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Sprijin pentru victimele
violenţei conjugale
Primul pas
pentru ieftinirea RCA

Municipalitatea Braşov ar putea fi prima din ţară care
acordă sprijin victimelor violenţei conjugale, prin plata de
la buget a contravalorii certificatelor medico-legale. „Sunt
multe femei care nu au posibilitatea să plătească cei 60 de
lei cât costă un astfel de certificat, şi astfel intrăm într-un
cerc vicios, pentru că victimele nu mai reclamă la Poliţie
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Euro
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agresiunea, iar violenţa în familie se perpetuează, în timp
ce victimele rămân în anonimat. Credem că prin alocarea
acestei sume creăm premisa că femeia nu mai este singură,
că se poate adresa instituţiilor pentru a primi sprijin”, a
explicat viceprimarul Adina Durbacă (foto medalion).
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Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ia măsuri
pentru scăderea tarifelor RCA. Arbitrul pieţei asigurărilor
a decis să modifice norma RCA prin abrogarea unei prevederi invocate de companiile de asigurări drept factor de
scumpire a tarifelor pentru asigurarea auto obligatorie.
Prevederea eliminată de ASF se referă la acoperirea angajamentelor ce decurg din încheierea contractelor de asigurare
RCA.
„Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât
miercuri modificarea Normei RCA nr. 23/2014 prin abrogarea prevederilor articolului 21, alineatul 1, care stipulează
obligaţia asigurătorilor de a stabili tarife de primă RCA,
astfel încât să fie acoperite toate angajamentele ce decurg
din încheierea contractelor de asigurare pe acest segment.
Această prevedere a fost adesea invocată ca factor de stimulare a creşterii tarifelor”, a anunţat ASF.
Totodată, tarifele de primă nu vor putea fi modificate decât
după minimum 6 luni, faţă de 12 luni anterior, cu excepţia
indexărilor sau a modificărilor pe anumite categorii de riscuri, potrivit arbitrului pieţei asigurărilor.Amendamentele
aduse Normei RCA vor intra în vigoare la data publicării
acestora în Monitorul Oficial.
„Este o primă măsură destinată normalizării situaţiei în
cazul tarifelor RCA; flexibilizăm cadrul de reglementare pentru a oferi societăţilor de asigurare libertatea de a îşi optimiza
portofoliile şi de a atenua diferenţele mari existente în acest
moment” a declarat Mişu Negriţoiu, preşedintele ASF.
Autoritatea de Supraveghere Financiară va prezenta, până
la sfârşitul lunii februarie a acestui an, concluziile analizei
cuprinzătoare pe care o efectuează pe segmentul poliţelor
RCA, precum şi soluţiile pe care le consideră adecvate.

Castelul Bran rămâne în top

Speranţa atletismului braşovean

Castelul Bran rămâne în continuare
cel mai vizitat obiectiv turistic din
judeţul Braşov şi printre cele mai vizitate din ţară. „Peste 540.000 de
turişti au vizitat castelul în 2014, o
creştere cu 8-9% faţă de anul 2013.
În ceea ce priveşte turiştii străini,
aceştia au reprezentat peste 50% dintre vizitatori” a declarat Alexandru

Adina-Elena Cîrciogel este una dintre
speranţele sportului românesc. Ea
practică atletismul de performanţă la
clubul C.S.S – L.P.S. Braşov de la
vârsta de 9 ani, mai precis din anul
2010. „Am participat la primul concurs după doar cinci luni de antrenament şi am reuşit să mă clasez pe
locul al II-lea. De atunci, rezultatele

Prişcu, reprezentant al administraţiei
Castelului Bran. Din anul 2009 Castelul Bran a intrat în proprietatea arhiducelui Dominic de Habsburg şi
al surorilor sale Maria Magdalena
Holzhausen şi Elisabeth Sandhofer.
Muzeul „Antipa” şi Muzeul Satului
din Capitală au atras anul trecut cei
mai mulţi turişti.
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au venit de la sine, dar cu multă muncă”, a povestit Adina. Atleta care este
multiplă campioană naţională la nivel
de copii are gânduri mari pentru anul
2015. „Obiectivele mele personale
din acest sezon de sală ar fi să câştig
cea mai strălucitare medalie la 800
şi 400 de metri plat şi să dobor un
record.” spune Adina.
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Fratele lui Băsescu, arest la domiciliu cu jumătate de normă
Judecătorii de la Tribunalul Constanța au decis ieri ca
Mircea Băsescu să rămână în arest la domiciliu, însă are
permisiunea să meargă două zile pe săptămână, la serviciu, la firma unde este administrator. Fratele lui Traian
Băsescu poate merge la firmă câte trei ore pe zi.
Mircea Băsescu și Marian Căpățână le ceruseră judecătorilor înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar. Judecătorii au respins înlocuirea arestului
la domiciliu cu controlul judiciar, însă i-au permis lui
Mircea Băsescu să părăsească casa în care locuieşte
în zilele de luni şi miercuri ale fiecărei săptămâni, între
orele 12:00-15:00, pentru a se prezenta la sediul firmei
unde este administrator.
Fratele lui Traian Băsescu, alături de Marian Căpăţână,
a fost trimis în judecată anul trecut de procurorii DNA în
dosarul privind mita pe care ar fi primit-o de la familia lui
Bercea Mondial.

ÎCCJ se pronunță pe 21 ianuarie în cazul lui Klaus Iohannis
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) se pronunță pe
21 ianuarie în cazul recursului Agenției Naționale de Integritate (ANI) la decizia prin care i s-a dat câștig de
cauză președintelui Klaus Iohannis în procesul de incompatibilitate. Reprezentantul ANI a cerut ieri ÎCCJ admiterea recursului, motivând că acesta este argumentat
și prin decizia Curții Constituționale privind incompatibilitatea aleșilor locali. La rândul lor, avocații lui Iohannis
au cerut respingerea recursului ca „vădit neîntemeiat” și
au arătat că decizia CCR nu a fost redactată și că nu se
cunosc motivele luării acestei decizii de către judecătorii
CCR. „Faptul că textul de lege este constituțional nu înseamnă că acesta se aplică clientului nostru”, au explicat
avocații. Ei au argumentat că instanța de fond a reținut
că ANI nu a demonstrat incompatibilitatea lui Klaus Iohannis, iar ANI nu a venit cu niciun înscris suplimentar
la acest termen care să dovedească incompatibilitatea.

Castelul Bran, în topul
celor mai vizitate obiective
Peste 560.000
de turişti, majoritatea străini,
au vizitat Castelul Bran anul trecut, obiectivul
turistic situându-se pe locul al
treilea în topul
preferinţelor turiştilor, după
Muzeul ”Antipa“ şi Muzeul
Naţional al Satului.

În cursul anului trecut, castelul lui Dracula a fost vizitat de
aproximativ 560.000
de turişti, cu 8% mai
mult faţă de 2013, iar
63% dintre aceştia au
fost cetăţeni străini,
potrivit lui Alexandru
Prişcu, reprezentant
al administraţiei Castelului Bran.
”Există un calendar al evenimentelor pe care le acoperim
în fiecare an, cărora şi se adau-

gă alte evenimente noi pe care
le promovăm prin intermediul
ghizilor şi al agenţiilor de tu-

Primăria Municipiului Braşov
În conformitate cu prevederile art. 39, alin.1, 3, 5, 6 din Legea Administrației Publice Locale
nr. 215/2001, aducem la cunoștința locuitorilor municipiului Brasov, că:

Sedința ordinară a
Consiliului Local al Municipiului Brasov
va avea loc în ziua de 15-01-2015, orele 15:00,
în sala de sedințe a Consiliului cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind încheierea execuţiei bugetului local al
Municipiului Braşov pe anul 2014.
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului rezultat din
activitatea economică desfăşurată
de Municipiul Braşov în anul 2014.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului termoenergetic
pentru activităţile de transport şi
distribuţie a energiei termice ale
S.C. Tetkron S.R.L. Braşov.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 52/28.02.2014
prin care s-a aprobat preţul local
pentru energia termică livrată în
Municipiul Braşov.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.
411/2013 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor
sociale şi a actelor justificative necesare întocmirii documentelor
solicitate.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 573/2014 privind aprobarea listei cuprinzând
solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2015 o locuinţă socială.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare
a prestaţiilor financiare excepţio-

nale prevăzute de Legea nr.
272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru
serviciile socio-medicale acordate
în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală „Sfântul Nicolae”,
pentru anul 2015.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru
serviciile sociale acordate în cadrul
Centrului de îngrijire de zi pentru
copii aflaţi în situaţii de risc „Astra”, pentru anul 2015.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice
de hrană pentru consumurile colective din cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în
situaţii de risc „Astra”, pentru anul
2015.
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de
întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru
Persoane Vârstnice Braşov pentru
anul 2015.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului maxim al costului
serviciilor sociale furnizate de Căminul pentru Persoane Vârstnice
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Braşov pentru anul 2015.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru
serviciile sociale acordate la Centrul pentru Persoane fără Adăpost
Braşov, pentru anul 2015.
14. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 199/2013 prin
care s-au aprobat tarifele de utilizare a bazelor sportive aflate în
administrarea Direcţiei Sport şi
Tineret Braşov.
15. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr. 129/2011 prin
care s-a aprobat reducerea tarifului de utilizare a bazelor sportive
aparţinând Direcţiei Sport şi Tineret Braşov către „Asociaţia Sport
Club Corona 2010 Braşov”.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă
şi de reprezentare a Direcţiei Sport
şi Tineret Braşov în litigiul cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ce face
obiectul dosarelor nr.
22389/197/2014 şi nr.
22393/197/2014 aflate pe rolul
Judecătoriei Braşov.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.

