin vizare, încet- încet lucrurile vor reintra tori din afara ţării, însă din păcate, au
apărut ceva probleme. Ne-am înţeles
Zotta, are încredere totală în noul teh- în normal”.
Început de an cu 25 de fotbalişti. La pri- cu Dinamo Zagreb în privinţa lor, dar
nician,Vjekoslav Lokica. „Am adus un
tehnician în care noi ne punem toate mul antrenament al stegarilor din 2015, au apărut probleme cu ei, pentru că
speranţele. Suntem în faţa unui nou în- au fost prezenţi 25 de jucători: Mutu, ştiu şi ei foarte bine situaţia din fotbalul
ceput, un an foarte greu şi foarte im- Marinescu, Iacob, Căucă, Wagner, românesc. Dar eu am mare încredere
portant pentru FC Braşov. Lokica a Străuţ, Lecko, Santoss, Grigorie, că până la urmă şi aceste probleme se
urmărit echipa, a văzut DVD –uri cu Păun,Ispas, Cristea, Moraru, Ciocâlteu, vor rezolva şi vor ajunge la FC Braşov.
FC Braşov, dar are nevoie şi de amicale Aganovic, Constantinescu, Horia Popa, Este posibil să mai plece jucători, dar
pentru a se lămuri asupra potenţialului Petriş, Liviu Ganea, Remeş, Buga, Gri- cei care vor veni vor aduce un plus de
jucătorilor. Vor fi zece jocuri amicale, goraş, Frâncu, Ţâră şi Barna. A lipsit valoare echipei” a concluzionat Condouă programate pînă la plecarea în „legiunea” portugheză: Machado, Ma- stantin Zotta.

Neagu a refuzat o ofertă colosală!
Interul stânga al naţionalei României de handbal feminin, Cristina Neagu (26 ani) va juca din
vara anului 2015 tot pentru Buducnost, cel puţin pentru încă un
sezon. Neagu a avut pe masă patru oferte: de la Podgorica, Rostov, CSM Bucureşti şi HCM
Baia Mare. Dintre acestea, oferta
campioanei României a fost una
fabuloasă pentru întrecerea internă: 20.000 de euro, cu 5.000
mai mult decât jucătoarea primeşte la actuala sa echipă, Bu-

ducnost! Formaţia din Maramureş nu a obţinut semnătura lui
Neagu, dar va anunţa zilele următoare că prelungirea angajamentelor, cu bra ziliencele
Alexandra Do Nascimento şi
Barbara Arenhart. Norvegianca
Herrem pare şi ea dispusă să-şi
activeze clauza de prelungirea a
contractului pe încă un sezon.
Totodată, campioana este foarte
aproape de a semna un nou contract cu Paula Ungureanu, titularul naţionalei României.

Pagină relizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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De 1000 de ori, Federer!
Tenismanul eleveţian Roger Federer, cap de serie numărul unu şi locul 2 ATP, a câştigat, ieri, turneul de la
Brisbane (Australia), dotat cu premii în valoare totală de
494.310 dolari, obţinând victoria cu numărul 1.000 în
circuit. Federer l-a învins, în finală, cu scorul de 6-4, 67 (2), 6-4, după două ore şi 13 minute, pe canadianul
Milos Raonici, al treilea favorit al competiţiei şi poziţia
opt în ierarhia mondială. Pentru succesul de la Brisbane,
Roger Federer va primi 250 de puncte ATP şi un cec în
valoare de 80.000 de dolari, în timp ce Raonici va primi
42.100 de dolari şi 150 de puncte ATP. Roger Federer
a devenit al treilea jucător din era Open cu 1000 de victorii
în circuit, după Jimmy Connors şi Ivan Lendl.

