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Nu vrei card de
sănătate, stai la cozi
Preţul petrolului va începe să
urce în a doua jumătate a anului

Preşedintele CNAS, Vasile Ciurchea, a declarat vinerea trecută că autorităţile vor găsi o alternativă la cardul de sănătate
pentru persoanele care îl refuză. „Vom găsi ca alternativă
acea adeverinţă, însă prin aceasta vor fi puşi pe drumuri de
la casă la medic şi aşa mai departe. Dacă doresc adeverinţa,
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va rămâne adeverinţa, nu doresc ca cineva să rămână fără
servicii medicale pentru faptul că s-a introdus cardul.” a
susţinut Ciurchea. El a precizat că adeverinţa prin care se
dovedeşte calitatea de asigurat este valabilă cât timp se plătesc
asigurările de sănătate.
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Preţul petrolului va începe să urce în a doua jumătate a anului, pe fondul încetinirii ritmului de creştere a producţiei
în statele din afara Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), a estimat Agenţia Internaţională pentru Energie
(AIE), relatează Bloomberg.
Agenţia a revizuit în scădere avansul producţiei de petrol
din statele din afara OPEC, cu 350.000 de barili pe zi.
Astfel, producţia în aceste state va avansa cu 950.000 de
barili pe zi în acest an, aceasta fiind prima reducere a prognozei de creştere a producţiei din afara OPEC din iulie anul
trecut, când agenţia a prezentat primele estimări legate de
anul 2015.
În aceste condiţii, piaţa se va „reechilibra” în a doua jumătate
a acestui an, ceea ce va conduce la urcarea preţurilor.
AIE, care acordă consultanţă pentru 29 de state în domeniul
politicilor energetice, a precizat că efectele creşterii producţiei
din SUA asupra pieţei sunt încă „marginale”.
Cotaţiile petrolului au coborât cu aproape 60% faţă de vârful
atins în luna iunie a anului trecut, sub 50 de dolari pe baril,
după ce OPEC a refuzat să reducă producţia, pentru a-şi
apăra cota de piaţă în faţa Statelor Unite.

Incendiu în piaţa de haine second-hand

Olimpia CSU Braşov, spectacol sub panou

Pompierii au fost alertaţi sâmbătă
seară prin serviciul 112 să intervină
pentru stingerea unui incendiu izbucnit în piaţa de haine second-hand
situată vizavi de Brintex. Pompierii
spun că a ars o baracă în care se adăposteau paznicii, dar şi o cantitate
redusă de haine second-hand. Se
pare că incendiul de acolo s-ar fi

Echipa de baschet feminin Olimpia
CSU Braşov este cu un picior şi jumătate în play-off-ul Ligii Naţionale.
Fetele antrenate de Dan Calancea şi
Nenad Marinkovic au făcut spectacol
aseară în etapa a 18-a împotriva fetelor de la Nova Vita Târgu Mureş.
„Olimpicele” au câştigat cu scorul de
95-46. Britney Cimone Jones a reuşit

propagat, de la un foc aprins de paznici ca să se ncălzească, iar scânteile
au ajuns pe haine care s-au aprins
imediat. Intervenţia rapidă a pompierilor a limitat incendiul care putea
provoca prăpăd, flăcările putând să
se extindă la construcţiile din apropiere. Pompierii au intervenit cu
două autospeciale cu apă şi spumă.

o partidă fenomenală ea terminând
meciul cu 39 de puncte, 4 recuperări
şi 4 pase decisive. Foarte bine a evoluat şi Carla Bartee care a reuşit un
nou double-double, 12 puncte înscrise
şi 13 recuperări. Olimpia CSU Braşov
a acumulat 29 de puncte şi va juca în
runda următoare în deplasare cu SCM
CSS Craiova.
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Spărgător de locuințe prins
În data de 15.01.2015, poliţiştii brașoveni au identificat
un tânăr de 19 ani din comuna Tărlungeni, suspectat
de comiterea în luna decembrie a anului trecut a
cinci furturi în municipiul Brașov. Furturile au fost comise pe timpul nopții, fiind sustrase bunuri în valoare
totală de 21.000 lei (televizore, scule, materiale de
construcție). Polițiștii, care au reușit deocamdată recuperarea a 25% din prejudiciu, l-au reținut pe suspect
și l-au prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria
Braşov. În urma probatoriului administrat de polițiști
și procurorul de caz, Judecătoria Brașov a emis pe
numele suspectului mandat de arestare preventivă
pe o perioadă de 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Razie pentru depistarea hoților de lemne
În data de 16.01.2015, polițiștii Postului de Poliţie Vama
Buzăului au organizat și desfășurat o acţiune pe linie
de silvicultură pe raza comunei, care a avut drept scop
depistarea persoanelor care taie ilegal şi sustrag material lemnos. Polițiștii au prins un localnic care transporta cu o căruță 1,2 m.c. lemn de foc, fără documente
legale de proveniență. Polițiștii din Șoarș au organizat
și desfășurat o acțiune similară, ocazie cu care au prins
un localnic care transporta cu un autovehicul 10,3 m.c.
cherestea, fără documente legale de proveniență.
Polițiștii au aplicat în ambele cazuri amenzi, în valoare
de 2000 lei, iar materialul lemnos menționat a fost confiscat şi predat în custodie ocolurilor silvice locale.

Minoră dispărută găsită de polițiști
În urma verificărilor și investigațiilor efectuate de polițiștii
din Teliu, ieri a fost găsită pe raza comunei o minoră
de 16 ani, dată dispărută dintr-un centru de plasament
din Ghimbav de la sfâșitul anului trecut. Minora a fost
reinternată de polițiști în centrul respectiv.
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Ce au reclamat turiştii de sărbători
la Protecția Consumatorului
Frigul din cameră, condiţiile de igienă şi calitatea
mâncării au fost principalele aspecte reclamate la
Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) de români care, de sărbători,
au mers în vacanţă sau
doar într-un local pentru
o seară.
ANPC a înregistrat, la sfârşitul lui 2014 şi începutul acestui
an, 33 de sesizări privind petrecerea sărbătorilor de iarnă, potrivit unui comunicat de presă
transmis de Mediafax.ro.
Masa de Revelion a însemnat
frig, farfurii nespălate şi whiskey
terminat înainte de miezul nopţii
pentru clienţii unui restaurant
din Constanţa. Potrivit reclamaţiei, temperatura în restaurant
era de 12 -15 grade C, iar plângerile clienţilor privind frigul au
fost ignorate. Un alt petent, care
achitase masa de Revelion în
avans la un local din Braşov, a
fost anunţat că rezervarea respectivă a fost acordată altor
clienţi.

La Buşteni, unui client i-a fost
anulată rezervarea pentru cazare
pe motiv ca nu a făcut rezervare
şi pentru servirea mesei. Tot în
perioada sărbătorilor, clientul
unui restaurant din Azuga a reclamat prezenţa unei insecte în
ciorba care i-a fost adusă şi un
comportament arogant al bucătarului unităţii.
Legat de cazare în perioada
sărbătorilor, sunt mai multe se-

sizări privind frigul din camere
(la Oaşa, în Alba, şi la Craiova),
dar şi lipsa apei calde (la Căciulata, din cauza îngheţării unei
conducte) sau întreruperea acesteia (la Praid). La Dâmbovicioara, în Argeş, un consumator
a reclamat condiţiile de cazare
care nu corespundeau celor prezentate pe site, precum şi faptul
că, după ce s-a cazat, i s-a solicitat un alt preţ decât cel pentru

care îşi dăduse acordul. Plângeri
similare au venit şi de la Buşteni
şi Poiana Ţapului.
Condiţii de cazare necorespunzătoare sau sub valoarea plătită au fost reclamate şi la Sinaia,
Sibiu, Păltiniş şi Azuga, (în ultimul caz fiind semnalate igrasie
şi instalaţia sanitară şi cea electrică defecte), în timp ce la Buşteni un consumator a reclamat
că lenjeria de pat era ruptă.

Hrebenciuc şi-a recunoscut parţial faptele
Potrivit DNA, fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc
şi-a recunoscut parţial faptele
de care este acuzat, arată Mediafax. Procurorii se pregătesc
să finalizeze dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri şi
să îl trimită în instanţă.
În ultimul referat cu propunerea de prelungire a măsurilor preventive luate faţă de
persoanele inculpate în acest caz
se mai arată, că Paltin Gheorghe
Sturdza nu a recunoscut săvârşirea vreunei infracţiuni.
Procurorii au mai scris şi că
„Adam Ioan a formulat denunţ
în prezenta cauză, prin care a
arătat că i-a oferit mită judecătorului Ordog Lorand Andras
pentru obţinerea deciziei
231/2012 a Tribunalului Covasna. Kadas Iosif, Poenaru Jănică
şi Iacob Sorin Ioan nu au recunoscut comiterea faptelor de care

sunt acuzaţi”.
Pe 15 ianuarie, DNA a extins
urmărirea penală în cazul lui Tudor Chiurariu.
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.
Viorel Hrebenciuc este urmărit penal de DNA în dosarul retrocedărilor sale pentru
infractʼiunile de constituire a unui
grup infractʼional organizat, trafic
de influentʼă și instigare la folo-

sirea influentʼei de către o persoană care îndeplinește o
functʼie de conducere într-un
partid în scopul obtʼinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.
Potrivit DNA, începând
cu aprilie 2013 și până în
prezent, Viorel Hrebenciuc,
împreună cu Ioan Adam,
Paltin Sturdza și Dan Bengescu,
a constituit și coordonat un grup
(la care au aderat/sprijinit ulterior și alte persoane), ce urmărea să obtʼină venituri prin oferire
de mită, cumpărare de influentʼă
sau folosirea nelegală a
influentʼei cu scopul de a urgenta
punerea în posesie și eliberarea
titlului de proprietate, precum
și o cât mai rapidă vânzare a terenului forestier în suprafatʼă de
43.227 ha dobândit prin hotărâre judecătorească a Tribunalului Covasna.