51/2013, Republicată, prin care
s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public
de Administrare Creşe Braşov.
18. Proiect de hotărâre privind contestaţia formulată de S.C. Stero
Holding S.R.L., împotriva H.C.L.
nr. 251/2014 prin care s-a revocat
H.C.L. nr. 494/2013 privind studiul
de oportunitate aferent documentaţiei „P.U.Z. – Construire sediu firma şi hotel, str. Şirul
Gheorghe Dima nr.1”
19. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (apartamentarea)
imobilului situat în Braşov, str.
Prundului nr.23.
20. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în
Braşov, str. Memorandului nr.13.
21. Proiect de hotărâre privind alipirea
imobilelor situate în Braşov, str.
Dealul Morii nr. 6.
22. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare
asupra unui imobil situat în Municipiul Codlea.
23. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 286/1999 pentru însuşirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al Municipiului Braşov.

rism. Se observă o schimbare
în bine, mai ales datorită faptului că imaginea României s-

a schimbat în optica
străinilor. Am avut şi
o promovare mai
bună prin participare
la târguri de turism
internaţionale şi sperăm că vom avea şi
o infrastructură mai
bună pentru a atrage
mai mulţi turişti.
Chiar acum ne pregătim pentru a participa la târgul de
turism din Stuttgart,
Germania, care se va
desfăşura în perioada 17-25 ianuarie”,
a spus Prişcu, citat de
Mediafax.ro.
Potrivit acestuia,
ca număr de turişti,
Castelul Bran se află
în topul preferinţelor
turiştilor români şi
mai ales străini, fiind
devansat de Muzeul
Naţional de Istorie
Naturală „Grigore
Antipa” şi Muzeul Naţional al
Satului „Dimitrie Gusti” din
Bucureşti.

Risc mare de avalanșe
în Masivul Făgăraș
Stratul de zăpadă ajunge până
la aproape doi metri grosime în
zona de creastă a Masivului
Făgăraș, toate traseele turistice
montane din Argeș fiind închise
din cauza riscului mare de
avalanșă, a anuntʼat ieri directorul Serviciul Public Judetʼean
Salvamont (SPJS), Ion Sănduloiu. "În urma ninsorilor și a
vântului puternic din ultimele 48
de ore, stratul de zăpadă la Cota
2000 — Transfăgărășan măsoară 178 de centimetri, pe alocuri însă, din cauza viscolului,
poate fi mai mare. Pe unii
versanți și pe majoritatea vâlcelelor, zăpada este instabilă si
se pot forma curgeri de zăpadă

de dimensiuni medii. Având în
vedere datele despre starea zăpezii, (...) toate traseele montane
din județul Argeș sunt și vor rămâne închise", a precizat Sănduloiu.
În zona de creastă, riscul de
producere a avalanșelor este de
gradul al patrulea, mare, însă
pericolul aparitʼiei unor avalanșe
există chiar și în zonele joase,
împădurite. Conform scalei europene de risc de avalanșă, în
cazul gradului patru de risc, stratul de zăpadă este putʼin stabilizat
pe numeroase pante suficient
de înclinate, declanșarea fiind
probabilă chiar și printr-o slabă
supraîncărcare.

Vila RA-APPS a lui Mircea
Geoană a fost vândută
Vila RA-APPS în care a locuit Mircea Geoană a fost
vândută la licitatʼie cu 900.000
de euro, cumpărătorul fiind
un dezvoltator imobiliar.
Un reprezentant al familiei
Geoană a figurat, prin intermediul unui avocat, pe lista
pentru licitaţia la vila RAAPPS. Vila RA-APPS a fost
însă cumpărată, cu 906.600
euro plus TVA, de către firma
DeSilva, dezvoltator imobiliar,
potrivit Mediafax.

Preţul de pornire al imobilului de 271 de metri pătraţi
cu etaj şi mansardă a fost de
588.000 de euro.
„Noi cumpărăm doar case
demolabile, iar în locul lor, în
limita PUZ-ului, construim
clădiri de birouri sau apartamente. Ştiu că şi această casă
este una demolabilă", a declarat proprietarul grupului DeSilva, Virgil Călina. Reşedinţa
are opt camere şi un teren de
550 de metri pătraţi.
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Controale în Poiană,
după incidentul de la Bunloc
Controale în Poiana
Braşov. Inspectorii
Comisariatului pentru
Protecţia Consumatorilor au vrut să vadă în
ce măsură operatorii
de transport pe cablu
pot evacua în condiţii
optime turiştii în caz
de necesitate.
De asemenea au fost verificate şi elementele de
protecţie şi siguranţă atât
de pe pârtiile de schi, cât
şi de pe cea de săniuş şi tubbing.
„O parte din controale le
desfăşurăm în conformitate
cu ordinul prefectului referitoare la transportul pe cablu. Aceste controale sunt
în curs de desfăşurare şi
vom ajunge la o concluzie
finală în zilele următoare. Verificăm modul de intervenție la transportul de cablu în caz de situații de urgență, a explicat Sorin Susanu, șeful OPC Brașov
Principalul aspect pe care

Banii de echilibrare a bugetelor locale,
repartizaţi direct de Guvern
Ministrul Finantʼelor, Darius
Vâlcov a anuntʼat ieri, la finalul ședintʼei de Guvern că toate
localitătʼile din România au la
dispozitʼie sumele corespunzătoare bugetului pe 2015,
adăugând că banii sunt trimiși
către autoritătʼile locale direct
de la ministerul de Finantʼe.
„Conform legii eram
obligați să dăm în termen de
15 zile o hotărâre de Guvern
privind repartizarea pe unități
administrativ teritoriale a sumelor de echilibrare. Această
repartizare a fost aprobată.
Toate localitățile din țară au
de astăzi la dispoziție sumele

corspunzătoae bugetului pe
anul 2015. Conform legii bugetului și conform hotărârii
de guvern, nicio comună din
țară nu va avea un buget mai
mic de 1,5 milioane lei, niciun
oraș nu va a avea un buget
mai mic de 6 milioane de lei,
niciun municipiu nu va coborî
cu veniturile sub 20 de milioane lei. Niciun municipiu
reședință de județ nu va avea
mai puțin de 50 de milioane
de lei și niciun Consiliul
Județean nu va avea alocat
mai puțin de 80 de milioane
de lei”, a explicat Darius Vâlcov. „Acest lucru înseamnă o

descentralizare totală pentru
că sumele sunt transmise direct către autoritățile publice
locale, prin intermediul ministerului Finanțelor. Ingerința
politică aici a fost redusă la
maximum, în sensul în care
atât Consiliile Județene, cât și
celelalte autorități publice locale vor primi direct de la
Finanțe acest sume. Nu vor
mai fi consilierii județeni și
Consiliile Județene cei care
vor stabili sumele pentru fiecare localitate în parte. Peste
2.000 de localități din țară
vor avea o creștere a bugetelor”, a mai precizat ministrul.

Cei care nu au primit cardul de sănătate
îl pot ridica de astăzi de la Casa Județeană
Aproape 27 de mii de carduri naţionale de sănătate au
fost returnate Casei de Asigurări de Sănătate Braşov.
Asta după ce poştaşii au bătut
la uşa braşovenilor pentru a
le înmâna documentele electronice.
Persoanele care nu au primit cardurile le pot lua de la
sediul CJAS începând de astăzi, 15 ianuarie, când va începe distribuirea acestora.
Este important de ştiut că documentele de sănătate se vor

elibera pe o perioadă mai lungă, aşadar oamenii sunt sfătuiţi să nu formeze cozi
interminabile.
Cardurile se pot lua de la
sediul CJAS de luni până joi
între orele 13-16 şi vineri între 14 şi 16. Cardurile vor fi
eliberate fie posesorului în
baza actului de identitate (copie şi original), fie unei persoane împuternicite legal în
acest sens în baza actului de
identitate (copie şi original)
al titularului precum şi actului

de identitate (copie şi original)
a persoanei împuternicite.
Cardul naţional de asigurări
de sănătate este distribuit persoanelor cu vârste de peste 18
ani şi este valabil 5 ani doar
pe teritoriul ţării noastre. Cardul de sănătate va facilita accesul mai rapid al pacientului
la serviciile medicale, iar pentru a beneficia de avantajele
documentului electronic persoanele trebuie să fie asigurate
plătind constant contribuţia
pentru sănătate.

noi
dorim
să-l verificăm este modul în
care persoanele se pot evacua în situaţii de urgenţă şi
de necesitate. Şi dacă agenţii
economici care deservesc
transportul pe cablu au capacitatea tehnică şi umană
de a realiza în condiţii optime această evacuare şi
salvare a persoanelor” a declarat Sorin Susanu, șeful
Comisariatului Regional

pentru Protecţia Consumatorului Regiunea Centru.
Pe lângă verificările elementelor de protecţie şi siguranţă de pe pârtii, inspectorii
au făcut verificări şi la unităţile de alimentaţie publică din
vecinătatea pârtiilor.
Vă reamintim că şapte turişti au fost la un pas să petreacă noaptea trecerii dintre
ani în telescaunul de la Bunloc. Pe 31 decembrie 2014,
în timp ce oamenii coborau
cu telescaunul spre Dârste,
a intervenit o defecţiune tehnică şi cei şapte au rămas
blocatʼi. Telescaunul de la
Bunloc va rămâne închis
până când se va face un control amănunţit al echipamentelor, ultima verificare a
instalaţiei fiind făcută anul
trecut, la sfârşitul lunii noiembrie, când a şi fost acordat avizul de funcţionare.
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Plafonul pentru „Prima Casă”,
2,5 miliarde lei pentru 2015
Plafonul de garanţii de
stat pentru programul
„Prima Casă” a fost fixat
de Guvern la 2,5 miliarde lei pentru acest an,
concomitent cu realocarea diferenţei rămase
neutilizate de anul trecut.
Procedura a fost decisă în
şedinţa de ieri, prin hotărâre.
”Programul guvernamental
«Prima casă», prin care statul
acordă garanţii guvernamentale pentru achiziţionarea unei
locuinţe, va continua şi în
2015. Pentru anul în curs a
fost alocat un plafon suplimentar de garantare în valoare de 2.500 milioane lei. De
asemenea, actul normativ
aprobat de Guvern prevede
posibilitatea utilizării în anul
2015 a diferenţei nealocate
din plafonul prevăzut pentru
anul 2014, precum şi sumele