Cadu s-a întors acasă!
Fostul căpitan al celor de la CFR Cluj, Ricardo Cadu, a
pus punct aventurii în Cipr şi s-a întros acasă, în Portugalia. La 33 de ani, Cadu a rupt înţelegerea cu ciprioţii
de la AEL Limassol şi a semnat cu Gil Vicente, echipă
care după 15 runde scurse în Liga Sagres, încă nu a cunoscut gustul victoriei! „Mi-am dorit mult să revin în fotbalul portughez și am avut acum șansa să ajung la un
club de tradiție, precum Gil Vicente. Îl cunosc pe antrenorul Jose Mota, clubul are un proiect interesant și voi
face tot posibilul pentru a îndeplini obiectivele pe care
le avem”, a declarat Cadu. Noua echipă a portughezului
este pe ultimul loc, cu doar 6 puncte acumulate și 9 goluri
marcate, astfel că lupta pentru evitarea retrogradării se
anunță una extrem de dificilă. Gil Vicente este a treia
echipă importantă din Portugalia din cariera lui Cadu,
după ce a mai evoluat pentru Pacos Ferreira (2002-2004)
și Boavista (2004-2006), înainte să se transfere la CFR
Cluj.

Rummenigge şi
Balonul de Aur
Preşedintele clubului
Bayern Munchen, KarlHeinz Rummenigge
(foto), a declarat că se
teme că atacantul portughez al echipei Real
Madrid, Cristiano Ronaldo, va câştiga din nou
Balonul de Aur, în faţa
portarului formaţiei germane Manuel Neuer. „În
ultimele zile, experţii au
spus că va câştiga Cristiano Ronaldo. Şi, să fiu sincer, mă tem că aşa va fi”,
a declarat Rummenigge. Balonul de Aur va fi decernat
astăzi la Zurich, pe lângă Ronaldo şi Neuer fiind nominalizat şi argentinianul Lionel Messi, de la FC Barcelona.
Cristiano Ronaldo a fost laureat şi în 2014.

Fotbalist belgian, decedat în accident
Mijlocaşul belgian al echipei Wolfsburg, Junior Malanda,
a încetat din viaţă într-un accident rutier, sâmbătă, la vârsta de 20 de ani, a anunţat poliţia din Bielefeld. Accidentul
a avut loc sâmbătă după-amiază, la Porta Westfalica, în
timp ce fotbalistul se deplasa la Hanovra pentru a se alătura echipei sale în vederea efectuării unui stagiu de pregătire în Africa de Sud. Conform autorităţilor,
circumstanţele accidentului încă nu au fost stabilite. Cotidianul Bild notează că Malanda era pasager pe bancheta
din spate a unei maşini, iar şoferul a pierdut controlul,
vehiculul intrând în coliziune cu un arbore.

Gross, cel mai rapid la Adelboden
Italianul Stefano Gross a câștigat proba de slalom special
de la Adelboden, în fața germanului Fritz Dopfer și a austriacului Marcel Hirscher, ieri, în Cupa Mondială de schi
alpin. Cu timpul total de 1min56 sec70/100, Gross l-a
devansat cu doar două sutimi pe Dopfer, care obținuse
cel mai bun timp în prima manșă, Hirscher, liderul clasamentului general al Cupei Mondiale, ocupând locul 3,
la 3/100. Startul în prima manșă a fost devansat cu 30
de minute din cauza puternicelor căderi de zăpadă.

DIVERTISMENT

Seara filmului maghiar
la Casa Baiulescu
În timpul celui de al doilea
război mondial, un soldat, care
are doi fii gemeni de 13 ani,
încearcă să-şi ghideze familia
departe de ororile războiului.
El le dă gemenilor un caiet în
care să-şi scrie experienţele de
zi cu zi. Familia e separată de
război, iar băieţii sunt duşi la
adăpost în casa bunicii lor, întrun sat. Bătrâna preferă însă
băutura şi are grijă mai degrabă de sticla cu alcool decât de
nepoţi aşa că aceştia n-au parte
nici de adăpostul sigur, nici de
iubire, ci sunt expuşi la toate
cruzimile războiului. Viaţa
amară este reflectată în notiţele
pe care le fac în caietul primit
de la tatăl lor: însemnările sunt
seci şi lipsite de emoţie, aşa cum
au devenit şi sufletele gemenilor.
Vedem războiul reflectat prin
ochii lor, iar imaginea nu e deloc idilică, e brutală, plină de
iluzii sfărâmate. Cruzimea începe să îi transforme pe cei doi
fraţi şi să-i modeleze în adulţi.