Decizia CCR, favorabilă lui Dan Voiculescu
Condamnat la zece ani de
închisoare în dosarul Institutului de Cercetări Alimentare,
judecătorii au decis să confişte
şi o mare parte din averea omului de afaceri Dan Voiculescu.
După soluţia definitivă a
Curţii de Apel, sediile Intact şi
ale televiziunilor fondate de
fostul senator au trecut în proprietatea statului, însă o hotărâre a judecătorilor Curţii

Constituţionale poate schimba
această situaţie, în condiţiile în
care instanţa poate decide să
confişte doar bunurile dobândite după 2012.
Măsura confiscării extinse
pentru bunurile dodândite înainte de 2012 a fost declarată
neconstituţională.
Cu majoritate de voturi,
CCR a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat

că „dispoziţiile art.112 indice
1, alin.(2,) lit.(a) din Codul Penal sunt constituţionale în măsura în care confiscarea extinsă
nu se aplică asupra bunurilor
dobândite înainte de intrarea
în vigoare a Legii nr. 63/2012
pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009
privind Codul penal”, potrivit
unui comunicat al CCR.
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Cei care refuză cardul de
sănătate, vor fi puși pe drumuri
Președintele CNAS, Vasile Ciurchea, a declarat
vineri că autoritățile vor
găsi o alternativă la cardul de sănătate pentru
persoanele care îl refuză.
„În momentul de față aș vrea
să văd câți sunt cei care refuză
cardul. Din datele noastre sunt
puțini două sau trei mii. O parte din cei care au returnat cardul acum vin și cer. Este clar
că trebuie să găsim o alternativă pentru că sunt oameni care
îl refuză din motive mai mult
sau mai puțin obiective, mai
mult sau mai puțin înțelese de
mine. Vom găsi ca alternativă
acea adeverință, însă prin
aceasta vor fi puși pe drumuri
de la casă la medic și așa mai
departe. Dacă doresc
adeverința, va rămâne
adeverința, nu doresc ca cineva
să rămână fără servicii medi-

cale pentru faptul că s-a introdus cardul. Cardul dă asigurarea că acel serviciu medical a
fost efectuat la momentul respectiv, este cheia de acces, (...)
vor scădea acele servicii medicale raportate, dar de fapt neefectuate” a sustʼinut Ciurchea
la o dezbatere.
El a precizat că adeverintʼa
prin care se dovedește calitatea
de asigurat este valabilă cât
timp se plătesc asigurările de
sănătate. Președintele CNAS
a precizat că aceeași adeverintʼă
este valabilă atât la medicul de
familie, dar și al alt furnizor de
servicii medicale.
„Adeverința este valabilă
atâta timp cât se plătesc asigurări. În cazul în care este asigurat permanent va fi valabilă
până va veni și va spune că nu
mai dorește adeverință și
dorește card. Este nevoie de
adeverință pentru că eu trebuie
să știu că este asigurat și îi dau

pachetul de servicii medicale.
Fără card va trebui să te duci
și să ceri o adeverință.
Adeverința este valabilă și la
medicul de familie și la oricare
furnizor de servicii medicale”,

Dezvoltatorii nu se aşteaptă ca vânzările
prin „Prima casă” să explodeze

Consultanţii şi dezvoltatorii
sunt de părere că extinderea
Programului „Prima Casă” şi
pentru clienţii care au o locuinţă, dar vor să cumpere una
mai mare, ajută piaţa rezidenţială, însă nu va duce la o explozie a vânzărilor, această
categorie de clienţi având oricum la dispoziţie creditele ipo-

tecare în lei.
„Din punctul de vedere al
Programului «Prima Casă»,
orice extinderea a ariei de aplicare este binevenită.
Nu cred că va genera o explozie pe piaţă, dar cu siguranţă este foarte bine. În
general, upgradării (cei care
se mută de la o locuinţă mai

mică la una mai mare, n.r.) şi
cei care îşi permit o locuinţă
mai mare pot să acceseze un
credit ipotecar în lei, iar băncile şi-au adaptat oferta foarte
bine. Cei care vor beneficia de
această măsură sunt cei care
vor să se mute de la 2 la 3 camere”, a spus Gabriel Voicu,
director divizia New Homes
în cadrul companiei Coldwell
Banker Affiliates of Romania,
citat de Mediafax. Ministrul
Finanţelor Publice, Darius
Vâlcov, a anunţat că Guvernul
va discuta la sfârşitul lunii februarie un proiect de act normativ pentru modificarea
Programului „Prima Casă”,
care să permită, printre altele,
proprietarilor de locuinţe să
poată cumpăra, în acest program, locuinţe mai mari, dacă
vând proprietatea pe care o
deţin în prezent.

SUA ar putea elimina vizele pentru români
Secretarului de Stat american pentru Afaceri Europene,
Victoria Nuland, a discutat cu
ministrul român de Externe,
Bogdan Aurescu despre eventualitatea înlăturării sistemului
de vize pentru cetăţenii români.
Comisia Europeană a cerut
în repetate rânduri Statelor
Unite ale Americii ca toţi ce-

tăţenii Uniunii Europene să fie
trataţi la fel atunci când intră
pe teritoriul SUA.
Victoria Nuland a discutat
cu Bogdan Aurescu despre
problematica Visa Waiver, despre înlăturarea regimului de
vize pentru cetăţenii romani
care vor să călătorească în
SUA. Nuland a declarat că lu-

crurile nu depind doar de România, ci şi de Congresul SUA,
potrivit Capital.
În prezent, în Uniunea Europeană există doar cinci ţări
ai căror cetăţeni mai au încă
nevoie de viză pentru a intra
în Statele Unite ale Americii:
România, Bulgaria, Polonia,
Croaţia şi Cipru.

a mai afirmat șeful CNAS.
Potrivit acestuia, prin introducerea cardului s-ar putea face
economii în sistemul de sănătate de aproximativ 20%.
„Data de 1 februarie este

data de introducere a cardului.
Asta nu înseamnă că de la 1
februarie nu vom găsi alternative și pentru cei care nu doresc
cardul. Aproximativ 95% din
populație a primit cardul. Mai

mult de 90% doresc cardul”, a
sustʼinut președintele CNAS.
El a subliniat că persoanele
care nu au primit cardul îl pot
ridica de la Casa de asigurări
de sănătate. „Cel care nu și-a
primit cardul se poate duce la
casa de asigurări de sănătate.
Toate casele sunt în măsură să
distribuie acel card”, a explicat
Vasile Ciurchea.
La Brașov, 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. Aproape 27 de mii de
brașoveni sunt așteptatʼi în următoarele luni să le ridice.
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Știri pe scurt
De ce nu s-a făcut tranzacția cu Rompetrol
Statul nu a încasat cele 200 de milioane de dolari de
la KazMunaiGas, conform memorandumului din 2013,
pentru că niciun funcționar nu a vrut să semneze nicio
hârtie de frică să nu se trezească cu dosare, a declarat
premierul Victor Ponta. Invitat în emisiunea ”Lumini și
umbre”, realizată de Dan Andronic și difuzată aseară
de B1 TV, Ponta a declarat că nu s-a finalizat procedura
de vânzare a acțiunilor statului român la Petromidia
către compania din Kazahstan, rezultate din conversia
datoriilor pe care rafinăria le avea către bugetul de stat.
Victor Ponta a dat vina pe fostul președinte Traian Băsescu pentru neîndeplinirea acestor obiective. ” Pentru
că n-a vrut nimeni să semneze nicio hârtie, niciun
funcționar, pentru că au zis: „Domne, ne face Băsescu
dosare”.

Cine scapă de taxa pe stâlp în 2015
Parcurile industriale, lucrările de amenajare făcute de
chiriaşi, platformele maritime şi bazele sportive sunt scutite de taxe pe stâlp în acest an, potrivit unei legi care a
intrat vineri în vigoare. Impozitul pe construcţii, supranumit
“taxa pe stâlp”, va scădea de la 1,5% la 1% din valoarea
patrimoniului în 2015, potrivit legii 11/2015, care a intrat
în vigoare vineri, 16 ianuarie. Faţă de actuală variantă a
Codului Fiscal, sunt prevăzute noi excepţii de la calculul
acestui impozit pentru: parcurile industriale, ştiinţifice şi
tehnologice care nu sunt scutite de la impozitul pe clădiri,
valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate,
luate în administrare sau în folosinţă, construcţiile aflate
în afară frontierei de stat (de exemplu platformele maritime
de exploatare), construcţiile închiriate sau date în folosinţă
instituţiilor publice de RAAPPS, construcţiile deţinute
de bazele sportive.

ECONOMIC
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BNR, despre criza
creditelor în franci
Băncile trebuie să evalueze individual cazurile pentru creditele în franci
elveţieni şi să găsească soluţii împreună cu fiecare
client în parte, aşa cum
Banca Naţională a "încurajat întotdeauna" instituţiile de credit.
„Banca Naţională a încurajat
întotdeauna soluţiile individuale, de la caz la caz, discuţii între
debitor şi bancă, cred că este
primul aspect de care trebuie
ţinut cont şi, dacă este să vorbim de soluţii de sistem, trebuie
să nu vorbim de una discriminatorie în raport cu ceilalţi debitori în alte valute”, a afirmat
purtătorul de cuvânt al BNR,
Dan Suciu.
El a arătat că băncile sunt
cele care trebuie să-şi evalueze
cazurile cu probleme şi să găsească soluţii, în concordanţă

cu capacitatea lor de a răspunde
la această situaţie.
La rândul său, Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, a precizat că Banca
Naţională nu poate interveni
cu reglementări care să afecteze piaţa liberă, reluând ideea
că impactul aprecierii francului

elveţian asupra sistemului bancar nu poate fi major.
Suciu a precizat că nu au fost
stabilite încă detalii privind vizita ministrului Finanţelor, Darius Vâlcov, la BNR, dar că este
binevenit. „BNR este dispusă
la orice discuţie cu toate instituţiile statului şi vom pune la

dispoziţie toate datele pe care
le avem. (...) Evident că se poate discuta orice (privind soluţiile
- n.r.), dacă cineva îşi asumă
anumite costuri, fie băncile, fie
bugetul, pentru că implică anumite costuri”, a spus Suciu. Premierul Victor Ponta i-a cerut
ministrului Finanţelor, Darius
Vâlcov, să discute cu oficialii
BNR despre situaţia creată prin
creşterea bruscă a cotatʼiei francului elveţian.
Cursul francului elveţian
anunţat de banca centrală a
crescut vineri cu 2,2%, la
4,4228 lei/franc, şi a atins un
nou maxim, în timp ce în piaţa
interbancară a trecut de 5 lei
la cotaţiile raportate la euro,
după ce decizia Băncii Elveţiei
de a renunţa la plafonul de 1,2
franci/euro impus în 2011 a
determinat o apreciere masivă
a monedei elveţiene pe pieţele
externe.