neutilizate până la data de 31
decembrie 2014 din fondurile
alocate băncilor din plafonul
disponibil pentru 2014. Suma
reprezentând diferenţa rămasă
neutilizată şi/sau nealocată
din anul 2014 se va publica
pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi al Fondului
Naţional de Garantare şi Contragarantare pentru IMM-uri”,
informează Guvernul.
Până în toamna anului trecut, Fondul Naţional de Garantare pentru IMM 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 aproximativ 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
programului, până la 31 decembrie 2014.
Potrivit datelor oficiale, prin
intermediul căruia se acordă
garanţiile de stat, băncile par-

ticipante 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, Cre-

dite Agricole, OTP Bank,
Bank Leumi, RIB Bank, ING
Bank şi Marfin Bank.
Programul Prima Casă a
fost introdus în anul 2009, iar
din anul 2011 şi până anul trecut, garanţiile pentru creditele
destinate achiziţiei sau construcţiei de locuinţe se acordă
de către finanţatorii care au
optat pentru a prelua 50% din
riscurile asumate de stat în
cadrul etapelor anterioare, în
limita plafonului reutilizat, rezultat în urma restrângerii garanţiei statului, precum şi a
plafonului suplimentar acordat
în anul 2012 şi 2013. Valoarea maximă a unei garanţii individuale se determină prin
aplicarea unui procent de garantare de 50% din finanţarea
garantată.
Creditele Prima Casă au o
dobândă compusă din indicele
ROBOR la trei luni plus o
marjă fixă de cel mult 2,5

puncte procentuale.
Beneficiarii tebuie să dispună de un avans de minimum 5% din preţul de
achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de
achiziţie rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare
şi finanţarea garantată (95%).
Conform datelor prezentate
de Guvern, de la iniţierea programului, în 2009, şi până în
prezent, au fost acordate aproximativ 130.000 garanţii, pentru finanţări în valoare de
2,525 miliarde euro, respectiv
10,985 miliarde lei, din care
31% reprezintă valoarea garanţiilor destinate achiziţiei
de imobile construite între
anii 2008-2014.
Pentru emiterea de garanţii
în cadrul programului, în cursul anului 2014, au fost efectuate alocări şi realocări totale
în sumă de aproximativ 2,33
miliarde de lei.

Eurostat: România, locul cinci în UE
la scăderea producţiei industriale
Producţia industrială în
Uniunea Europeană şi în zona
euro a crescut cu 0,2% în noiembrie 2014, comparativ cu
luna precedentă, România numărându-se, însă, în rândul
statelor unde producţia industrială a scăzut, potrivit datelor
publicate ieri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
Astfel, în luna noiembrie,
cele mai mari creşteri ale producţiei industriale din UE au
fost înregistrate în Irlanda
(4,6%), Ungaria (3,3%) şi
Croaţia (2,7%) iar cel mai

semnificativ declin s-a înregistrat în Lituania (minus
2%), Letonia (minus 1,7%),
Malta (minus 1,4%), Slovenia
(minus 0,9%) şi România
(minus 0,8%).
Conform Eurostat, creşterea producţiei industriale în
UE a fost stimulată de majorarea producţiei de bunuri de
folosinţă îndelungată (1,7%),
bunuri de uz curent (0,5%) şi
bunuri intermediare (0,4%).
În noiembrie 2014 comparativ cu perioada similară din
2013, producţia industrială a
scăzut cu 0,1% în Uniunea

Europeană şi cu 0,4% în zona
euro. Cele mai mari creşteri
ale producţiei industriale din
UE au fost înregistrate în Irlanda (35,8%), Ungaria
(5,8%), Estonia (4,9%) şi Cehia (4,7%) iar cel mai semnificativ declin s-a înregistrat
în Suedia (minus 3,9%),
Olanda (minus 3,5%), Slovacia (minus 3,3%) şi Franţa
(minus 2,9%).
În cazul României, producţia industrială a crescut cu
2,6% în noiembrie 2014,
comparativ cu perioada similară din 2013.

Proiectul autostrăzii Comarnic-Braşov:
cât va costa un kilometru contruit?
Statul ar fi plătit 2,7 miliarde euro pentru construcţia, operarea şi întreţinerea
autostrăzii Comarnic-Braşov
timp de 30 de ani dacă ar fi
avut banii, însă adăugând
costurile de finanţare, suma
urcă la 8,45 miliarde euro, în
vreme ce şoferii vor fi taxaţi
cu 7 lei, tarif indexabil.
„Valoarea de 2,73 miliarde
euro reprezintă suma totală
pe care statul român ar plătio pentru construcţia (pe o perioadă de 4 ani) şi pentru
operarea şi întreţinerea autos-

trăzii Comarnic – Braşov (pe
o perioadă de 26 de ani), sub
condiţia ca această sumă să
fie disponibilă azi”, se arată
într-o prezentare a proiectului,
făcută publică de Ministerul
Transporturilor la solicitarea
premierului Victor Ponta.
În condiţiile în care autostrada va avea o lungime 53
de kilometri, costul total pentru construcţie, operare şi întreţinere pe perioada
concesiunii este cuprins între
51,5 milioane euro pe kilometru, în varianta fără cre-

dite, şi 159,5 milioane euro
pe kilometru.
Costul total de construcţie
al autostrăzii, în baza ofertei
câştigătoare a asocierii Vinci
– Strabag – Aktor, este de
1,82 miliarde euro fără TVA.
Construcţia propriu-zisă este
estimată la 1,66 miliarde
euro, la care se adaugă cheltuieli pentru servicii de inginerie şi proiectare de 109,7
milioane euro şi alte costuri
(asigurări, inginer independent) evaluate la 54,8 milioane euro.
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S-a adoptat noua lege privind
acordarea tichetelor de masă
Guvernul a adoptat ieri Hotărârea de modificare a
Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind
acordarea tichetelor de masă, permițând astfel angajatorilor să opteze pentru acordarea tichetelor de
masă în format electronic, sub forma unui „portofel
electronic”, un suport asemănător cardului bancar
alimentat de emitenţi.
Hotărârea de Guvern implementează prevederi ale
Legii nr. 291/2013 de modificare a Legii nr. 142/1998
privind acordarea tichetelor
de masă, prin introducerea
posibilităţii emiterii de tichete de masă şi pe suport electronic, ca o alternativă modernă la cele pe suport de
hârtie.
Angajatorii vor stabili împreună cu reprezentanţii sindicatelor sau ai salariaţilor,
prin contractele colective de
muncă, clauze privind acordarea alocaţiei individuale
de hrană sub forma
tichetelor de masă, precum

şi forma suportului acestora,
respectiv suport electronic
şi/sau hârtie.
În cazul acordării tichetelor de masă în format electronic, angajatorii vor alimenta „portofelul electronic”
cu valoarea nominală aferentă tichetelor de masă, care va
fi folosită exclusiv pentru
achiziţionarea de produse
alimentare, fără a permite
efectuarea de operaţiuni de
retragere de numerar.
De asemenea, în concordanţă cu modificările aduse
prin Legea nr. 291/2013,
Hotărârea de Guvern adoptată ieri oferă angajaţilor po-

sibilitatea de a utiliza mai
flexibil tichetele de masă, în
sensul că elimină prevederile
care limitează utilizarea a
maximum două tichete de
masă/zi.
Un alt element de noutate
introdus de actul normativ
constă în aplicarea unitară a
reglementărilor în cazul salariaţilor care lucrează în regim de tură. Astfel, în cazul
în care un angajat lucrează
în ture şi timpul de lucru
este mai mare de 8
ore/zi, numărul de
tichete de masă
(indiferent de
suportul pe
care sunt
emise, hârtie sau electronic) la care
are dreptul pe lună
se calculează adunând
numărul de ore lucrate şi
împărţind această sumă la 8.

Concret, în actul normativ
se menţionează că salariaţii
vor beneficia lunar de un
număr de tichete de masă
cel mult egal cu numărul de
zile în care sunt prezenţi la
lucru în unitatea angajatorului, iar acest număr nu
poate depăşi numărul de zile
lucrătoare.

Hotararea de Guvern include, de asemenea, informaţii privind modul în care
angajatorii vor putea achiziţiona „tichetele electronice”.
Pe lângă implementarea reglementărilor privind acordarea tichetelor de masă pe
suport electronic, actul normativ urmăreşte şi alte
obiective,
precum:
creşterea disciplinei

contractuale şi siguranţei financiare a sistemului tichetelor de masă, asigurarea
unui control mai eficient al
utilizării tichetelor de masă.
Legea nr. 291/2013 pentru
modificarea Legii nr.142/
1998 privind acordarea tichetelor de masă introduce
posibilitatea ca angajatorii
să acorde salariaţilor tichete de masă şi în format
electronic, nu doar pe suport hârtie, aşa
cum este în
prezent.

Legea revoluţionarilor, „reparată”
Guvernul a aprobat o ordonanţă care modifică Legea revoluţionarilor.
Răniţii fără grad de invaliditate şi reţinuţii la Revoluţia
din 1989, ale căror indemnizaţii au fost sistate dintr-o
eroare, au fost repuși în plată,
însă a rămas condiţia de obţinere a noului certificat.
La finalul şedinţei de guvern, Executivul a transmis
un comunicat în care anunţă
că a modificat Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Romane din decembrie
1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de
la Braşov din noiembrie
1987, prin reintroducerea în

plată, începând cu luna ianuarie 2015, a persoanelor care
au calitatea de “Luptător rănit
fără grad de invalididate” şi
de “Luptător reţinut”, aducându-se astfel corecturile necesare Ordonanţei de Urgenţă
nr.95/2014.
„Indemnizaţiile se vor acorda în baza certificatului de revoluţionar şi a unei adeverinţe
tipizate eliberată şi transmisă
de Secretariatul de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului
Comunist Instaurat în România în perioada 1945-1989
direct instituţiilor care fac plata acestor drepturi. Aceste prevederi sunt necesare pentru

clarificarea situaţiei evidenţei
Caselor de Pensii, în vederea
acordării indemnizaţiilor. Indemnizaţiile prevăzute de prezenta lege se calculează persoanelor care au titlul de
„Luptător cu Rol Determinant” începând cu 1 ianuarie
2015, după emiterea noilor tipuri de certificate şi transmiterea adeverinţelor tipizate”,
se arată în comunicat. Sute
de revoluţionari au reluat luni
protestele în Piaţa Victoriei.
Aceștia au solicitat Guvernului să retragă ordonanţa de urgenţă privind obligatʼia de a
obtʼine noi certificate prin care
să ateste că au avut „un rol
determinant” la Revoluţie.