Secţia maghiară a Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov îi
invită pe cinefili la Seara filmului maghiar.
Evenimentul va avea loc
astăzi ,12 ianuarie 2015,
de la ora 17.00, în mansarda Casei Baiulescu
(Livada Poştei – Bd.
Eroilor,33).
Cu această ocazie, se va viziona un film deosebit, „A
nagy füzet” („Marele caiet”),
o coproducţie Ungaria-Germania-Austria-Franţa a anului
2013. Regia aparţine lui Szász
János, iar în distribuţie figurează András Gyémánt, László Gyémánt, Gyöngyvér
Bognár, Piroska Molnár, Ulrich Thomsen şi alţii.
Filmul a câştigat Globul de
cristal la Festivalul internaţional de film de la Karlovy
Vary şi este propunerea Ungariei pentru premiul Oscar.

Noutăţi editoriale
De la Biblioteca Judeţeană
Braşov puteţi cumpăra noul
număr al revistei ”Astra”- istorie care vă oferă articole
despre regele Carol I, Primul
Război Mondial cu fotografii
ale Spitalului militar austroungar de răniţi şi rezervişti
din Braşov, Leopold Adler,
prizonierii americani din lagărul de la Timişul de Jos
(1943-1944) etc. De aseme-

Bancuri

nea a apărut și Cartea supliment a revistei, „Noul călăuz
al străinului în Braşov...”,care
continuă colecţia Biblioteca
istorică a Braşovului şi este
reeditarea ghidului din 1891.
Suplimentul ”Literatură, arte
şi idei” nr 3-4/2014 cuprinde
poezie şi proză contemporană
şi articole interesante, de critică, anchete, recenzii literare
şi cronici teatrale şi plastice.

◾ – Ce film rulează în America?
– Om sărac om bogat.
– Ce film rulează în Rusia?
– Om sărac, om sărac.
– Ce film rulează în România?
– ’Om trăi şi ’om vedea.

◾ Toata lumea trebuie să creadă în
ceva. Eu cred ca aş mai bea un pahar.

◾ – Prietene, n-am avut noroc cu
nici o nevasta !
– Cum aşa ?
– Prima a fugit cu un italian...
– Şi a doua ?
◾ Care-i cel mai lung autoturism – Nu vrea să fugă !
din lume ?
R: Trabantul , are 3 m lungime şi ◾ De ce costă un divorţ foarte mulţi
4 m fumul.
bani? R: Pentru ca merită.

Astăzi în Braşov
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

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

TAKEN 3: TEROARE ÎN L.A.
-PREMIERĂ(TAKEN 3)
Regie: Olivier Megaton
(N-15) Gen: Acţiune, Crimă, Thriller
Durata: 109 minute
orele: 13:45, 16:00, 18:30, 20:45

EXODUS:
ZEI ŞI REGI -3D(EXODUS: GODS AND KINGS)
Regie: Ridley Scott
(AP-12) Acţiune, Aventuri, Dramă, 150 min.
ora: 21:15

AL ŞAPTELEA FIU -3D(SEVENTH SON)
Regie: Sergey Bodrov
(AP-12) Aventuri, Familie, Fantastic,
102 min.
orele: 16:15, 21:45
ASTERIX:
DOMENIUL ZEILOR
-3D- DUBLAT
(ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX)
Regie: Louis Clichy, Alexandre Astier
(AG) Animaţie, 85 min.
ora: 13:15

PADDINGTON
Regie: Paul King
(AG) Comedie, Familie, 95 min.
ora: 17:00

ANNIE
Regie: Will Gluck
(AG) Comedie, Dramă, Familie, 118 min.
ora: 19:00

PINGUINII
DIN MADAGASCAR
-3D- DUBLAT
(PENGUINS OF MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
(AG) Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie,
92 min.
ora: 15:00