România a înregistrat în decembrie
cea mai ridicată inflaţie anuală din UE
România a înregistrat în luna
decembrie 2014 cea mai ridicată rată de creştere anuală a
preţurilor din Uniunea Europeană (UE), de 1%, comparativ
cu aceeaşi lună din 2013, în
condiţiile în care inflaţia din
UE a trecut în teritoriu negativ,
preţurile de consum scăzând
cu 0,1%.
România a fost urmată de
Austria, cu o rată a inflaţiei de
0,8%, şi de Finlanda, cu o creştere cu 0,6% a preţurilor de

consum în luna decembrie, potrivit datelor anunţate viner de
Eurostat.
La nivelul UE, 16 state au
raportat rate negative ale inflaţiei, cele mai mari scăderi ale
preţurilor de consum fiind consemnate în Grecia (-2,5%),
Bulgaria (-0,2%), Spania (1,1%) şi Cipru (-1%).
Inflaţia anuală din UE s-a situat la -0,1% în luna decembrie,
iar cea din zona euro, la -0,2%.
Raportat la luna noiembrie

a anului trecut, preţurile de consum din România au scăzut cu
0,1%, similar cu inflaţia la nivelul UE. Marţi, Institutul Naţional de Statistică a anunţat că
preţurile de consum au coborât
în luna decembrie cu 0,1% faţă
de noiembrie, pe fondul ieftinirii mărfurilor nealimentare
cu 0,5% şi al unor preţuri uşor
mai mari la servicii şi alimente,
astfel că rata anuală a inflaţiei
a coborât la 0,83%, un minim
record.

Exporturile de arme ale României s-au dublat
Exporturile de arme ale României s-au dublat în 2013. Ce
observă însă specialiştii este că
armamentul românesc nu pleacă
spre cele mai dezvoltate armate
ale lumii. Puştile fabricate la Cugir ajung mai degrabă la vânătorii americani sau la cei
germani şi nu la militarii trupelor
speciale.
Aproape 180 de milioane de
euro a încasat România în 2013
de la mai multe ţări pentru care
a furnizat componente militare.
În Europa, Olanda este clientul
care a plătit cel mai mult. Peste
70 de milioane de euro. Potrivit
departamentului pentru controlul
exporturilor, guvernul din această
ţară a cumpărat o navă de trans-

port pentru deşeuri nucleare, un
corp de navă de suport logistic
şi documentaţie de execuţie pentru o fregată multirol.
Printre cei mai importanţi
clienţi se numără şi Statele Unite,
Israel, Marea Britanie sau Maroc. Americanii, spre exemplu,
au fost interesaţi de câteva zeci
de mitraliere simple şi antiaeriene, aproape 10.000 de pistoale şi puşti semiautomate,
arme pentru sport, aruncătoare
de grenade şi echipamente de
ghidare sau accesorii pentru aeronave.
Armele vândute în cele mai
multe state europene şi peste
ocean sunt pentru civili. Vânătorii şi sportivii străini au co-

mandat pistoale de calibru mic
sau arme semiautomate. „Lunetele româneşti au avut o promovare foarte bună în America.
America, fiind o ţară saturată de
producătorii locali. Ofensiva cea
mai mare vine din China acum.
Lunetele fabricate în România
nu se pot compara cu lunetele
fabricate în Germania, Austria
sau SUA”, a spus Dinu Sălăjan,
expert în armament.
„Evident, am vândut în Maroc
elicoptere. Profitul este mare. E
cunoscut faptul ca armele mici,
armamentul de infanterie, sunt
necesare, dar nu poartă câştiguri
fabuloase pentru fabricanţi”, a
spus Dinu Sălăjan, expert în armament.
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Elevii din fiecare școală
vor avea un semn distinctiv
Fiecare unitate de
învăţământ trebuie
să stabilească pentru elevi cel puţin
un semn distinctiv
pentru creşterea siguranţei, prevede
Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor
din învăţămânul
preuniversitar, elaborat de Ministerul
Educaţiei.
Acelaşi regulament
prevede şi existenţa unei
Comisii pentru prevenirea şi combaterea violenţei în fiecare şcoală,
care să adopte anual un
Plan operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului
violenţei în mediul şcolar.
Comisia are obligaţia de a
colabora cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu
reprezentanţii Poliţiei şi ai Jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în şcoală. Totodată, în
fiecare şcoală, se stabilesc, po-

trivit regulamentului, condiţiile
de acces pentru personal, elevi
şi vizitatori.
În urma consultării Consiliului reprezentativ al părinţilor
şi a Consiliului reprezentativ
al elevilor, Consiliul profesoral
din fiecare şcoală trebuie să

A.J.O.F.M. BRAŞOV

stabilească pentru elevi cel puţin un semn distinctiv, cum ar
fi: ecuson, uniformă, eşarfă
sau altele asemenea.
Semnele distinctive vor fi
comunicate Poliţiei şi Jandarmieriei din judeţul respectiv.
Regulamentul şcolar prevede

și care sunt actele de
violenţă ce pot fi săvârşite în şcoli, de la violarea secretului corespondenţei (accesarea fără
consimţământul persoanei a calculatorului, telefonului mobil etc.), discriminare, insulte şi
ameninţări grave şi repetate şi lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor
prin omisiune de înştiinţare, la violenţe fizice.
Introducerea unor
persoane străine în incinta şcolii, alarma falsă,
incendierea şi tentativă
de incendiere, introducerea armelor în spaţiul
şcolar, dar şi consumul
sau traficul de alcool sau
stupefiante în şcoală
sunt considerate atentat
la securitatea unităţii şcolare.
O altă comisie catre trebuie
să funcţioneze în fiecare
şcoală este aceea pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii, potrivit aceluiaşi
regulament şcolar.
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Raed Arafat: Reanalizăm
timpii de reacție din țară
Secretarul de Stat,
Raed Arafat (foto), a
dezvăluit că timpii de
reactʼie pentru echipajele de prim-ajutor
sunt verificatʼi în întreaga tʼară. Potrivit
oficialului român, în
urma rezultatelor studiului se va stabili
dacă trebuie modificată legislatʼia aflată în
vigoare.
Raed Arafat, șeful
Departamentului pentru Situatʼii de Urgentʼă din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, a declarat că timpii
de reactʼie a echipajelor de
prim ajutor și interventʼie în
judetʼul Mureș s-au încadrat
în general în timpul prevăzut
de normele legale.
Potrivit lui Arafat, în 90%
din cazurile din mediul urban
și în 75% din cazurile din
mediul rural echipajele au
ajuns la timp, informează
Agerpres. Secretarul de stat
a precizat că prevederile legale dau „maximum 12 minute pentru echipajul de prim
ajutor, 20 de minute pentru
echipajul cu medic sau pentru
elicopter” pentru zona rurală
și „maximum 8 mi
nute

pentru echipajul de prim
ajutor și 15 minute pentru
echipajul cu medic” pentru
cea urbană. „Această prevedere era până în anul 2014,
acum începem să reanalizăm
timpii de reacție din țară ca
să vedem dacă trebuie să modificăm acum legislația, ca să
punem un alt target sau o altă
țintă pentru anul 2020”, a
mai adăugat oficialul român.
Colonelul Dorin Oltean,
șeful Inspectoratului pentru
Situatʼii de Urgentʼă Mureș, a
precizat că SMURD a operat
cele mai multe interventʼii în
București, peste 55.000 pe
an. Pe locul II în top se află
ISU Mureș, cu peste 15.000
de interventʼii.

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
administrator
agent comercial
agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri)
agent de securitate
agent de vânzări
agent servicii client
ajutor ospătar
ambalator manual
analist calitate
asistent manager
asistent medical generalist
barman
brutar
bucătar
bufetier
cameristă hotel
casier
comisioner
conducător autospecială
confecţioner încălţăminte ortopedică
confecţioner-asamblor articole din textile
confecţioner-montator produse din lemn
consilier/expert/inspector/referent/economist în
economie generală
controlor calitate
curier
cusător articole marochinărie
desenator-însemnător cherestea
designer industrial
economist-şef
electrician de întreţinere şi reparaţii
electrician în construcţii

1
1
1
4
1
2
1
4
2
1
1
2
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1

electromecanic
femeie de serviciu
formator
frezor universal
funcţionar administrativ
funcţionar economic
gestionar depozit
inginer căi ferate, drumuri şi poduri
inginer de sistem software
inginer electromecanic
inginer electrotehnist
inginer mecanic
inginer montaj
inginer producţie
inginer tehnolog metalurg
îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară
îngrijitor bătrâni la domiciliu
îngrijitor de copii
îngrijitor spaţii hoteliere
instalator apă, canal
laborant apă potabilă
lăcătuş construcţii metalice şi navale
lăcătuş mecanic
lăcătuş montator pentru utilaje industriale, de
construcţii şi agricole
legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale)
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
lucrător comercial
lucrător pentru salubrizare
macaragiu
manipulant mărfuri
mânuitor, montator decor
maşinist la maşini de ambalat
maşinist la maşini mobile pentru transporturi