Cota redusă de TVA pentru serviciile
de turism all-inclusive, adoptată
Guvernul a avizat ieri cota
redusă de TVA de 9% pentru
serviciile de turism all-inclusive. Impactul bugetar estimat
pentru acest an este estimat
la 100 de milioane de lei.
„În vederea aplicării cotei
reduse de TVA de 9% pentru
serviciile de cazare cu demipensiune/pensiune completă/
all-inclusive, Guvernul a aprobat hotărârea pentru modificarea normelor metodologice
de aplicare a Codului fiscal,
cu scopul de a corela legislaţia

fiscala referitoare la aplicarea
cotei reduse de TVA cu legislaţia specifica în domeniul
turismului. Urmare a modului
în care este definită noțiunea
de cazare în legislaţia
specifică din domeniul turismului, cota redusă de TVA de
9% se aplică cazării, dar şi
serviciilor accesorii cazării,
vândute sau oferite spre vânzare la prețul inclusiv al pachetului turistic, precum
prânz, cină, gustari între
mese, alte servicii de agrement

turistic oferite cu mijloace
proprii ale structurii de primire turistică”, anuntʼă Guvernul într-un comunicat, citat
de Mediafax.În luna decembrie, după negocierile cu Fondul Monetar Internatʼional privind bugetul pe 2015, premierul Victor Ponta a anuntʼat
scăderea TVA la pachetele
all-inclusive din turism de la
24 la 9%.
În prezent, TVA de 9% se
aplică doar pachetelor care
contʼin cazare și mic dejun.

BRAȘOVUL ISTORIC

6

Karl Lehmann, un
ghid montan faimos
A fost un fotograf pasionat, un ghid montan faimos şi a participat la construcţia mai multor trasee
şi cabane, unele purtându-i chiar numele. Este
vorba de Karol Lehman (1894 – 1990), despre
care montaniarzii împătimiţi spuneau că nu era
doar o călăuză, ci şi un excelent camarad de munte
şi un gentleman perfect. La câţiva ani, Lehman
începea să urce pe creste, iar la 90 de ani dădea
sfaturi celor care amenajau noi trasee.
Karol Lehmann, cunoscut şi sub numele de Karl
Lehmann, s-a născut în 1894, la Bran, într-o căsuţă de lângă castel, fiind fiul unui paznic silvic.
Era nepotul unui alte călăuze faimoase din versantul brănean al Bucegilor, ce se numea tot Karl
Lehmann. A mers pe munte
încă de copil, de pe la 1900,
şi a ajuns să cunoască foarte
bine munţii Bucegi, Piatra
Craiului şi Făgăraş. Karl Lehmann a făcut şcoala de instructori de schi, iar din 1936
a fost angajat ghid la O.N.T.
Braşov. În această calitate a
condus pe traseele montane
grupuri de turişti, mai ales
străini. De asemenea, a lucrat
la amenajări de drumuri,
printre care şi legătura dintre
Prepeleag şi Cabana Mălăieşti. A participat la construcţia cabanelor Grind, Bunloc,

Curmătura, Poiana Teslei şi a unor refugii precum Peştera de Gheaţă şi 7 Scări. Refugiul de la
Vârful ascuţit din masivul Piatra Craiului a fost
construit din lemn de către Lehman, în perioada
1945–1950, dar a ars în 1965. A fost înlocuit mai
târziu cu unul de fibră de sticlă.
Ajuns la vârsta de 90 de ani, Karl Lehman era
consultat de fiecare dată când se punea problema
ridicării vreunei cabane, ori marcării unui traseu
nou. Lehmann a fost însă şi un fotograf pasionat.
Colecţia sa de fotografii este grăitoare pentru
dragostea pe care a purtat-o muntelui. S-a stins
din viaţă în 1990, la vârsta de 96 de ani.
Elena Cristian
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Primăria Brașov sprijină
victimele violenţei conjugale
Municipalitatea Braşov
ar putea fi prima din ţară
care acordă sprijin victimelor violenţei conjugale, prin plata de la buget
a contravalorii certificatelor medico-legale.
Propunerea se află pe lista
de priorităţi a propunerii de
buget pentru asistenţă socială
pentru anul în curs şi vizează
prevenirea acestui fenomen
care, potrivit autorităţilor, este
destul de prezent în România,
deşi datele statistice nu relevă
acest lucru.
„Sunt multe femei care nu
au posibilitatea să plătească
cei 60 de lei cât costă un astfel
de certificat, şi astfel intrăm
într-un cerc vicios, pentru că
victimele nu mai reclamă la
Poliţie agresiunea, iar violenţa
în familie se perpetuează, în
timp ce victimele rămân în
anonimat. Credem că prin
alocarea acestei sume creăm
premisa că femeia nu mai este
singură, că se poate adresa

Viceprimarul Adina Durbacă
instituţiilor pentru a primi
sprijin, şi acest demers poate
avea şi rol de prevenţie, mai
ales că nu doar femeile, ci şi
copiii sunt victime. Există o
prevedere legală care permite
autorităţilor locale să aloce
fonduri pentru acest lucru, iar
din câte ştim noi, nu mai exis-

tă altă primărie în ţară care
să fi făcut acest demers”, a explicat viceprimarul Adina
Durbacă.
În propunerea de buget, a
fost alocată suma de 1.000 de
lei pentru acest scop, însă viceprimarul spune că suma va
fi rectificată, dacă va fi nevoie.

„Primul ghiozdan” şi pentru copiii de clasa 0

Municipalitatea intenţionează să introducă un program
de tip „Primul ghiozdan” şi
pentru elevii din clasa pregătitoare, începând cu anul
şcolar 2015–2016. Potrivit viceprimarului Adina Durbacă,
pachetul acordat fiecărui elev
din clasa 0 va cuprinde rechizite, ca şi în cazul „Primului
ghiozdan”, însă va avea un
conţinut mai redus. În propunerea de buget pentru anul
2015 – ce va fi discutată în

comisia economică şi va intra
în plenul Consiliului Local în
luna februarie – suma propusă
pentru „Primul ghiozdan” şi
pentru noul program dedicat
elevilor din clasa 0 este de
523.000 de lei, în creştere cu
231% faţă de bugetul anului
2014. Anul trecut, pentru
„Primul ghiozdan” s-au cheltuit 158.000 de lei, şi au beneficiat de acest program
aproximativ 2375 de „boboci” de clasa I.

Programul „Primul ghiozdan” a fost introdus în 2010 şi
de atunci, în fiecare an, pe lângă ghiozdan, copiii de clasa I
primesc caietele speciale tip
abecedar şi de matematică,
câte două caiete tip I şi tip II,
câte două caiete de matematică
şi de desen, trei coperţi de carte
şi şase coperţi pentru caiete,
un penar, un stilou, zece creioane, un set de creioane colorate, un set de acuarele cu
pensulă, două gume de şters,
o riglă, o ascuţitoare, un set de
beţişoare şi un tub de lipici.
În 2014, încercarea municipalităţii de a le oferi copiilor
care intră pentru prima dată
în contact cu şcoala o serie
de produse de igienă orală şi
suplimente nutritive s-a lovit
de o serie de dificultăţi procedurale, fiind în cele din
urmă pusă în practică doar
parţial.666666 A.P.

Poţi dona sânge doar dacă eşti din Braşov!
Conform normelor Centrului de Transfuzie Sangvină
sunt primiţi doar donatorii
care au domiciliul sau cei care
au viză de flotant în oraşul
unde se prezintă pentru acest
act benevol. Reprezentanţii
instituţiei susţin că este vorba
despre o măsură de siguranţă
şi protecţie pentru pacienţii
care urmează să beneficieze

de sângele donat, deoarece informaţiile cu privire la istoricul medical al celor care vor
să ajute se pot verifica doar
la nivelul judeţului.
Deocamdată nu s-a descoperit un înlocuitor al sângelui,
aşa că donarea este de cele
mai multe ori singura soluţie
pe care o au cadrele medicale
în sălile de operaţii, iar situaţie

este asemănătoare pentru pacienţii care suferă de afecţiuni
grave, singura şansă fiind
transfuzia de sânge. Totuşi,
cei care vor să susţină campaniile de donare de sânge
trebuie să ştie că una dintre
condiţiile de bază pentru a putea face acest lucru este să
aibă domiciliul stabil în judeţul unde vor să doneze.