Luni

Horoscopul zilei
Berbec. Un prieten vă ajută să clarificaţi o neînţelegere cu
persoană iubită, apărută din cauza unor bârfe. Aveţi răbdare!
Totul va reveni repede la normal.
Taur. Aveţi multe de făcut, atât acasă, cât şi la serviciu, dar
se pare că nu sunteţi în formă. Sunteţi irascibil şi riscaţi să
vă luaţi la ceartă cu cei din jur.
Gemeni. Sunteţi plin de energie şi reuşiţi să duceţi la bun
sfârşit o lucrare mai veche. Nu vă grăbiţi să refuzaţi o propunere de colaborare!
Rac. Nu reuşiţi să vă încadraţi în programul de la serviciu,
spre nemulţumirea şefilor şi a colegilor. Vă cam lipseşte entuziasmul, ceea ce ar putea să vă creeze neplăceri.
Leu. Sunteţi nemulţumit de atitudinea celor din jur şi riscaţi
să deveniţi impulsiv. După-amiază, primiţi o sumă importantă
de la o rudă apropiată.
Fecioară. Vă enervaţi la serviciu, pentru că nu reuşiţi să vă
terminaţi treaba la timp. Apelaţi la ajutorulul colegilor! Ar
fi bine să îi arătaţi persoanei iubite mai multă afectivitate.
Balanţă. Ar fi bine să vă rezolvaţi dimineaţa problemele importante, când aveţi mai multă energie. În a doua parte a
zilei, acordaţi mai multă atenţie relaţiilor sentimentale!
Scorpion. Aveţi ocazia să faceţi schimbări importante pe plan
sentimental. Dimineaţă, faceţi cunoştinţă cu o persoană care
vă atrage atenţia din prima clipă.
Săgetător. S-ar putea să fiţi nemulţumit de atmosfera creată
la locul de muncă de un coleg. Vă sfătuim să evitaţi speculaţiile şi să nu vă angajaţi în discuţii aprinse.
Capricorn. S-ar putea să vă certaţi cu persoană iubită, pentru
că vă înţelege greşit. Încercaţi să lămuriţi lucrurile cu calm!
După-amiază aveţi de rezolvat mai multe probleme de afaceri.
Vărsător. Dacă plecaţi într-o călătorie, puteţi să fiţi optimist:
totul se va derula conform planurilor. Relaţiile cu prietenii
sunt foarte bune, dar este posibil să aveţi discuţii în familie.
Peşti. Este posibil să aveţi probleme la serviciu, dacă nu respectaţi indicaţiile şefilor. Amânaţi tranzacţiile financiare şi
deciziile importante în afaceri!

Sudoku
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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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Festivalul obiceiurilor de iarnă, o manifestare
care se impune continuată şi amplificată
Acţiunea „Tezaur folcloric”, iniţiată de „Centrul
judeţean pentru îndrumarea creaţiei populare
şi a mişcării artistice de
masă”, s-a dovedit, încă
de la debutul ei, „o iniţiativă valoroasă, de valorificare şi conservare a
bogatului folclor din zonele cuprinse între graniţele judeţului Braşov”,
scria Ermil Rădulescu.
Stăteau mărturie, în acest
sens, materialul selecţionat
până în prezent (1976), descoperirea a numeroase forme
de manifestare a creaţiei
populare din aceste locuri şi
adăugate mereu la zestrea
„tezaurului” conservat de specialiştii Centrului de îndrumare.
În cadrul aceleiaşi acţiuni,
prin colaborarea cu secţia de
etnografie şi folclor din Făgăraş, s-a desfăşurat în data
de 28 decembrie 1976, la
Casa de cultură din localitate,