1
4
1
2
1
1
5
1
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
5
1
1
3
3
1
1
4
1
1

interioare
1
medic specialist
1
monitor de schi, snow-board şi sporturi de alunecare
pe zăpadă
1
montator subansamble
4
morar la prepararea materialelor pentru acumulatori1
muncitor necalificat în industria confecţiilor
1
muncitor necalificat în silvicultură
1
muncitor necalificat la asamblarea/montarea pieselor
6
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli
zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet
1
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele,
poduri, baraje
1
operator la maşină de etichetat
1
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 9
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate
1
ospătar (chelner)
4
paznic
2
portar
1
programator
1
programator ajutor
2
programator fabricaţie/lansator fabricaţie
1
proiectant inginer aeronave
1
proiectant inginer electrotehnic
1
proiectant inginer instalaţii
1
recepţioner de hotel
3
rectificator universal
1
referent de specialitate financiar-contabilitate
1
reglor maşini-unelte
1
secretară
2
şef atelier
1
şef cantină
1

şef coloană auto
şef depozit
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer de autoturisme şi camionete
specialist îmbunătăţire procese
specialist în domeniul proiectării
asistate pe calculator
specialist în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă
specialist resurse umane
stivuitorist
strungar la maşini de strunjit roţi cai ferate
strungar universal
sudor
tâmplar universal
tehnician laborant analize
produse alimentare
tehnician tehnolog mecanic
teleoperator financiar-bancar
tipograf-tipăritor
trăgător fețe pe calapod
tricoter manual
vânzător
vopsitor industrial

1
1
2
2
1
1
1
1
4
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Făgăraș
operator devize
șofer autocamion/mașină de mare tonaj

1
1

Zărneşti
muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor
12
tehnician mentenanță electromecanică- automatică
echipamente industriale
1

BRAȘOVUL ISTORIC

6

Luni

„Crai nou”a avut
premiera la „Şaguna”

Braşovul
reprezintă
pentru destinul
compozitorului Ciprian Porumbescu (1853-1883)
cea mai fecundă perioadă artistică din viaţa sa.
Născut la 14 octombrie 1853, la Şipotele Sucevei,
Ciprian îşi descoperă la doar 6 ani talentul muzical. A început studiul viorii la Suceava şi Cernăuţi, şi-l continuă la Viena. Ciprian Porumbescu
tipăreşte în anul 1880, la Viena, 20 de piese corale
şi cântece la unison, reunite în „Colecţiune de
cântece sociale pentru studenţii români”. Între
acestea: „Cântecul gintei latine”, „Cântecul tricolorului”, şi „Imnul Unirii” (Pe-al nostru steag).
Timpul petrecut la Viena i-a adus lui Porumbescu
adevăraţi prieteni braşoveni: Andrei Bârseanu,
Gheorghe Chelaru,Vasile Voinea, doctorul
Baiulescu, Lazăr Nastasi ş.a.
La îndemnul acestora, (aflând că Gheorghe Dima
a plecat la Sibiu), în vara anului 1881, Ciprian
Porumbescu solicită postul de profesor de muzică
la Gimnaziul greco-ortodox român „Andrei
Şaguna” din Braşov.
La 11 noiembrie 1881, Porumbescu soseşte în oraşul de la poalele Tâmpei şi se stabileşte, în gazdă,

la familia Copony, din strada Angergasse nr. 1431,
în Scheii Braşovului. (Astăzi, str. Prundului nr. 31,
în apropierea Colegiului Naţional „Andrei Şaguna”). Pe lângă postul didactic solicitat, Porumbescu
este numit dirijor al corului Bisericii greco-ortodoxe „Sf. Nicolae” din Scheii Braşovului (14 noiembrie 1881) şi dirijor al Reuniunii române de
gimnastică şi cântări din Braşov.
Urmează cea mai fecundă etapă a vieţii sale artistice. La 27 februarie/11 martie 1882 are loc
premiera cu spectacolul „Crai Nou”, operetă în
două acte, scrisă de Ciprian Porumbescu pe textul
piesei poetului Vasile Alecsandri. O placă memorială, fixată pe zidul Colegiului Naţional „Andrei
Şaguna”, consemnează evenimentul care
a avut loc în sala festivă a Gimnaziului
român.
Distribuţia celor trei spectacole care sau jucat cu opereta „Crai Nou”, în anul
1882, la Braşov, a cuprins peste 60 de
persoane, în rolurile principale fiind: Carolina Lenghel (Anica), Cornelia Roman
(Dochiţa), Andrei Bârseanu (Bujor), Vasile Voinea (Leonaş), G. Strâmbu (Ispravnicul), Zosim Butnaru (Moş Corbu).
Sufleur: Pandele Dima, fratele compozitorului G. Dima. Regia artistică: Ioan
Bucur Popp, negustor de frunte, care a

suportat şi cheltuielile punerii în scenă ale spectacolului. La spectacol şi-a dat concursul orchestra
Societăţii Filarmonice braşovene. Aici prim cornist era Fr. Böhme, care, l-a ajutat pe Ciprian
Porumbescu la orchestrarea operetei.
Succesul imens impune reluarea spectacolului la
28 februarie /12 martie şi la 11 / 23 martie 1882,
pe aceeaşi scenă. În acelaşi an, opereta este montată şi la Oraviţa.
Toată această activitate de creaţie, de repetiţii
şi spectacole îi agravează boala (tuberculoza).
Porumbescu se stinge din viaţă la 6 iunie 1883,
acasă la Stupca (Suceava).
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Caravana Ecotic
vine şi la Braşov
Braşovenii vor putea din nou să scape de DEEE-urile pe
care le mai au pe
acasă, dar şi să
vadă cum arată pe
dinăuntru echipamentele electrice şi
electronice uzuale,
cum se reciclează şi
care sunt elementele poluante din
acestea, în cadrul
expoziţiei mobile
„Caravana Ecotic”.
Caravana va fi amplasată în
perioada 23-25 ianuarie, în
Parcul Uranus (lângă piaţa
Astra).
Expoziţia cuprinde zece tipuri de deşeuri de echipamente electrice şi electronice
dezasamblate, evidenţiinduse în scop educativ componentele acestora, şi poate fi
vizitată înfiecare dintre zilele
expoziţiei, în intervalul orar
10.00 – 18 00. În cadrul aces-

tei campanii va fi organizată
o tombolă, la care vor putea
participa toţi cei care vor preda la caravană un deşeu de
echipament electric şi electronic complet. Tombola va
avea ca premii opt tablete orferite de partenerii şi sponsorii
campaniei.
Acţiunea face parte din
campania de conştientizare şi
reciclare a deşeurilor de echipamente electrice şi electro-

nice şi a deşeurilor de baterii
şi acumulatori portabili, desfăşurată de Ecotic la Braşov,
în perioada 17 – 29 ianuarie,
alături de partenerii săi. Campania este destinată instituţiilor de învăţământ precum şi
publicului larg şi face parte
din seria celor 30 de campanii
locale cuprinse în proiectul
„Caravana ECOTIC”, proiect
dezvoltat la nivel naţional de
către Asociaţia ECOTIC prin

Muncă în folosul comunităţii în loc de puşcărie

Douăsprezece persoane cercetate penal execută în prezent
muncă în folosul comunităţii,
prin decizia procurorilor care
se ocupă de cazurile lor, pentru a nu mai fi condamnate şi
trimise în închisoare.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei, Sorin Toarcea, din august anul trecut,
Municipalitatea are în responsabilitate 62 de dosare ale
acestor persoane, pe care trebuie să le pună la treabă. Dintre acestea, şapte au fost
suspendate, prin neprezentarea celor obligaţi să muncească, în cazul cărora procedura
penală a fost reluată.

Alte 12 persoane, în afara
celor care muncesc în prezent,
şi-au executat deja pedeapsa
de muncă în folosul comunităţii, iar restul de 31, vor efectua orele de muncă în perioada
următoare.
Pedepsele cu munca în folosul comunităţii au fost date
pentru furturi din locuinţe sau
hipermarketuri, conducere
fără permis, conducerea unui
autovehicul neînmatriculat
sau cu seria motorului necorespunzătoare cu cea a şasiului, ori conducere sub
influenţa alcoolului. Se mai
adaugă delapidarea, falsul în
înscrisuri, consumul de dro-

guri uşoare (marijuana), lovire şi alte violenţe (violenţă
conjugală), ameninţări prin
telefon, cerşetorie.Toţi cei
obligaţi la muncă în folosul
comunităţii lucrează fie pe
domeniul public, fie la căminul pentru persoane vârstnice
din Noua, fie la căminul pentru persoane fără adăpost, în
activităţi de curăţenie.
Pedepsele sunt de 30 de zile
sau de 60 de zile, în condiţiile
în care „ziua” de lucru este
considerată două ore, iar cel
pedepsit poate executa până
la opt ore o dată.
Potrivit reprezentanţilor primăriei, printre cei care muncesc se află şi un minor care
a fost prins furând dintr-un
magazin. El are de executat
60 de zile de muncă în folosul
comunităţii şi nu poate munci
mai mult de trei ore, dat fiind
statutul său de minor. Puştiul
are totuşi 16 ani şi îşi execută
orele de muncă după ce iese
de la şcoală.EEDDDD A.P

Braşovenii, în topul donaţiilor la Hospice
La Hospice Casa Speranţei
fiecare clipă este preţuită!
Doar la centrul din Braşov
sute de persoane afectate de
o boală incurabilă primesc
sprijin şi tratament din partea
specialiştilor Fundaţiei Casa
Speranţei. Iar pentru aceasta

au nevoie în continuare de
susţinerea financiară din partea comunităţii. Astfel, fiecare
persoană poate direcţiona 2%
din impozitul pe venit pentru
ajutorarea pacienţilor bolnavi
incurabil. Acţiunea face parte
din campania naţională care

permite fiecărui angajat să doneze din suma datorată anual
bugetului de stat un procent
către organizaţii non-guvernamentale. Peste 500 000 de
lei este suma care a fost direcţionată anul trecut de către
braşoveni către Hospice.