Banii nu vor fi daţi direct victimelor, ci, în baza unui protocol ce urmează a fi încheiat
între municipalitate şi Institutul de Medicină Legală, vor
fi decontaţi ulterior, între cele
două instituţii. Tot în baza
protocolului, în momentul în
care o victimă se prezintă la
IML, va fi anunţată şi poliţia.
Adina Durbacă a menţionat
că potrivit legislaţiei în vigoare, victimele beneficiază şi de
asistenţă juridică gratuită, iar
împreună cu această facilitate
acordată de municipalitate,
cazurile de viloenţă în familie
ar putea fi diminuate. Din păcate însă, multe dintre persoanele care cad victimă
acestui fenomen nu au alt adăpost decât domiciliul conjugal,
iar în judeţul Braşov există un
sigur aşezământ dedicat acestor cazuri sociale, la Sânpetru,
înfiinţat Asociaţia Bisericii
Reformate. Pe parcursul anului trecut au fost asistate la
Sânpetru aproximativ 100 de
persoane.66666 A.P.
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Buget mai mare pentru
asistenţă socială, în 2015
Bugetul pentru asistenţă socială din anul 2015 va fi cu
40% mai mare decât cel din
anul care tocmai s-a încheiat, dacă propunerea executivului primăriei va fi
aprobată de comisia economică şi de plenul Consiliului
Local, în luna februarie. Potrivit viceprimarului Adina
Durbacă, bugetul total propus pentru activitatea de
asistenţă socială, coordonată de Direcţia de Servicii
Sociale a Primăriei, este de
26,14 milioane de lei, faţă
de 18,64 milioane de lei, cât
a fost execuţia bugetară pe
2014.
O contribuţie importantă la
suplimentarea de buget o au
cheltuielile de funcţionare a
Centrului de îngrijire Sfântul
Nicolae şi centrului Respiro,
alături de cantina socială,
Căminul pentru persoane
Vârstnice şi Căminul pentru
Persoane fără Adăpost, în
condiţiile majorării alocaţiei
de hrană pentru beneficiarii
de servicii.
Introducerea unui program
similar „primului ghiozdan”
şi pentru copiii din clasa
zero, precum şi acordarea

pachetului „Pentru suflet”
atât de Paşte, cât şi de Crăciun cresc şi ele cheltuielile
acestui domeniu bugetar. În
2014, 10.563 de pensionari
cu venituri sub 1.000 de lei
au beneficiat de bonurile alimentare de 50 de lei, în cadrul programului, înainte de
Crăciun. De „Primul ghiozdan” au beneficiat 2.375 de
copii.
În plus, de anul acesta, potrivit viceprimarului Durbacă,
salariaţii din serviciile publice de asistenţă socială beneficiază de o creştere a
salariilor cu 100 de lei brut,
ceea ce măreşte cu 23%
suma alocată cheltuielilor de
personal pentru structura de
specialitate subordonată
Consiliului Local Braşov, faţă
de anul anterior.
Viceprimarul Adina Durbacă
a mai spus că se discută
despre trecerea în subordinea directă a DSS a Căminului pentru Persoane
Vârstnice şi a Centrul pentru
Persoane fără Adăpost,
acestea pierzându-şi astfel
personalitatea juridică. Măsura este motivată de o eficientizare a activităţii. A.P.
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Moment aniversar – Mihai Eminescu
– mărturii braşovene (partea a III-a)
Iniţial Titu Maiorescu nu
credea că sanatorul vienez poate însemna mai
mult decât cel bucureştean şi doar la insistenţele
sorei sale şi ale vărului Popazu se convinge.
,,Am găsit şi găsesc ducerea
lui (Eminescu) la Viena cu totul
nefolositoare” – scria sorei sale,
Emilia Maiorescu (căsătorită
Humpel), care deschisese la
Braşov un institut francez). Nu
uita totuşi două lucruri – scria
Maiorescu sorei sale care încerca să-l convingă că doctorul
Popazu avea dreptate - ,,Mai întâi, eu l-am văzut adeseori; la
mine a avut întâiul acces; toată
grija lui, eu, numai eu am avuto şi numai eu am pus-o la cale.
Nimeni altul nu s-a interesat de
el – nici familia şi nici cei mai
apropiaţi prieteni ai săi. Cine
susţine altfel face o mare nedreptate. În al doilea rand, bolile
mentale sunt specialitatea studiilor mele...Ceea ce trebue să

facem pentru demenţi, diagnoza
şi prognoza lor, înzestrarea caselor de nebuni şi altele, îmi sunt
lucruri foarte cunoscute şi biblioteca mea este chiar foarte
bogată în această materie…Aşadar, eu ştiu că Eminescu a fost
bine îngrijit la doctorul Şuţu şi
mai ştiu că ducerea sa la Viena
este cu totul de prisos. El a trecut
din mania delirantă în cea de
demenţă.
Dar fiindcă erai de altă părere
şi o ducere a lui Eminescu la
Vierna nu strică, ţi-am îndeplinit
dorinţa fără împotrivire, după
cum ţi-am spus-o dela la Iaşi.
Între timp am adunat fondurile,
până acum sunt disponibili
3000 franci, cea mai mare parte
din ei de la mine. Mâine la orele
9 Eminescu pleacă la Viena în
compania prietenului său Chibici şi a gardianului de la Şuţu”
(Buletinul Mihai Eminescu,
Cernăuţi-Piatra Neamţ, an XII,
1941, nr.19, p.25).
Într- adevăr, după ce Maiorescu procurase 3000 franci,

face posibil plecarea poetului în

compania prietenului Chibici şi

a gardianului de la spitalul doctorului Şuţu în 20/1 noiembrie
1883, dar cu un popas braşovean. Coborând din tren este
aşteptat la Braşov de doctorul
Costantin Popazu pentru a-l însoţi într-un alt tren spre Viena.
La Braşov – după cum mărturiseşte Sextil Puşcariu, invocând
mărturiile lui Costantin Popazu
- ,,coborând din tren, făcea odată în aer cu geamantanul său
zicând: Trăiască România Unită!” (Sextil Puşcariu, Memorii,
Bucureşti, 1978, p.758).
Dacă Eminescu îşi ducea
personal geamantanul cu care
cobora la Braşov, însemna că
se găsea în deplină cunoştinţă,
iar strigătul său unionist pornea
dintr-o trăire patriotică autentică,
chiar dacă acesta se emitea cu
35 de ani înainte de Marea Unire. Ajuns la Viena, crezându-se
tot într-o localitate transilvăneană strigă din nou la coborârea
din tren: ,,România liberată, România liberată!”.
Internat în ospiciul docto-

rului Obersteiner, la Ober Dobling prin intermedierea doctorului Costantin Popazu, după
două săptămâni, revenindu-şi
din starea letargică, scrie o impresionantă scrisoare prietenului
său Chibici Râvneanu, ,,un minunat document psihologic” –
după cum aprecia Maiorescu.
Ne-a fost dat să aflăm în Şcheii
Braşovului această scrisoare,
dar spre surprinderea noastră
constatăm că un alt exemplar a
fost cunoscut de George Călinescu. Ceea ce ne îngăduie să
credem că acesta este originalul,
este faptul că filigranul hârtiei
(de Câmpulung) este similar cu
cel al scrisorilor emise de Costantin Popazu. Bănuim că Titu
Maiorescu a trimis scrisoarea
la Braşov sorei Emilia tocmai
pentru a-i dovedi starea psihologică a poetului şi a observa
,,câtă limpezime are”, cerândui să o păstreze. Pentru importanţa ei, o s-o reproducem în
numărul de mâine al ziarului.
Pr.prof.dr. Vasile Oltean

Cum ne afectează lipsa telefonului mobil?
Descoperirile specialiştilor sunt şocante
Dependenţa de telefonul
mobil a devenit o problemă
majoră, lipsa acestui dispozitiv
ducând, în cazul unor persoane, la probleme cognitive şi
chiar la o senzaţie de rău fizic,
potrivit unui studiu.
Unul dintre primele studii
serioase care au cercetat ce
se întâmplă când oamenii nu
au telefoanele mobile la ei a
descoperit că aceştia au rezultate foarte proaste când sunt
supuşi unor teste mintale, care
presupun concentrare şi atenţie. De asemenea, cercetarea
a arătat că separarea de telefonul mobil poate duce la

creşterea ritmului cardiac, dar
şi la apariţia anxietăţii şi a
unei stări neplăcute. Studiul
citat de dailymail.co.uk a fost
efectuat pe o serie de utilizatori de telefoane inteligente.
„Rezultatele cercetării noastre au arătat că separarea de
iPhone-ul personal poate avea
un impact negativ în ce priveşte performanţele înregistrate în timpul unor sarcini ce
implică efort mintal”, a declarat Russell Clayton, doctorand
al Şcolii de Jurnalism din cadrul Universităţii Missouri .
„În plus, rezultatele sugerează că dispozitivele electronice

ajung să fie o extensie a propriei persoane, astfel încât,
atunci când suntem separaţi
de acestea, trecem prinr-un
proces de «renunţare» la sine
şi o stare fizică negativă”, a
mai spus Clayton.
Cercetătorii spun că utilizatorii de telefoane inteligente
ar trebui să evite să se despartă de telefon în acele perioade
ale zilei în care este nevoie să
fie foarte concentraţi, cum ar
fi momentele când au examene, când trebuie să participe
la şedinţe şi conferinţe, sau
trebuie se terminăm un proiect greu.

Cercetătorii americani sunt îngrijorați
de evoluția inteligenței artificiale
Peste 700 de cercetători și
șefi de companii, între care
Ellon Musk, miliardarul fondator al companiei aerospatʼiale SpaceX, au lansat, la
sfârșitul săptămânii trecute, un
apel privind utilizarea progreselor viitoare ale inteligentʼei
artificiale în folosul societătʼii.
„Există deja un amplu consens
potrivit căruia cercetările din
domeniul inteligenței artificiale
vor continua să progreseze și
că impactul asupra societății
probabil va crește”, în sensul

posibilitătʼii de a „eradica bolile
și sărăcia”. „Ținând cont de
potențialul inteligenței artificiale, este important să-i studiem beneficiile și să evităm
capcanele”, au subliniat ei,
într-o scrisoare deschisă publicată la 11 ianuarie de „Future of Life Institute” (FLI).
FLI este un organism american non profit, cu membrii
iluștri precum britanicul
Stephen Hawking, Ellon
Musk și George Church, profesor de genetică la Univer-