un „Festival al obiceiurilor de
iarnă”, înscris şi el în ampla
suită de manifestări având ca
generic „Cântarea României”.
La Festivalul obiceiurilor de
iarnă, care, credea Ermil Rădulescu, va deveni, din 1976,
tradiţional, „colectivele artistice din zonele Făgăraş şi Subperşani” au adus o adevărată
salbă, nu de staţiuni, ci de frumuseţi, datini, şi obiceiuri păstrate din mezozoic, pleistocen,
antichitate, moşi-strămoşi,
specifice zilelor de la cumpăna anilor.
Dincolo, însă, de prezentarea obiceiurilor de iarnă, manifestarea s-a impus şi prin
„caracterul său educativ, de
dezbatere şi descifrare a sensurilor adânci, conţinute de
creaţia populară din zonele
amintite”. Astfel, festivalul a
programat, în deschiderea suitei de datini şi obiceiuri, o şi
mai amplă masă rotundă cu
tema „Valenţe educative şi estetice în poezia obiceiurilor
de iarnă”. Participanţii (fol-

clorişti, profesori, muzeografi,
activişti „coltorali”, instructori
de formaţii artistice ş.a.) au
dezbătut copios şi pe larg câteva din „liniile de forţă care
delimtează obiceiurile de iarnă în contextul larg al creaţiei
populare, ca şi posibilitatăţile
reale de a le transpune scenic
cu competenţă şi acurateţe”.
Remarcând, aşadar, iniţiativa Centrului judeţean de în-

drumare a creaţiei populare
şi a mişcării artistice şi de
masă de a organiza un astfel
de festival, Ermil Rădulescu
dorea, totodată, să exprime şi
o propunere. Fără a împieta
cu nimic desfăşurarea festivalului, ar fi oportun ca pe viitor,
asemenea manifestări să aibă
loc în toate căminele „coltorale”, în case de cultură şi
chiar cluburi muncitoreşti

(hâm, mai lipseau birturile şi
manifestarea ar fi căzut în derizoriu, totuşi, am spune!).
Frumuseţea obiceiurilor de
iarnă ar fi, în acest fel, nu numai păstrată cu mai multă grijă, dar s-ar reînnoda şi o bună
tradiţie proprie sărbătorilor
de iarnă, „cinstite întotdeauna
de poporul nostru cu prinos
de bucurie şi cununi de împliniri”. Şi, am adăuga, spre

comunism în zbor! Propunerea rădulesciană va fi fost supusă atenţiei iniţiatorului
festivalului, pomenitul Centru
judeţean de îndrumare, „organul competent şi cu sarcini
directe în dirijarea activităţii
artistice”.
(„Drum Nou”,
29 dec. 1976)
Iulian Cătălui

Crăciunul soldaţilor răniţi din Făgăraş
Pentru a putea face soldaţilor răniţi din spitalele din
Făgăraş o bucurie de sfintele
sărbători ale Crăciunului,
Reuniunea femeilor grecoortodoxe şi greco-catolice române din Făgăraş au
întreprins o colectă în Făgăraş şi în satele din jur, care a
fost încununată cu succes.

S-au colectat peste 400 de
coroane în bani gata, dar şi
ouă, unt şi lapte. În modul
acesta a fost posibil a se împărţi la circa 600 de soldaţi
răniţi, un mic cadou de Crăciun, care a constat în: o bucată bună de colac, 15
ţigarete, o batistă, mere, nuci
şi 2 deci de vin, toate s-au

predat împachetate în hârtie,
la fiecare soldat fără deosebire de naţionalitate, de către
femeile reuniunii.
Împărţirea cadourilor s-a
făcut în prima zi de Crăciun,
la orele 4 după-amiază, mai
întâi la spitalul militar al Crucii Roşii, unde medicul Abt a
separat soldaţii români de cei-

lalţi, iar medicul Vajna le-a
ţinut o frumoasă vorbire în
limba română. La orele 6 seara a urmat a doua împărţire a
cadourilor la spitalul comitatens (judeţean) din Făgăraş,
unde doamna prezidentă Maria Şerban a adresat soldaţilor
răniţi cuvinte calde de mângâiere şi înălţare sufletească,

la care a răspuns medicul Berko, mulţumind reuniunii pentru darurile oferite soldaţilor.
Un cor mixt sub conducerea
învăţătorului Comănariu a delectat pe soldaţi cu trei colinde
frumoase, cu care s-a terminat
ceremonia.
De remarcat zelul şi munca neobosită a doamnelor