contribuţia instrumentului LIFE+ al
Uniunii Europene.
Partenerii care s-au
alăturat demersului
ecologic sunt Agenţia
pentru Protecţia Mediului Braşov, Primăria Municipiului
Braşov și Dedeman.
Parte din proiectul
„Caravana Ecotic”
este şi programul „Zilele ECO în Şcoala
ta!”, care la Braşov
se va desfăşura la
şcolile gimnaziale nr 12, nr.
9 şi nr 2 – Diaconu Coresi.
Până la sfârşitul anului şcolar
2014 – 2015, toate şcolile implicate în proiect trebuie să
colecteze selectiv DEEE şi
deşeuri de baterii şi acumulatori, să primească vizita Caravanei în curtea şcolii şi să
desfăşoare la alegere o serie
de activităţi prietenoase cu
mediul.
A.P.
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Programul The Duke of
Edinburgh’s International
Award, prezentat la Braşov
Vineri, 16 ianuarie 2015,
programul The Duke of
Edinburgh’s International
Award Romania a fost prezentat cadrelor didactice
şi studenţilor din Braşov,
oferind astfel tinerilor liceeni şi studenţilor oportunitatea de a participa
activ într-un program internaţional de dezvoltare personală care promovează
depăşirea limitelor şi atingerea propriilor performanţe. La eveniment au
luat parte cadre didactice,
inspectori, profesori universitari şi peste 100 de
studenţi care s-au arătat
interesaţi de oportunităţile
pe care le oferă programul
The Duke of Edinburgh’s
International Award.
Pentru prima dată în Braşov, un program de educaţie non formală este
adus în atenţia cadrelor
didactice din sistemul universitar şi pre-universitar
de către Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei a Universităţii
Transilvania.

Prezentarea a avut loc la
sala Aula Magna a Universităţii Transilvania Braşov.
The Duke of Edinburgh’s International Award este liderul mondial al programelor
de dezvoltare ce se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 24 de ani
care, indiferent de mediul
de provenienţă, sunt încurajaţi să desfăşoare activităţi de educaţie non-formală
care să le asigure o tranziţie
echilibrată de la adolescenţă la viaţa de tânăr adult.
În România, programul este
patronat de către Alteţa Sa
Regală, Principesa Moştenitoare Margareta a României, susţinut de Ministerul
Educaţiei Naţionale şi de
Alteţa Sa Regală, Principele Nicolae al României. În
anul 2014 programul The
Duke of Edinburgh’s International Award Romania a
primit Premiul I în cadrul
Galei Societăţii Civile Române, secţiunea de tineret,
precum şi Premiul I în cadrul primei ediţii a Galei Societăţii Civile Tinere.
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Pagină relizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea

Halep e gata de
Australian Open
Simona Halep, locul 3
WTA, a declarat, sâmbătă,
că abia aşteaptă să înceapă turneul
de la Australian Open, primul Grand
Slam al anului, subliniind
că nu simte nicio presiune şi că este recuperată complet
după problemele de sănătate care au constrâns-o să se
retragă de la competiţia de la Sydney. „Nu vreau să mă
gândesc că trebuie să câştig acest turneu sau că trebuie
să ajung în semifinale sau sferturi. Vreau să iau fiecare
meci la rând şi abia aştept să încep turneul, voi avea
partidă grea. Mă simt bine, sunt aproape recuperată
complet. Am dormit bine, am mâncat bine, sunt pregătită”,
a afirmat Halep, care s-a retras de la turneul de la Sydney
din cauza unor probleme de sănătate. Halep crede că
oricare din primele 20 de jucătoare poate câştiga Australian Open. Simona Halep, locul 3 WTA şi a treia favorită, o va întâlni azi pe sportiva italiană Karin Knapp,
numărul 51 mondial, în primul tur la Australian Open,
conform tragerii la sorţi ce a avut loc la Melbourne. Halep
şi Knapp nu au mai fost adversare până în prezent.

Finale blestemate
Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olanda), cap de serie numărul 2, a fost învinsă în finala probei
de dublu din cadrul turneului de la Sydney (Australia),
dotat cu premii în valoare totală de 494.310 dolari. Tecău
şi Rojer au fost învinşi în finală, cu scorul de 6-4, 7-6 (5),
într-o oră şi 25 minute, de cuplul Rohan Bopanna/Daniel
Nestor (India/Canada, nr. 3). Perechea Monica Niculescu/Vitalia Diatcenko (România/Rusia) a pierdut finala
probei de dublu din cadrul turneului de la Hobart (Australia), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de
dolari. Niculescu şi Diatcenko au fost învinse în ultimul
act, cu scorul de 7-5, 6-3, într-o oră şi 13 minute, de
cuplul Kiki Bertens/Johanna Larsson (Olanda/Suedia).
Perechea Florin Mergea/Dominic Inglot (România/Marea
Britanie) a pierdut finala probei de dublu din cadrul turneului de la Auckland (Noua Zeelandă), dotat cu premii
în valoare totală de 519.395 de dolari. Mergea şi Inglot
au fost învinşi în finală, cu scorul de 7-6 (7/1), 6-4, de
perechea Raven Klaasen/Leander Paes (Africa de Sud/India), cap de serie numărul 4.

Copil e pe tabloul principal
Tenismanul Marius Copil, locul 194 ATP, s-a calificat
pentru prima oară în carieră pe tabloul principal la un
turneu de Grand Slam, el reuşind această performanţă
la Australian Open. Marius Copil a trecut în ultimul tur al
calificărilor de australianul Omar Jasika, locul 567 ATP,
scor 7-6 (7/5), 6-2, după 90 de minute de joc. În primul
tur pe tabloul principal, Copil îl va întâlni pe spaniolul
Pablo Andujar, locul 40 ATP.

Wilder e campion mondial
Boxerul Deontay Wilder a devenit primul campion mondial
american la categoria grea din 2007, după ce l-a învins
la puncte pe canadianul Bermane Stiverne, deținătorul
centurii WBC, într-un meci disputat sâmbătă la Las Vegas.
Wilder, 29 ani, a dominat clar cele 12 reprize ale luptei
cu Stiverne și a primit o decizie unanimă la puncte: 118109, 119-108, 120-107. Americanul, supranumit „Bombardierul de bronz”, a obținut a 33-a sa victorie din
palmares, în timp ce canadianul de origine haitiană a
suferit a 2-a înfrângere față de 24 victorii. Shannon Briggs
a fost ultimul american care deținuse o centură mondială
la categoria grea (WBO), pe care a pierdut-o în iunie
2007. De la începutul anilor 2000, categoria grea a fost
dominată de foști boxeri din blocul ex-sovietic, în special
de frații ucraineeni Vitali și Vladimir Kliciko.
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Stegarii se
pregătesc de retur

FC Brașov și-a reluat
săptămâna trecută pregătirile după vacanța de
iarnă.
Stegarii s-au întors la treabă
și au un nou antrenor principal, croatul Vjekoslav Lokica.
Noul tehnician i-a pus serios
la treabă pe fotbaliștii
brașoveni care au ca obiectiv
salvarea de la retrogradare.
Problemele financiare ale clubului sunt departe de a fi rezolvate, dar conducătorii
brașoveni încearcă să formeze
un grup care să poată face fatʼă
în returul campionatului.
Enceanu a plecat la Steaua.
Din echipa care a încheiat turul de campionat au plecat
deja mai multʼi jucători. Rareș
Enceanu a semnat un contract
cu campioana României,
Steaua București, și a debutat
deja pentru trupa condusă de
Constantin Gâlcă în amicalul
de lux cu Borussia Dortmund.
Stegarii au primit în schimbul

mijlocașului suma de 300.000
de euro dar și 20% dintr-un
eventual viitor transfer. Un alt
mijlocaș care a părăsit
formatʼia de sub Tâmpa este
Cătălin Munteanu. Veteranul
galben-negrilor a semnat o
întʼelegere cu Viitorul lui Gică
Hagi, din postura de jucător
liber de contract. Fundașul
stânga Serghino a ajuns la un
acord cu oficialii brașoveni și
și-a reziliat întʼelegerea cu clubul galben-negru. Mijlocașul
defensiv portughez, Bruno
Madeira, a fost declarat liber
de contract și a semnat o
întʼelegere cu Concordia
Chiajna. Și fundașul central
Ricardo Machado a fost declarat liber de contract de către Camera Natʼională de
Solutʼionare a Litigiilor, dar
mai marii clubului stegar au
făcut apel la această decizie.
Rămâne de văzut ce se va întâmpla
cu
căpitanul
brașovenilor, dar președintele
clubului FC Brașov, Constan-

tin Zotta este convins că Machado va juca în continuare
pe Tineretului.
„Veți vedea că Machado va
juca în continuare pentru FC
Brașov. Este o gravă eroare
a Camerei Naţionale de Soluţionare a Litigiilor, care aduce
mari prejudicii clubului nostru,
dar şi fotbalului românesc. S-a
dat o decizie fără să fie respectate regulamentele. Machado nu
avea cum să fie declarat jucător
liber de contract”, a spus Zottta.
Sunt și altʼi jucători ai echipei
de sub Tâmpa care au depus
memorii pentru a deveni jucători liberi de contract, printre aceștia numărându-se
Ștefan Grigorie și Georgian
Păun. În aceste conditʼii oficialii brașoveni trebuie să găsească repede o solutʼie pentru
a rezolva restantʼele financiare
și pentru a acoperii golurile
lăsate de plecările de la echipă.
Un fost campion al României
se pregătește cu FC Brașov.
După valul de plecări, la FC

Brașov au început să apară
jucători noi. Astfel la antrenamentele stegarilor s-a prezentat atacantul de 32 de ani
Cristian Dănălache, care ar
putea semna un contract cu
gruparea de sub Tâmpa. Dănălache a evoluat în ultima
perioadă în campionatul
chinez la Jiangsu Sainty şi
Qindao Jonoon. Atacantul
a câștigat un titlu de campion al României cu
formatʼia Unirea Urziceni.
Pe lângă Dănălache, la antrenamentele stegarilor s-au
mai prezentat și fundașii
stânga Bogdan Gabriel Dumitru și Valeriu Lupu. Bogdan Dumitru are 22 de ani
și a jucat până acum în ligile
inferioare la Gloria Buzău
şi Brăila, în timp ce Valeriu
Lupu are 23 de ani și este
un produs al Stelei. El a
evoluat și la formatʼiile
Steaua II, Unirea Urziceni,
Universitatea Cluj și Săgeata
Năvodari.