sitatea Harvard, sau actorul
american Morgan Freeman.
Universitatea Stanford din
California a lansat, la sfârșitul
lui decembrie, un proiect menit să anticipeze evolutʼia
inteligentʼei artificiale în cursul următorilor o sută de ani.
Cercetătorii vor să examineze
impactul pe care îl au mașinile capabile să învetʼe și să
reflecteze asupra vietʼii oamenilor, precum și modul în
care acestea lucrează și comunică.
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Speranța atletismului
brașovean
Elevă în clasa a VIII-a,
sportiva Adina-Elena
Cîrciogel, este unul
dintre cele mai mari talente ale at letismului
brașovean și nu numai.
Adina-Elena Cîrciogel este
una dintre sperantʼele sportului românesc. Ea practică
atletismul de performantʼă la
clubul C.S.S – L.P.S. Brașov
de la vârsta de 9 ani, mai
precis din anul 2010. „Am
participat la primul concurs
după doar cinci luni de antrenament și am reușit să mă
clasez pe locul al II-lea. De
atunci, rezultatele au venit
de la sine, dar cu multă muncă”, a povestit Adina.
Are gânduri mari. Atleta
care este multiplă campioană
natʼională la nivel de copii
are gânduri mari pentru anul
2015. „Obiectivele mele personale din acest sezon de
sala ar fi să câștig cea mai
strălucitare medalie la 800
și 400 de metri plat și să dobor un record. Dacă voi
reuși să câștig cel puțin un
titlu de campioană a României, atunci voi putea participa
la
competiția
internațională „Ziua Turciei”. Îmi doresc nespus de
mult să ajung pe cele mai importante podiumuri ale lumii
la campionate Mondiale, Europene și la Jocurile Olimpice”, își prezintă Adina
gândurile de viitor.
Nu neglijează școala. Pentru
Adina școala este la fel de
importantă ca și sportul. Ea
este elevă în clasa a VIII-a
și are în fatʼă un an extrem
de important în viatʼa ei. Adina a avut până acum rezultate foarte bune și la școală,
ea fiind premiantă în anii
precedentʼi. „Am încercat mereu să ies cu ceva în față, să

„Olimpice” sub panou

Echipa de baschet feminin, Olimpia CSU Brașov, a câștigat
prima „finală” din 2015. Fetele antrenate de Dan Calancea
s-au impus în deplasare împotriva fetelor de la CSM Satu
Mare cu scorul de 91-74 (22-22, 26-16, 19-22, 24-14). Pentru
„olimpice” au punctat Britney Jones 27 de puncte, Carla
Barte și Natașa Bucevac câte 15 puncte fiecare, Gabi Irimia
și Zorica Mitov câte 11 puncte, Sonia Ursu 8 și Andra Haas
4 puncte. Carla Bartee a reușit să încheie jocul cu un double-double, pe lângă cele 15 puncte înscrise ea reușind și
22 de recuperări. De partea cealaltă Ferenczi cu 25 de
puncte și Orosz cu 22 au fost cele mai bune jucătoare de
pe teren. În runda următoare, „olimpicele” vor juca duminică,
pe teren propriu, în compania fetelor de la Nova Vita Târgu
Mureș.

Madeira a lăsat Braşovul. Urmează Grigorie

Pentru portughezul Bruno Madeira, FC Braşov este de ieri
istorie. Mijlocaşul, în vârstă de 30 ani, a semnat un contract
valabil pentru următorii doi ani şi jumătate, cu Concordia
Chiajna. Madeira a parafat ieri înţelegerea cu echipa antrenată de Marius Şumudică, din postura de jucător liber de
contract. În acest sezon Bruno Madeira a îmbrăcat tricoul
galben-negru în 12 partide din Liga 1. În timpul în care a activat la FC Braşov, Madeira a bifat 84 de jocuri în prima ligă,
timp în care a şi înscris de 4 ori. Conform site-ului de specialitate transfermakt.de, cota de piaţă a lui Bruno Madeira
este de 300.000 de euro. Un alt jucător care a confirmat că
va părăsi FC Braşov în această iarnă este Ştefan Grigorie.
Sub contract cu galben-negrii, Grigorie aşteaptă decizia comisiilor de specialitate, la solicitarea de a deveni jucător liber
de contract, din cauza restanţelor financiare.

Steaua stă bine

mă afirm, să arăt de ce sunt
în stare. În paralel cu școala
și antrenamentele încerc să
descopăr mereu lucruri noi.
Ca hobby-uri, aici pot spune
că mereu descoperi ceva nou
care te atrage. La orele de
sport jucăm handbal și am
descoperit că sunt destul de
bună și la acest sport. Am
participat și la concursuri
cu echipa școlii, unde ne-am
clasat pe locul secund. Mai
tot timpul am cu mine câte
o car te, îmi place foar te mult

să citesc.
Din toate
cărțile pe care le-am citit
până acum am înțeles că
lectura te lasă „să faci” ce
vrei: îți poți imagina tot ce
scrie acolo, cum vrei, iar lectura îți dă un sentiment de
libertate. De asemenea îmi
place foarte mult moda.
Chiar mi-am propus ca peste
câțiva ani să am propriul
meu magazin și propria mea
linie de haine. Pe lângă atletism, am încercat să practic

și alte sporturi: baschet, tenis de masă, tenis de câmp
și chiar fotbal. Dar cu toate
astea am rămas pe pista de
atletism. Aici mă simt ca
acasă și știu că de fiecare
dată mă pot descărca alergând. Știu ca prin atletism
mă pot afirma și pot ajunge
cunoscută, pot reprezenta
Brașovul și țara”, a mai spus
Adina.
Sebastian Dan

Obligate să câștige la Deva
După un început ezitant de
retur, în care trupa de sub Tâmpa a câștigat cu mari emotʼii partida cu CSM Ploiești de pe
propriul teren, scor 22-21, fetele
antrenate de Bogdan Burcea și
Dumitru Berbece vor juca astăzi
la Deva partida din etapa a doua
a returului. Brădeanu și compania nu au amintiri prea plăcute de la Deva, brașovenecele
fiind învinse în sezonul trecut
de formatʼia condusă din teren

Pagină relizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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de Carmen Cartaș. Tehnicianul
trupei de sub Tâmpa nu concepe
însă alt rezultat decât victoria.
„Ne așteaptă un meci extrem de
dificil la Deva, cu o echipă care
s-a întărit cu o jucătoare emblematică a Clujului și una dintre
cele mai bune jucătoare din
campionatul intern în ultimele
zece sezoane, Ani Senocico. Anul
trecut am avut o sincopă la
Deva, unde am pierdut la limită.
Sper ca de această dată să știm

să jucăm la rezultat, pentru că
punctele mă interesează foarte
mult, trebuie să câștigăm toate
punctele puse în joc. Sunt convins că prestația noastră se va
îmbunătăți pe parcursul acestui
retur de campionat. Deva este
o echipă periculoasă pe teren
propriu și are și câteva jucătoare
străine de valoare. Trebuie să
ne mobilizăm, trebuie să arătăm
altă față și să câștigăm toate
punctele puse în joc. Am avut

un tur bun de campionat și trebuie să facem aceleași lucruri
bune și în retur”, a spus tehnicianul brașovencelor Bogdan
Burcea. Partida dintre CSM Cetate Deva și Corona Brașov se
va disputa astăzi cu începere de
la ora 18.00. Pentru brașovence
va fi ultimul test înaintea duelului de miercuri, de la Sala
Sporturilor „D. P. Colibași”, cu
HCM Baia Mare, din optimile
Cupei României.

Steaua se află pe locul 17 în clasamentul anului 2014 stabilit
de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului
(IFFHS), cea mai bună formaţie de anul trecut fiind deţinătoarea Ligii Campionilor, Real Madrid. Steaua are 205 puncte,
fiind echipa din România cel mai bine clasată. Campioana
României le devansează pe Borussia Dortmund (25), Manchester City (32) şi Roma (40). Astra Giurgiu este pe locul
93, iar Petrolul Ploieşti se află pe 104. CFR Cluj ocupă locul
178, iar Universitatea Cluj este pe poziţia 389. Ultima echipă
din România prezentă în Top 500 este Dinamo, pe locul
453. Echipa anului 2014 este Real Madrid, cu un record de
381 de puncte. Locul doi este ocupat de Bayern Munchen,
cu 276 puncte, în timp ce pe trei este Atletico Madrid, cu
267 puncte. FC Barcelona se află pe poziţia a patra, iar Atletico Nacional Medellin este pe cinci. Locul şase a revenit
italienilor de la Juventus, iar pe şapte se află, la egalitate,
Arsenal şi Napoli. Tot la egalitate, dar pe locul nouă, se clasează formaţiile River Plate şi FC Salzburg.

Sânmărtean și Szukala pleacă acum

Campioana României, Steaua, a ajuns la un acord cu Al Ittihad, formație pregătită de Victor Piţurcă, pentru cedarea
încă din iarnă a jucătorilor Lucian Sânmărtean şi Lukasz
Szukala la gruparea saudită, au declarat surse din cadrul
clubului. Szukala şi Sânmărtean se află în cantonament cu
Steaua la Oliva Nova, ei urmând să părăsească echipa în
următoarele zile. Cei doi jucători, care au intrat în ultimele
şase luni de contract cu Steaua, au semnat înţelegeri cu Al
Ittihad valabile din vară. Pentru cedarea celor doi jucători
încă din iarnă, Steaua va primi un milion de euro. „M-am
ataşat extrem de mult de colegii de la Steaua. Am un sentiment de tristeţe maximă şi mi-e greu să mă despart de
această echipă, de aceşti fani. Mi-ar fi plăcut să-mi închei
cariera la Steaua. Nu puteam să ratez acest transfer. Eu voi
încerca să vin la naţională cu cel mai mare drag, important
e să mă dorească şi dânşii. Am discutat cu Steaua, ne pusesem de acord, dar o ofertă de acest gen cum am primit
de la Al Ittihad nu vezi mereu”, a spus Sânmărtean, ieri, la
ultima conferință în tricoul Stelei. „Am foarte mulţi prieteni
la Steaua. Am avut o perioadă foarte frumoasă la această
echipă. Îmi doream foarte mult să rămân la Steaua şi să
fac performanţă, dar e greu să refuzi o ofertă cum a fost cea
de la Al Ittihad, diferenţa dintre cele două contracte era prea
mare. La Steaua am avut cea mai frumoasă perioadă din
carieră. Derby-ul cu Dinamo, când am înscris, şi când am
câştigat cu Chelsea acasă, 1-0, au fost cele mai frumoase
momente. Dar mai sunt şi altele, chiar şi jocul cu Ajax, când
am fost rezervă, pentru că a fost o atmosferă extraordinară”,
a spus Szukala.