Maria Şerban şi Maria Cernea, care au sacrificat totul,
ca această surpriză făcută de
sărbători soldaţilor răniţi să
aibă un succes aşa de frumos
şi neaşteptat.
(Gazeta Transilvaniei,
nr. 8, 13 ianuarie 1915, p.2)
Mihaela Lupu
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Televizorul viitorului
în formă de sferă
Televizorul viitorului ar
putea să nu mai fie un
ecran plat dreptun ghiular, ci o sferă, după
modelul unui prototip
expus la salonul de produse electronice International CES din Las
Vegas, organizat la începutul lunii ianuarie.
Conceput special pentru a
viziona videoclipuri la 360 de
grade, noul dispozitiv reprezintă fructul unui colaborări
dintre companiile franceze
Ateme şi Kolor, specializate
în programe informatice video şi asamblarea de imagini,
compania britanică Pufferfish
Displays, care produce module de proiecţii sferice, şi
grupul tehnologic finlandez
Finwe.
Oamenii pot deja să vizioneze clipuri la 360 de grade
pe un televizor clasic sau pe
o tabletă, însă forma sferică

a noului dispozitiv adaugă o
nouă dimensiune, care „poate
să îmbogăţească experienţa
unui concert sau a unui eveniment sportiv”, a declarat
Mike Antonovich, directorul
pentru continentul african al
companiei Ateme.
„Poţi să priveşti din
unghiuri diferite,
deci, dacă urmăreşti un concert, poţi să
vrei să te afli
în public, apoi
să îţi schimbi
locul, pentru a
fi în mijlocul
gr u pulu i ” , a
explicat el.
„ Sfera
adaugă
astfel un
element
interact i v” , a
spus Geoff Kell de

la Pufferfish Displays, considerând că noua invenţie „va
avea de asemenea o mare valoare ca instrument de vizualizare a datelor, putând fi
utilizată în cercetare”.
Imagistica la 360 de grade
este utilizată de câţiva ani deja de
servicii
precum

Tibetul a cunoscut un boom turistic în 2014
Tibetul a cunoscut un boom
turistic în 2014, în condiţiile
în care numărul turiştilor a
ajuns la peste 15 milioane de
vizitatori, în creştere cu 20%
faţă de anul precedent,
relatează Xinhua.
Potrivit biroului de
turism regional, doar în
capitala regiunii, Lhasa,
au fost înregistraţi peste
9,25 milioane de turişti, iar veniturile obţinute s-au ridicat la
11,2 miliarde de yuani
(1,79 miliarde de dolari).
Turismul este una dintre industriile importante pentru

Tibet, în condiţiile în care veniturile generate de acest sector reprezintă peste 20% din
produsul intern brut (PIB) al
regiunii.

Perioada iunie-septembrie
este sezonul de vârf pentru vizitarea Tibetului, iar sărbători

tradiţionale, cum ar fi Festivalul curselor de cai sau Festivalul Shoton, se dovedesc
importante atracţii turistice.
Anul trecut, capitala Lhasa a
găzduit 1,4 milioane
de turişti în luna iunie, în timpul Festivalului Shoton, care
a durat o săptămână.
În 2015, Tibetul
aşteapă 17 milioane
de turişti, în contextul în care guvernul
local a promis să
crească calitatea serviciilor turistice şi să construiască mai multe pensiuni în
mediul rural.