Încă o înfrângere
pentru lupi

Gyenes a câștigat
clasa maraton

Echipa de hochei pe gheatʼă
Corona Wolves Brașov a
pierdut jocul disputat sâmbătă
seara pe Patinoarul Olimpic
din parcul Tractorul. „Lupii”
au fost învinși după prelungiri
cu scorul de 2-3 (0-0, 2-0, 02, 0-1) de formatʼia maghiară
Ujpesti, într-o partidă din sezonul regulat al Ligii Mol.
După o primă repriză echilibrată, elevii suedezului Jerry
Andersson s-au desprins prin
golurile înscrise de Petreș și
Mihaly. Oaspetʼii au redus din

Românul Emanuel
Gyenes pe un KTM a
câștigat clasa maraton
editʼiei 2015 a raliului
Dakar, competitʼie organizată în Argentina,
Chile și Bolivia. La clasa maraton, participantʼii
nu au voie să schimbe
motorul sau alte componente ale motocicletei pe
tot parcursul întrecerii. Mani
Gyenes a terminat raliul pe
pozitʼia a 21-a în clasamentul
general, unde s-a impus spa-

handicap prin Tapio, iar Csany a egalat când mai erau de
jucat doar trei secunde din
timpul regulamentar. Mihalik
a înscris golul victoriei după
ce a profitat de o mare eroare
a lui Csab Nagy. Brașovenii
se află în continuare pe
pozitʼia a patra a Ligii Mol cu
64 de puncte. Aseară Corona
Wolves Brașov a jucat pe teren propriu împotriva maghiarilor de la Debrecen.
Partida s-a terminat după închiderea editʼiei.

niolul Marc Coma. Celălalt
român prezent la comptitʼia
sud-americană, brașoveanul
Marcel Butuza, a fost nevoit
să abandoneze.
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Deva, o nucă tare
pentru Corona

Pagină relizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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Amical de lux pentru Steaua

Steaua București a fost învinsă de formația germană Borussia
Dortmund cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă, la Alicante, întrun prim meci amical de fotbal susținut de campioana României în stagiul de pregătire din Spania. Steaua a făcut un
meci bun și nu a lipsit mult să obțină un rezultat excelent.
Unicul gol a fost înscris de polonezul Blaszczykowski (84),
după o eroare a lui Paul Papp. „Roș-albaștrii'' au avut doar
două ocazii în prima repriză, ambele prin Keșeru, dar acesta
a ratat în minutele 4, singur cu portarul, și 32 când a șutat
pe lângă poartă. Keșeru a fost aproape de gol și după pauză,
când Steaua a avut o perioadă bună de joc, dar atacantul
a trimis mingea în bară în minutul 51, iar apoi l-a luat la țintă
pe Ginter în minutul 55, din poziție de finalizare. După mai
multe schimbări în ambele echipe, finalul partidei a aparținut
Borussiei, echipă calificată în optimile Champions League.
Andrei Prepeliță și Giedrius Arlauskis au acuzat probleme
medicale minore și au fost menajați, în timp ce Chipciu, Filip,
Iancu și Tamaș au parte de un program de pregătire separat,
după accidentări. Steliștii vor mai juca un amical în Spania,
pe 21 ianuarie, cu Shanghai Shenhua (China).

Pleacă și Chipciu!?

Steaua s-a despărţit în această iarnă de Lukasz Szukala şi
Lucian Sînmărtean, ambii plecaţi la Al Ittihad, şi ar mai putea
pierde încă un jucător important. Presa din Ucraina anunţă
că Dinamo Kiev îl vrea pe Alex Chipciu şi e gata să pună
pe masă 3 milioane de euro. Dublul sumei plătite de Steaua
pentru a-l aduce în 2012 de la FC Braşov. Fosta adversară
a campioanei României l-a mai dorit pe mijlocaşul de 25 de
ani şi anul trecut, însă cele două părţi nu s-au înţeles. Steaua
însă cere peste 5 milioane de euro, iar Dinamo Kiev ar avea
concurenţă serioasă, Trabzonspor, Toulouse şi Marseille
fiind interesate de el.

Echipa de handbal feminin Corona Brașov s-a împiedicat și în acest sezon
în deplasarea de la Deva,
la fel cum a făcut-o în sezonul trecut.
Brădeanu și compania nu se
regăsesc în acest debut de retur.
După meciul slab de pe teren
propriu cu CSM Ploiești, fetele
de la Corona Brașov s-au deplasat la Deva cu gândul doar
la cele trei puncte puse în joc.
Din păcate socoteala de acasă
nu se potrivește cu cea din târg,
și fetele antrenate de Bogdan
Burcea și Dumitru Berbece nu
au reușit decât un rezultat de
egalitate în compania formatʼiei
Cetate Deva, scor 27-27.

O repriză echilibrată. Prima parte a jocului de la Deva a stat sub
semnul echilibrului. Ambele
combatante au fost preocupate
să nu piardă contactul cu adversarele și s-a mers cap la cap.
Brădeanu pentru Corona și Ani
Senocico de partea cealaltă au
fost jucătoarele care au dictat
ritmul și care s-au evidentʼiat în
prima parte a disputei. După 30
de minute de luptă s-a intrat la
cabine la egalitate, scor 13-13.
Ulciorul nu merge de multe ori la
apă. În partea secundă, handbalistele brașovence și-au adus
aminte că sunt pretendente la
titlul natʼional și au încercat să
joace altceva. Apărarea a început să functʼioneze și Brădeanu
și compania s-au distantʼat ușor,

Andone e „omul momentului”
Florin Andone a deschis
scorul în meciul Cordoba-Eibar, scor 1-1, în secunda 9,8,
reușind cel mai rapid gol din
actuala editʼie a campionatului
spaniol și din istoria de peste
60 de ani a clubului andaluz.
A fost al patrulea cel mai rapid
gol din istoria Primerei Division, într-un top condus de Joseba Llorente care a înscris
după doar 7,3 secunde de la
startul partidei. El e urmat de
Seydou Keita care a punctat
după 7,6 secunde şi de Dario
Silva care a băgat mingea în
poartă după doar 8 secunde
de la fluierul de start al jocului.
Reușita românului va rămâne
și din alte motive în istoria
campionatului spaniol și a clubului Cordoba. A fost cel de-

al 700-lea gol marcat pe stadionul El Nuevo Arcangel,
arena formatʼiei andaluze. Golul atacantului de 21 de ani a
fost al treilea reușit de român
în cinci meciuri jucate pentru
Cordoba în actualul sezon, în
toate competitʼiile. Din acestea
cinci, în doar patru a început
ca titular. Andone a devenit,
astfel, primul fotbalist din istoria clubului care a marcat în
primele sale trei meciuri pe El
Nuevo Arcangel. Florin a înscris împotriva Granadei, în
Cupa Spaniei și în La Liga,
respectiv contra lui Eibar, în
campionat. Un motiv în plus
pentru care Andone este numit
de presa locală din Cordoba
„omul momentului” la echipa
lui Miroslav Djukic.

ușor pe tabela de marcaj. La fel
ca și în partida cu CSM Ploiești,
brașovencele au ajuns să aibă
un avans liniștitor, dar de data
aceasta norocul nu le-a mai surâs pe final. Cu 13 min. înainte
de finalul jocului, trupa de sub
Tâmpa conducea cu scorul de
22-17 și se părea că formatʼia
brașoveană își va adjudeca toate
punctele puse în joc. Din păcate,
în doar patru minute de joc gazdele conduse din teren de Carmen Cartaș și Mihaela Ani
Senocico au reușit să se apropie
la un singur gol distantʼă de
formatʼia brașoveană, scor 2122. Cu trei minute înainte de finalul jocului tabela arăta
egalitate la 25. S-a terminat 2727 și Corona pierde din nou

puncte pe terenul celor de la Cetate Deva. Îngrijorător este faptul că trupa de sub Tâmpa nu
reușește să-și găsească ritmul
și are evolutʼii sub așteptări împotriva unor formatʼii pe care ar
trebui să le învingă cu ușurintʼă.
În partida de la Deva, pentru
Corona au marcat: Brădeanu 9 goluri, Hotea, Apetrei și Briscan - câte 3 goluri, Pricopi, Tudor și Chiper - câte 2 goluri
fiecare, Bondar, Zamfir și Dincă
- câte un gol. De partea cealaltă,
Carmen Cartaș cu 13 goluri înscrise și Miahela Ani Senocico,
4 reușite, au fost cele mai bune
jucătoare. Pentru Corona
Brașov urmează meciul cu
HCM Baia Mare de pe teren
propriu din Cupa României.