DIVERTISMENT

Concert simfonic dedicat
poetului Mihai Eminescu

Astăzi, 15 ianuarie, de
la ora 19.00, la sala Patria, Filarmonica Brasov
vă invită la concertul
simfonic „Poveste de iubire”, dedicat marelui
poet Mihai Eminescu.

Barber, G. Mahler, S. Prokofiev, P.I. Ceaikovski, J. Massenet, W. A. Mozart
Va fi, de asemenea, un re-

cital de poezii de Mihai Eminescu şi Veronica Micle.
Biletele pentru concertele
Filarmonicii Braşov se pot

Dirijor: Gheorghe Costin
Invitaţi actorii: Dana Ilina
şi Cristian Şofron.
Solistă: Ana-Maria Negrea
– pian
În program lucrări de: S.

„Ziua porţilor deschise”
la Teatrul Arlechino
Astăzi, 15 ianuarie 2014,
între orele 10:00 şi 15:00 la
Teatrul Arlechino Braşov are
loc „Ziua porţilor deschise”.
Aflat la cea de-a V-a ediţie,
evenimentul are loc azi când
este sărbătorită în toată ţara
Ziua Culturii Naţionale, prilej
cu care publicul braşovean de
toate vârstele este invitat la

teatru. Vor fi organizate vizite
ghidate de către actori ai teatrului în culise, cabina actorilor, atelierele de creatʼie. Copiii
vor putea interactʼiona apoi cu
actorii si păpuşile din spectacolul „Cine a furat fulgii de
nea?”. Intrarea este liberă.
Teatrul Arlechino se află pe
str. Apollonia Hirscher nr. 10.

Bancuri
◾ – Poliţia a declarat că s-au găsit
arme ascunse în spatele bibliotecii
din Ferentari. Localnicii sunt în stare
de şoc. Nu ştiau că în Ferentari există
bibliotecă.
◾ Soţia se machiază în faţă oglinzii,
pregătindu-se să plece undeva.
Soţul:
– Unde pleci?
– La curse!

procura de la sala „Patria” (Bdul 15 Noiembrie, nr. 50A),
după următorul program:
◾ Luni, miercuri: între orele
12 – 15;
◾ Marţi, joi: între orele 16 –
18;
◾ Joi: cu o oră înaintea începerii concertului (ora
18.00).
Astăzi, 15 ianuarie 2015,
se împlinesc 165 de ani de la
naşterea lui Mihai Eminescu,
cel mai mare poet român.

– Păi, grăbeşte-te! Calul te-a sunat
deja de două ori.
◾ – Hai, somnorosule, şcoală-te!
– Oana, lasă-mă să dorm…
– Nu sunt Oana. Sunt soţia ta…
◾ Un tip se plânge unui vecin:
– Ioane, l-am prins pe feciorul tău
la mine în beci!
– În beci şi eu pot să-l prind. Încearcă să-l prinzi la câmp!

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

Joi

Horoscopul zilei
Berbec. Dacă trebuie să finalizezi un proiect, astăzi e momentul perfect pentru acest lucru. Chiar dacă eşti presat/ă
de timp, nu trebuie să iei decizii impulsive.
Taur. Încearcă să stai mai conectat/ă cu cei dragi ţie, doar
aşa vei reuşi să îţi alungi singurătatea şi tristeţea. O schimbare
în viaţa ta îţi poate da acea energie de care ai nevoie.
Gemeni. Încearcă să nu acumulezi frustrări astăzi, aşa că
spune ce ai pe suflet indiferent de persoana pe care o ai în
faţă. Ai toate şansele să rezolvi o problemă care durează.
Rac. Încearcă să scapi de unele supărări mai vechi, chiar
dacă eşti conştient/ă că ele se vor mai repeta. Dacă este
vorba de iubita ta/ iubitul tău, atunci e nevoie de reguli noi.
Leu. Astăzi vei fi dezamăgit/ă de persoana iubită, şi chiar
dacă nu este o situaţie extrem de gravă, cu siguranţă nu îţi
va pica deloc bine. E posibil să descoperi că ai fost minţit.
Fecioară. Încearcă pe cât posibil să ţii situaţia sub control la
locul de muncă, altfel te vei alege cu sarcini în plus. Lucrează
în echipă, este principalul sfat de care ar trebui să ţii cont.
Balanţă. Încearcă să acţionezi astăzi numai după ceea ce îţi
dictează inima şi raţiunea, şi nu te lasă influenţat/ă de nimeni.
Chiar dacă la început unele sfaturi îţi par chiar utile.
Scorpion. Încearcă să nu faci niciun fel de excese astăzi, mai
ales alimentare. Starea de sănătate este şubredă şi nu ar fi
indicat să te joci cu acest lucru. Mergi la medic.
Săgetător. Nu te feri să îţi ascunzi sensibilitatea astăzi, partenerul tău de viaţă chiar îşi doreşte acest lucru. Mai multă
afecţiune din partea ta poate rezolva probleme serioase.
Capricorn. Acţionează cu curaj astăzi şi pune-ţi ideile în practică chiar dacă sunt îndrăzneţe. Cei din jurul tău, mai ales
şefii, vor aprecia acest lucru mai mult decât ai fi sperat.
Vărsător. Fii lider astăzi, chiar dacă nu acesta îţi este statutul.
Orice vei iniţia şi coordona astăzi se îndreaptă cu paşi repezi
către succes, trebuie doar să ai curaj!
Peşti. Încearcă să te relaxezi mai mult astăzi şi să laşi grijile
de acasă deoparte. Nu amesteca viaţă personală cu cea profesională şi învaţă să te detaşezi.

Sudoku
8
2
6
5
4
7
9
3
1

5
9
4
3
1
8
7
2
6

3
7
1
9
2
6
5
8
4

9
1
7
2
5
3
4
6
8

4
6
5
8
9
1
2
7
3

2
8
3
7
6
4
1
5
9

1
3
8
4
7
5
6
9
2

6
5
2
1
3
9
8
4
7

7
4
9
6
8
2
3
1
5

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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6
7
3
8
4
5
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1
8
9
6
2
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9
1
8
4
3
2
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6

7
3
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5
9
6
2
8
1

5
2
6
1
8
7
9
3
4
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„România Jună”
Vechea societate a
studenţilor români din
Viena adresează următorul apel cătră scrii torii români, presă şi
casele de editură:
În toamna anului 1916, la
izbucnirea războiului nostru
„România Jună” cea mai veche societate academică română din streinătate,
întemeiată de mai bine de o
jumătate de veac de către un
grup de cărturari români, în
frunte cu Mihail Eminescu,
a fost disolvată din ordinul
guvernului austriac, confiscându-se întreaga avere strânsă cu multă trudă în decursul
a 45 de generaţii.
O bibliotecă cu 5.000 de
volume a fost vândută Universităţii din Viena cu suma
derizorie de 200 cor; o parte
din arhivă conţinând manuscrise şi scrisori rămase dela

cei mai de seamă reprezentanţi ai scrisului românesc ca:
Mihail Eminescu, V. Alexandri, Titu Maiorescu, Duiliu

Zamfirescu, I. Negruzi, Caragiale, Delavrancea, Vlahuţă
etc. A fost vândută cu kg; mobilierul luat şi localul închis.

Studenţii români – în majoritate titraţi dela diversele
facultăţi din ţară – reîntorşi
după războiu, având de che-

Propuneri de expresivitate plastică
Lumea s-a născut din ape,
a devenit conştientă prin om
şi raţiunea organizatoare a înălţat treptat edificiul tehnologic contemporan, scria şi
filosofa pentru „DN”, pictorul Dinu Vasiu, despre un altor pictor, Adrian Timar, sau
mai precis despre expoziţia
acestuia.
Plastica acestei deveniri, la
început cu sugestii informe,
căutându-şi frenetic un sens,
mai apoi cu sclipiri de înţelegere aflându-şi izbăvitor tiparele definitorii a fost evocată
temerar de graficianul şi pictorul Adrian Timar, mai spunea Vasiu, în expunerea pe
care o propunea în toamna lui
1988, artistul plastic menţionat, la galeriile „Victoria” din
Braşov. „Iată-ne în prima

sală”, exclama ca un copil
Dinu Vasiu, în mediul acvatic
de ocean primordial, unduind
tumultuos. Gestualitatea largă
a artistului descria „mişcări
de alge, de forme ovoide, tenebre şi lumini crepusculare”.
De-a dreptul. Parcă ne-am fi
aflat în cadrul crepuscularismului italian, asezonat cu postsuprarealismul ori cu un H.R.
Giger mai temperat. Aici, în
sânul stihiei, capriciul întâmplării se împerechea fecund
cu primitiva voinţă de a fi, posibilul căpătând ineluctabil,
inexorabil şi inebranlabil „întrupare concretă”. Se ivesc
primele forme de viaţă în
freamătul de senzualitate şi
frumuseţe rudimentare. Ca să
întregească sugestia imaginilor oarecum virtuale dispuse

pe simezele victoriene, Timar
a construit în mijlocul sălii
braşovene, cu ingenioase mijloace scenografice, nici mai
mult nici mai puţin, „o insulă
coralieră”.
Către sala a doua de la
„Victoria”, în spaţiul de
conexiune, Dinu Vasiu a
descoperit o altă natură, dar
complementară. Aparţinea
de data acesta înzestrării
umane cu inteligenţă, „stării
de conştientă analiză, de discernământ în observaţie şi
justificare logică”. „Asocierea
de bare făcută cu multă rigoare şi acurateţe, figura
veritabile teoreme plastice
referitoare la variate, elementare şi fundamentale armonii
estetice”, care intrau cu necesitate, şi nu aleatoriu sau aho-