Primul disc înregistrat de Elvis Presley,
vândut la licitaţie pentru 300.000 de dolari
Primul disc înregistrat de
Elvis Presley, pe când avea 18
ani, care conţine balada „My
Happiness”, a fost vândut pentru suma de 300. 000 de dolari, joia trecută, la o licitaţie
prilejuită de cea de-a 80-a aniversare a „regelului rock and
roll”, potrivit nme. com.
Elvis Presley a înregistrat
cântecul „My Happiness” în
1953, când avea 18 ani, la Sun
Records, un studio de înregistrări din Memphis, condus de
Sam Phillips. Realizarea discului de acetat l-a costat pe

viitorul star patru dolari, potrivit unor relatări, iar Presley
a dus discul acasă la prietenul
său Ed Leek, pentru că familia
sa nu avea un aparat la care
să asculte înregistrarea.
Discul a rămas acasă la
Leek, ajungând apoi în posesia nepoatei acestuia, până
când aceasta a luat legătura
cu administratorii averii lui
Elvis Presley, iar înregistrarea
a fost scoasă la licitaţie.
Născut pe 8 ianuarie 1935,
la Tupelo, în Mississippi, Elvis
Presley a intrat în legendă

drept cântăreţul sărac care a
reuşit în industria muzicală,
albul care cânta ca un negru,
sex-simbolul anilor '50 şi rebelul patriot. Elvis Presley a
murit în reşedinţa sa din
Memphis – Graceland -, pe
16 august 1977, la vârsta de
42 de ani, în urma unui stop
cardiac cauzat de o supradoză
de medicamente.
Elvis Presley a vândut un
număr impresionant de albume, aproape un miliard. De
asemenea, el a jucat în aproximativ 30 de filme.

Google Maps, dar compania
Ateme spune că
această tehnologie
este mult mai dificil de utilizat
pentru televiziunea în
direct.
C u
toate
acestea,
firma
franceză
şi partenerii ei
au produs rec e n t
primele
p r o grame
televizate
în direct
la 360 de
grade, sub
brandul
L i v e Sphere.

Mircea Radu, înnebunit după trufele făcute de soţia lui

Prezentatorul TV a mărturisit care este una dintre cele
mai mari plăceri ale sale: un desert pregătit de soţie.
„Trufele de ciocolată făcute de soţia mea fac parte
din micile mulţumiri ale vieţii. Bag câte una în gură
şi o mănânc încet, cu ochii semideschişi, cum face
omul atunci când dă de o aşa mare plăcere, încât văzul nu-i mai foloseşte la nimic. Cât mestec, caut să
înţeleg senzaţiile prin care trec – să simt praful de
cacao, amărui şi sec; apoi iluzia cojii de portocală şi
aroma grea, cu care nu se glumeşte, a dulceţii de cireşe amare care este inima acestor trufe... Mănânc
câte opt odată, după care zac, gândindu-mă la ceva
neutru care, de preferat, stă fix, nu se mişcă. Apoi
beau un pahar de vin roşu imoral şi zic «Mulţumesc!»
în gând”, a scris Mircea Radu pe Facebook. Mircea
Radu (46 de ani) s-a căsătorit cu Raluca Olaru, o botoşăneancă cu 20 de ani mai tânără decât el, în luna
noiembrie 2012, în localitatea Ştefăneşti, din judeţul
Botoşani, localitatea natală a Ralucăi, notează Click!.

Iuliana Tudor, detoxifiere colorată

Vedeta TVR 1 are o dietă care o ajută să-şi cureţe organismul după răsfăţul culinar din perioada Sărbătorilor. Prezentatoarea îşi alege alimentele în funcţie de
culoarea lor: „Schimbăm culoarea meniului zilnic.
Totul în tonuri cât se poate de vii şi de tari. În ianuarie
întotdeauna meniul meu are următoarele culori: verde
(salate de orice fel, dar cu foarte mult pătrunjel), roşu
(rodie, sfeclă roşie, roşii), alb (iaurt şi brânză slabă)
şi galben (cereale şi citrice). Este frig afară, iar organismul nostru are nevoie de multă vitamina C (rodia
este un fruct cu multă vitamina C) şi mult mai multă
apă”, a explicat Iuliana Tudor. „Aştept cât mai multe
şi interesante provocări pentru 2015. Este anul provocărilor! Am energia necesară şi sunt pregătită pentru
asta!”, a mai spus gazda emisiunii „O dată-n viaţă”.