Apără Tătăruşanu!
Partidă foarte
bună făcută de Ciprian Tătăruşanu,
în runda cu numărul 19 din Italia.
Fostul goalkeeper
al Stelei a avut o
contribuţie decisivă în victoria Fiorentinei pe terenul
celor de la Chievo
Verona. Formaţia
din Firenze s-a impus cu scorul de 21, prin punctele semnate de
Rordiguez (35) şi Babacar
(94). Punctul veronezilor a
fost reuşit de Pellissier (72).
La scorul de 1-1, în minutul
78, portarul român a avut
două super intervenţii, după
care, în prelungiri Fiorentina

Dinamo a pierdut cu Bursaspor

Echipa Dinamo a pierdut primul meci amical disputat în stagiul de pregătire din Turcia, după ce a fost învinsă, cu scorul
de 3-1 (3-0), de formaţia Bursaspor, locul cinci în prima ligă
turcă. Pentru Dinamo a marcat Boubacar, în minutul 89, el
transformând un penalti obţinut de Patrick Petre. Golurile
formaţiei Bursaspor au fost marcate de Volkan Şen '11, Cedric Bakambu '33 şi Ozan Tufan '40. În partida amicală cu
Bursaspor, antrenorul Mihai Teja l-a folosit şi pe fundaşul
central eston Mikk Reintam (24 de ani), care a jucat ultima
oară pentru Nomme Kalju FC, în campionatul Estoniei. Următorul meci al dinamoviştilor va avea loc, astăzi, de la ora
15.00, în compania formaţiei FC Erzgebirge Aue (ultimul
loc în Liga a doua germană).
Prima victorie pentru Pițurcă
După 7 partide oficiale în care nu a reușit să câștige, Victor
Pițurcă a obținut și primul succes pe banca lui Al Ittihad, 32 într-un amical cu Al Jazira, din Emiratele Arabe Unite.
Lucian Sânmărtean a fost titular la Al Ittihad și se numără
printre cei mai lăudați jucători ai lui Pițurcă, deși nu a participat
la vreunul dintre cele trei goluri marcate de echipa sa. Pe 6
februarie, Al Ittihad va juca primul meci oficial din 2015, pe
terenul lui Al Fateh, în etapa a 14-a din campionatul Arabiei
Saudite. Ultima victorie oficială a lui Al Ittihad datează de
pe 17 octombrie 2014, un 2-1 cu Al Khaleej. Lukasz Szukala
este încă menajat din cauza unei stări gripale și s-a pregătit
separat, dar cu siguranță va fi și el titular la startul returului
în Arabia Saudită.

Lindsey Vonn, cea mai rapidă în Italia

a dat lovitura. Ciprian Tătăruşanu a profitat din plin de
faptul că Neto, titularul postului în 2014, nu şi-a prelungit contractual, şi a devenit
prima opţiune pentru Fiorentina în acest început de
an.

Americanca Lindsey Vonn a câștigat ieri proba de coborâre
din stațiunea italiană Cortina d'Ampezzo și a bifat a 62-a ei
victorie în Cupa Mondială de schi alpin, egalând recordul
de succese al austriecei Annemarie Moser. Clasată a 10-a
în proba de coborâre de vineri, tot la Cortina d'Ampezzo,
Vonn s-a impus ieri cu timpul de 1min39sec61/100, fiind urmată de austriaca Elisabeth Goergl — 1min39sec93/100
și de italianca Daniela Merighetti — 1min40sec15/100. Astăzi, la slalomul super-uriaș, tot la Cortina, Lindsey Vonn,
30 ani, poate stabili un nou record de victorii în Cupa Mondială. În clasamentul probei de coborâre, Lindsey Vonn conduce cu 358 puncte, urmată de slovena Tina Maze 233 p
şi germanca Viktoria Rebensburg 219 p. În clasamentul general al Cupei Mondiale, lider se menține slovena Tina Maze
cu 922 puncte, urmată de americanca Mikaela Shiffrin 605
p şi austriaca Anna Fenninger 561 p.

DIVERTISMENT

„Senatorul melcilor” la
Mansarda Casei Baiulescu
partea ţăranilor, nemultumiţi
de felul cum au fost reîmproprietăriţi. Se debarasează însă
repede de ei şi se instalează
într-o fostă vilă a lui Ceauşescu, în care dormise şi preşedintele Franţei, Charles de
Gaulle. E încântat de atenţia
cu care este abordat de trei
ziarişti străini, interesaţi, de
fapt, să cumpere o parcelă de
munte, comandându-le pentru
prânzul de a doua zi... melci.
Deşi autorităţile scot la cules

Mâine, 20 ianuarie 2015,
sunteţi invitaţi la Mansarda Casei Baiulescu,
de la ora 17.00, la Seara
filmului românesc. Cu
această ocazie veţi viziona filmul: „Senatorul
melcilor” (1995).

Regia: Mircea Daneliuc.
Distribuţia: Cecilia Bârbora,
Dorel Vişan. Intrarea este liberă.
Senatorul Vârtosu soseşte
într-o localitate montană să
inaugureze o instalaţie eoliană,
prilej cu care este întâmpinat
de un potop de reclamaţii din

Spectacol cu Dan Puric
la Centrul Cultural Reduta
Dan Puric prezintă mâine,
20 ianuarie, de la ora 19.00,
la Centrul Cultural Reduta
spectacolul – „Suflet românesc”. Maestrul Dan Puric
spune, prin pantomimă, povestea ieşirii din comunism a
poporului român, a încercării
lui de adecvare la sistemul
occidental, cu preţul unor umi-

toată suflarea locului, melci nu
prea sunt, nu-i sezonul lor. Totul degenerează într-o serbare
câmpenească, terminată cu un
viol. Vârtosu se retrage la cabana din apropiere şi refuză
să se implice. Răvăşit de alcool, crezând chiar că a fost
otrăvit cu melci şi ciuperci, are
o criză mistică, dar a doua zi,
văzând că nu mai are nimic,
uită promisiunile făcute lui
Dumnezeu şi o şterge cât poate
de repede la Bucureşti.

linţe şi a unor suferinţe majore. Finalul spectacolului este
dătător de nadejde, un popor
slăbănogit şi orb după 45 de
ani de comunism găseşte resursele reînvierii sale şi se
transformă într-un campion.
Biletele se găsesc la Sala Reduta şi Librăria Şt. O. Iosif.
Preţul biletului: 75 lei.

Bancuri
◾ Un tip se trezeşte cu o mahmureală groaznică. Merge la baie privindu-şi faţa umflată şi mototolită
şi ochii bulbucaţi spune:
– Păi cum să nu bei cu faţa asta???

◾ Pe copii îi interesează de unde
apar lucrurile, pe adulţi unde dispar.

Astăzi în Braşov
TAKEN 3: TEROARE ÎN L.A.
(TAKEN 3)
Regie: Olivier Megaton
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
109 min.
orele: 13:15, 16:00

Str. Bazaltului nr. 2,
în incinta Eliana Mall

PROMISIUNEA -PREMIERĂ(THE WATER DIVINER)
Regie: Russell Crowe
(N-15), Dramă, Război, 111 min.
ora: 18:15

AL ŞAPTELEA FIU -3D(SEVENTH SON)
Regie: Sergey Bodrov
(AP-12), Aventuri, Familie, Fantastic,
102 min.
orele: 16:30, 21:45

HACKER -PREMIERĂ(BLACKHAT)
Regie: Michael Mann
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller, 133 min.
ora: 20:45

HOBBITUL:
BĂTĂLIA CELOR CINCI OŞTIRI -3D(THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE
ARMIES)
Regie: Peter Jackson
(AP-12), Aventuri, Fantastic, 144 min.
orele: 13:45, 18:45

SOMN DE IARNĂ -PREMIERĂ(WINTER SLEEP)
Regie: Nuri Bilge Ceylan
(AP-12), Dramă, 196 min.
ora: 16:15
OMUL PASĂRE
SAU VIRTUTEA NESPERATĂ A IGNORANŢEI
-PREMIERĂ(BIRDMAN)

Regie: Alejandro González Iñárritu
(N-15), Comedie, 119 min.
orele: 19:45, 22:00

Horoscopul zilei
Berbec. Aveţi foarte multe probleme, dar aveţi destulă energie
pentru a le rezolva pe toate. Singurele dificultăţi de care vă
puteţi lovi sunt de natură financiară.
Taur. Se pare că nu reuşiţi să vă respectaţi programul din
cauza evenimentelor neprevăzute. Dimineaţă aveţi de făcut
mai multe drumuri scurte pentru casă.
Gemeni. Aveţi multe idei, pe care ţineţi neapărat să le împărtăşiţi prietenilor apropiaţi. Vă puteţi îndeplini o dorinţă
mai veche, cu ajutorul financiar şi moral al unei rude.
Rac. Aveţi tendinţa să vă dedicaţi exclusiv activităţii profesionale. Încercaţi să nu neglijaţi problemele sentimentale!
Nu este momentul să vă ocupaţi de afaceri.
Leu. Aveţi şanse să schimbaţi ceva în relaţiile sentimentale.
După-amiază vă simţiţi în largul dumneavoastră la o întâlnire
cu prietenii. Vă sfătuim să nu monopolizaţi discuţiile.
Fecioară. Sunteţi hotărât să rezolvaţi mai multe probleme
legate de cămin. Partenerul de viaţă vă acceptă iniţiativele.
Relaţiile cu colaboratorii sunt excelente.
Balanţă. Acum este momentul să faceţi schimbările plănuite
în casă. Este o zi bună pentru mutat mobilă, zugrăvit, reamenajări etc.Nu ezitaţi să cereţi o mână de ajutor amicilor.
Scorpion. Aveţi succes în afaceri şi în activităţile casnice. Vă
sfătuim să nu începeţi prea multe treburi deodată, pentru
că riscaţi să nu duceţi niciuna până la capăt.
Săgetător. Este o zi tocmai bună pentru a îmbunătăţi relaţiile
sentimentale şi pentru planuri referitoare la cămin. Nu este
recomandabil să semnaţi astăzi documente oficiale.
Capricorn. Dimineaţă vă întâlniţi cu o veche cunoştinţă care
vă invită la o petrecere. Vă recomandăm să vă ocupaţi de
problemele sentimentale pe care le-aţi tot amânat.
Vărsător. Astăzi vă sfătuim să evitaţi activităţile importante.
Dacă aveţi ocazia să plecaţi într-o excursie cu partenerul
de viaţă, nu ezitaţi!
Peşti. Puteţi avea succes în relaţiile sentimentale şi în afaceri.
Relaţiile cu persoana iubită sunt foarte bune. Împreună,
puteţi să duceţi la bun sfârşit tot ce v-aţi propus.

◾ Un cerşetor a dat un anunţ la ziar:
„Caut de lucru.. Cerşesc impecabil
în opt limbi.”