tic, în structura oricărei construcţii posibile.
Dinu Vas i u

credea că
ele, nu ştim dacă barele sau
teoremele plastice, erau evo-

zăşie trecutul luminos şi rodnic al „României June” şi văzând nevoia unei astfel de
societăţi în oraşul unde se găseşte cea mai numeroasă colonie de români, au strâns cu
multă pietate rămăşiţele societăţii, reînfiinţând-o anii
trecuţi.
După multe şi îndelungate
stăruinţe, biblioteca a fost recâştigată în parte, iar cu bunăvoinţa legaţiei române s’a
obţinut un local provizoriu
în mod gratuit.
Cultura şi scrisul românesc
fiind aproape necunoscute
de către numeroşii studenţi
din provinciile noui, cum şi
din Macedonia şi Istria, care
urmează cursurile universitare la Viena; ignorată de către colonia românească,
„România Jună” conştientă
de menirea ei a înfiinţat un
birou de propagandă culturală luând iniţiativa deschi-

derii unei case de citire, în
Viena, unde suntem încă socotiţi ca un popor balcanic,
lipsit cu desăvârşire de o cultură naţională.
În acest scop „România
Jună” spre a desfăşura o cât
mai intensă activitate culturală, cere sprijin dela instituţiile noastre de cultură şi
face un apel călduros către
scriitorii români, presă şi casele de editură, rugând să binevoiască, a ne trimite cărţi,
broşuri, reviste şi ziare pe
adresa: Societatea academică
„România Jună”, Viena, I.
Hofburg.
Viena, Septemvrie 1922
Preşedintele comitetului
executiv: Octav Moşescu;
Bibliotecar: Teleaga

cate „în continuarea expunerii, încărcate cu atributele vieţii sociale şi civilizaţiei”,
exemplificând simbolic, mai
ales cu universal uti-

se încheia cu locuinţa, căminul şi trăirile pe care le adăposteşte, mai preciza Vasiu.
În final, ca o concluzie poematico-plastico-filosofică, de
la o fereastră privea visătoare
o fată. Adrian Timar şi-a prezentat
cu caracter retrospectiv diferitele
preocupări plastice,
„de la manifestări temperamentale la construcţii logice sau evocări lirice,
uneori chiar epice, întâlnindu-se toate firesc întrun flux evolutiv”. Adrian
Timar se dovedea, încă de
pe atunci, un „creator multilateral, stăpând pe mijloacele
sale, de mare mobilitate a inspiraţiei, cu îndrăzneală pasionată de explorator plastic”,
încheia apoteotic Dinu Vasiu.
(„Drum Nou”, 2 oct. 1988)

litara şi sumeriana,
am adăuga, roată, cu aparatul,
cu maşina în angrenajul cărora era introbăgată. Aluzia

(Carpaţii, anul II, nr. 63,
Luni 2 Oct. 1922)
Cristina Baciu

Iulian Cătălui
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Filmele propuse
la „Zmeura de aur”
Lungmetrajul SF „Transformers: Exterminarea/
Transformers: Age of Extinction”, regizat de Michael Bay, a primit cele
mai multe nominalizări
– şapte – la Zmeura de
Aur, inclusiv la categoriile „cel mai prost film”,
„cel mai prost scenariu”
şi „cel mai prost regizor”.
Filmul fantasy „Legenda lui
Hercule/ The Legend of Hercules” şi lungmetrajul „Saving
Christmas” urmează în topul
producţiilor cu cele mai multe
nominalizări şi vor concura
fiecare la şase categorii de
premii, au precizat organizatorii celei de-a 36-a ediţii a
galei Zmeura de Aur.
La categoria „cel mai prost
film” au mai fost nominalizate lungmetrajul de acţiune
cu accente comice „Ţestoasele Ninja/ Teenage Mutant

Ninja Turtles” şi thrillerul
„Left Behind” cu Nicolas
Cage.
Cameron Diaz va concura
la categoria „cea mai proastă
actriţă” pentru rolurile interpretate în comediile romantice „Cealaltă femeie/
The Other Woman” şi „Sex
Tape”.
Seth MacFarlane a primit
la rândul său mai multe no-

minalizări pentru satira sa
inspirată din Vestul sălbatic
„Urma scapă turma/ A Million Ways to Die in the
West”, inclusiv la categoria
„cel mai prost actor”, dar şi
la categoria „cel mai prost
cuplu de actori”, alături de
Charlize Theron, şi „cel mai
prost regizor”.
Kelsey Grammer a fost
nominalizat la categoria „cel

mai prost actor în rol secundar” pentru patru filme în
care a jucat anul trecut: „The
Expendables 3: Eroi de sacrificiu”, „Legendele din Oz:
Întoarcerea lui Dorothy/ Legends of Oz”, „Nebunie în
Las Vegas/ Think Like a
Man Too” şi „Transformers:
Exterminarea”.
Adam Sandler, unul dintre
marii favoriţi în ultimii ani
la Zmeură, a fost nominalizat
pentru rolul său din comedia
romantică „Din greşeală împreună/ Blended”. Colega sa
din distribuţia acestui film
Drew Barrymore a fost de
asemenea nominalizată.
Câştigătorii Zmeurei de
Aur, un trofeu care se doreşte a fi un fel de antidot faţă
de sezonul premiilor de la
Hollywood, vor fi anunţaţi
pe 21 februarie, cu o zi înainte de gala de decernare a
Oscarurilor.

Ştefan Bănică jr. nu l-a uitat pe fratele său decedat

Ştefan Bănică merge anual la mormântul fratelui său
care a murit într-un accident de maşină. Celebrul Ştefan
Bănică jr. nu uită acest moment nefericit şi, anual, mai
nou însoţit de fiul său, Radu Ştefan, merge să aprindă
lumânări la căpătâiul celor trecuţi în nefiinţă, înhumaţi
în cavoul familiei, situat în Cimitirul Reînvierea. Semn
că nu l-au uitat pe Alexandru, cunoscut de prieteni
drept „Babanu”, lumânările pâlpâie la crucea acestuia
şi astăzi, când se împlinesc 14 ani de când nu mai e.
Mormântul este îngrijit şi groparii povestesc că Bănică
nu a ratat nicio zi de comemorare din 2001 până astăzi,
scrie Libertatea. Fratele artistului s-a stins din viaţă la
25 de ani, într-un accident rutier provocat de prietenul
lui cel mai bun. Ştefan Bănică jr. şi Alexandru Silviu
Bănică erau fraţi de tată. Primul, rodul relaţiei seniorului
cu ziarista Sanda Liţeanu. Al doilea, rezultatul relaţiei
cu femeia alături de care Bănică sr. şi-a refăcut viaţa.
Pe cei doi îi despărţeau aproape zece ani.

Dani Oţil a oficializat relaţia cu noua iubită

Dani Otil şi-a refăcut şi el viaţa după despărţirea de
Mihaela Rădulescu. Potrivit unor apropiaţi de-ai prezentatorului emisiunii Neaţa, Dani are o relaţie cu una
din colege sale de la emisiune: Miruna Lica. Tânăra
este reporter la emisiunea matinală de la Antena 1.
În plus, cei doi s-au mutat deja împreună de câteva
zile, notează Elle. ro. Se pare că Dani a invitat-o pe
Miruna în vila sa din Corbeanca. Jurnalista nu ar fi
stat prea mult pe gânduri şi şi-ar fi adus deja bagajele
în locuinţa matinalului.
Chiar dacă nu şi-au oficializat relaţia, apropiaţii cuplului
susţin că Dani şi Miruna se poartă ca doi elevi de liceu,
Dani făcând glume cu „tente romantice” în preajma iubitei sale. Mai mult, prezentatorul TV nu evită nicio
ocazie să facă glume despre o presupusă relaţie pe
care ar avea-o cu Miruna chiar în timpul matinalului.

Ciuperca uriaşă care valorează o avere
Chinezii au descoperit
recent un exemplar uriaş al
ciupercii Ganoderma Lucidum. Acesta a fost expus
în vitrina unui magazin din
Hezhou şi ar putea fi vândut pentru aproape 900 de
dolari.
Ciuperca măsoară nu mai
puţin de 107 centimentri în
diametru şi cântăreşte 7,5
kilograme, astfel că valoarea
sa ajunge la circa 890 de
dolari, scrie dailymail.co.uk.
Renumită pentru proprietăţile sale benefice asupra

sănătăţii organismului, Ganoderma Lucidum este folosită în medicina chineză
de peste 2.000 de ani.
Se spune că aceasta
conţine aproape 1.000 de
substanţe care, printre altele, întăresc imunitatea,
scad presiunea arterială şi
ameliorează simptomele
alergiilor, răcelilor şi ale
astmului.
În plus, adepţii medicinei naturiste susţin că respectiva ciupercă încetineşte
procesul de îmbătrânire.

„Lumbersexualii”, o nouă tipologie
masculină
După ce în ultimii ani s-a
vorbit despre metrosexuali,
ubersexuali sau hipsteri, o nouă
„categorie” de bărbaţi a fost
etichetată recent. Este vorba
despre „lumbersexuali” (lumber=cherestea), tipologie ce
descrie acele persoane de sex
masculin care preiau anumite
caracteristici ale hipsterilor
atunci când vine vorba de înfăţişare, dar împrumută unele
elemente de la tăietorii de lemne americani, scrie mic.com.
Cu barba lungă, părul cu aspect uşor neîngrijit, tatuaţi, îmbrăcaţi în pulovere sau cămăşi
groase, cu carouri, şi bocanci,
lumbersexualii combină stilul

romantic cu cel autentic, inspiraţi fiind de eroul popular
american Paul Bunyan, un tăietor de lemne uriaş.
Pe de altă parte, în vreme
ce evoluţia tehnologică este din
ce în ce mai semnificativă,
pentru bărbaţi devine mai di-

ficil să-şi demonstreze virilitatea. Drept urmare, lumbersexualii simt nevoia de a se
implica în activităţi care să le
pună în evidenţă calităţile: nu
îşi mai dovedesc forţa mergând la sală şi ridicând greutăţi,
ci, spre exemplu, tăind lemne.

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