◾ Ai slăbit grozav! – Ai o dietă nouă?
– Da. Legume – cartofi, morcovi,
sfeclă…
◾ – Da’ ce-i cu eticheta asta de sticlă
– Le fierbi sau le prăjeşti?
de vin, lipită-n paşaport?
– Le sap!
– Asta-i viza de intrare în Moldova.

Cinema
Cityplex Braşov

Luni

EXODUS: ZEI ŞI REGI -3D(EXODUS: GODS AND KINGS)
Regie: Ridley Scott
(AP-12), Acţiune, Aventuri, Dramă, 150 min.
ora: 13:30
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Un testament nobil
De o vreme, în Ardeal, mulţi oameni
cari nu cunosc „Vechiul Regat” nici în
prezentul lui, cu atât
mai puţin în marele
trecut plin de jertfe
cu care se poate
mândri, îşi fac o plăcere să vorbească
despreţuitor despre
tot ce se află într’însul, oameni şi lucruri.
Şi uite, e o faptă rea şi
pentru că „Regăţenii” nu
pot răspunde: să se laude
nu-i lasă obrazul, să ocărească ei pe Ardeleni, cu
tot aşa de puţină dreptate,
nu-i lasă inima.
Dar iată că, din când în
când, chiar de acolo din ce
numim Ardeal, cu Banat
cu tot, vine răspunsul.
Un om de bine, medic
într’un oraş bănăţean,
unde era de baştină, a făcut un testament care nu

samână cu celelalte.
Prin el se lasă o sumă
destul de însemnată ca să
se întreţie la şcoală un număr de copii. Ar fi destul
de frumos şi atâta. Dar donatorul a însemnat anume,
cari să fie acei copii.
Părinţii lor trebuie să fi
luptat în armata vechei
Românii pentru desrobirea
fraţilor lor.
Faptul a trecut aproape
fără nici o pomenire şi
laudă. Nu trebuie să-l lăsăm însă a se pierde. El
arată că pe lângă gurile
care spun cuvinte nesocotite, sunt inimile care simt
pentru cei prin jertfa cărora trăim în ţara deplină
şi liberă.
(N. Iorga;
„Neamul Românesc”)
(Carpaţii, anul II, nr. 73,
Luni 6 Noiembrie 1922)
Cristina Baciu

Moartea unui erou braşovean în războiul mondial
Încă o jertfă dureroasă a
cruntului război a aruncat în
doliu adânc o familie fruntaşă românească din Braşov,
familia directorului şcolar
Ioan Aron, prin moartea prea
timpurie a fiului său iubit, locotenentul Ioan Emilian
Aron.
Deabea vindecat de o rană
la picior, pe care şi-a atras-o
în războiul cu sârbii, a plecat
din nou pe câmpul de luptă
din sudul Monarhiei, de unde
a trebuit să se întoarcă iarăşi,
îmbolnăvindu-se din nou.
Ajuns la spitalul din Cluj, sa supus unei operaţii, care a
şi reuşit. După operaţie însă,
s-a ivit în trupul tânărului ofiţer bacilul tifosului, boală

cumplită, pe care şi-a atraso în urma multor neajunsuri
îndurate în război. Cu toate
ajutoarele medicale primite,
dar cu deosebire pierderea
unei cantităţi mari de sânge,
boala a răpus pe tânărul ofiţer în floarea vieţii.
În dangătul duios al clopotelor de la Biserica domnească din Șcheii Braşovului, în
acordurile triste şi sobre ale
muzicii militare şi între suspinele tuturor, a fost purtat
ieri spre ţărâna primitoare locotenentul Ioan Emilian
Aron, din Regimentul de infanterie 51, primul ofiţer înmormântat în Braşov dintre
câţi au căzut jertfă îngrozitorului război mondial actual.

Solemnitatea a decurs sărbătoreşte aşa cum se cade
unui erou.
Căzut în lupta pentru apărarea scumpului pământ al patriei, locotenentul I. E. Aron
nu şi-a dezminţit un singur pas
scurta-i carieră. El a fost un
erou şi chiar mai mult. A fost
banul de dare, jertfa părintelui
său, Ioan Aron – bătrânul director la pensie al şcolilor centrale elementare din Braşov,
care pe lângă o viaţă întreagă
jertfită la catedră, pentru luminarea viitorilor cetăţeni ai
patriei, şi-a dat acum vlăstarul
însuşi pentru înfăptuirea idealului pentru care a muncit atât.
Un impozant cortegiu de
militari şi civili, tot ce avea

Braşovul mai bun, l-a petrecut
pe eroul defunct de la casa
părintească din strada Ciocrac, la biserică şi de acolo la
lăcaşul de veci. După serviciul
divin, părintele protopop al
Braşovului, Vasile Saftu, a
rostit un penegiric (elogiu) românesc, demn şi cinstit, care
i-a mişcat pe toţi.
Petrecut cu o salvă de tun
dată de compania de onoare,
locotenentul Aron a fost aşezat în mijlocul ropotelor de
puşti, care i-au fost atât de
dragi, acolo de unde nu le va
mai putea auzi niciodată.
(Gazeta Transilvaniei,
nr. 13, 18 ianuarie 1915)
Mihaela Lupu
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Cele mai ciudate lucruri
vândute de români pe net
O cruce scoasă din apă
de Bobotează, bucăţi de
piele de şarpe boa, pupeze împăiate, dar şi un
„pui de pisică
pe baterii Duracell” se num ă r ă
printre
lucrurile
pe care românii au decis
să le scoată la
vânzare în mediul online, anul
trecut, potrivit Mediafax.ro.
Î n
2014,
s-au
remarc a t
anunţuri de vânzare pentru animale împăiate,
precum struţ şi pupăză, fiind
de departe unele dintre cele
mai neobişnuite obiecte pentru

amenjări interioare găsite online. Acestora li se adaugă bucăţi de meteorit şi bibelouri
inedite tip peşte din anii ’60,
precum şi răţuşte de sticlă mată
vândute doar în set de trei.
De asemenea, dintre sutele de anunţuri ce au
avut în centru cerbul
carpatin, s-au făcut remarcate
coarnele de
c e r b

lopătar, copia după trofeul
„Cerbul de Aur” şi lustra rustică handmade cu lemn de

abajur. Tot la categoria animale, s-au evidenţiat şi patru
bucăţi de piele de şarpe boa,
accesorii ideale pentru ţinutele
mai excentrice.
Pentru colecţionari, au fost scoase la vânzare
obiecte „din
antichitate”, prec u m
sabia

de imitaţie
Excalibur, monedele de aur şi
nasturii din argint de pe vremea lui Carol I.

Cei mai difuzaţi artişti români în 2014
Interpreţii de muzică pop
Smiley şi Connect-R şi
cântăretʼul Mihai Mărgineanu
sunt artiştii români cei mai difuzaţi în 2014, potrivit unui
top prezentat de CREDIDAM
(Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi) în cadrul unei
conferinţe de presă.
În urma încheierii repartiţiei
banilor cuveniţi membrilor
CREDIDAM pentru difuzările
din 2014, Smiley se situează
pe primul loc, cu peste

130.000 de lei, urmat de Connect-R cu peste 120.000 de lei
şi Mihai Mărgineanu cu peste
100.000 de lei. În clasamentul
prezentat se mai află Matteo
cu peste 100.000 de lei, cei doi
membri ai trupei Fly Project
– Daniel Deneş cu peste
90.000 de lei şi Tudor Ionescu
cu peste 85.000 de lei, Andra
– peste 82.000 de lei, Loredana – peste 74.000 de lei, DJ
Sava – peste 67.000 de lei,
Lora – peste 60.000 de lei, şi
membrii formaţiei Holograf –

fiecare cu peste 58.000 de lei.
Directorul general al CREDIDAM, Ştefan Gheorghiu, a
precizat că deşi există artişti
care au mai multe secunde de
difuzare pe unele posturi de
radio sau televiziune, contează
foarte mult ce acoperire au
acele posturi şi sumele pe care
le livrează acestea către CREDIDAM, precizând că suma
încasată de la un post de televiziune ca PRO TV este mult
mai mare decât cea primită de
la un post din provincie.

Astăzi e cea mai deprimantă zi a anului
Cea de-a treia zi de luni a
anului, care, în 2015, cade pe
19 ianuarie, este considerată
a fi cea mai deprimantă zi, la
această concluzie ajungând un
psiholog britanic care a creat
o formulă matematică pentru
a identifica cele mai
dificile momente ale
anului, potrivit presei internaţionale.
Teoria despre
„Blue Monday”
(Lunea tristă, n.r.) a
apărut în 2005,
când psihologul britanic Cliff Arnall a creat o
formulă matematică elaborată
pentru a calcula cele mai îngrozitoare zile ale anului.
Psihologul a luat în considerare condiţile meteo din

această perioadă, facturile la
utilităţi, datoriile, nivelul motivaţional, sărbătorile de iarnă,
precum şi faptul că mulţi oameni urăsc zilele de luni.
Astfel, Cliff Arnall a stabilit
că cea de-a treia zi de luni a

anului este cea mai deprimantă zi, având în vedere că, în
această perioadă, oamenii manifestă o stare de tristeţe,
inactivitate şi consumă carbohidraţi în exces.

Însă această teorie a psihologului a fost cauza unor dispute, întrucât acesta a creat
formula ca parte a unei campanii de marketing pentru o
companie de turism. Astfel,
s-a luat în calcul ideea că opinia publică este influenţată
să îşi programeze o vacanţă
în această perioadă pentru a
scăpa de starea de depresie.
În schimb, în 2014, o
companie de băuturi a contrazis această teorie, anunţând că „Blue Monday” nu
este în cea de-a treia zi de
luni a anului, ci în prima zi de
luni a anului. Această zi, considera compania, este cea mai
deprimantă, întrucât este prima luni la locul de muncă în
noul an.

Tot anul trecut, colecţionarii pasionaţi de aventuri pe
mare au putut achiziţiona
vaporul ce a aparţinut familiei
Ceauşescu, iar cei aflaţi în
căutare de obiecte tradiţionale
româneşti au putut oferta un
pieptar maramureşean de peste 100 de ani.
Anunţurile cu mesaje haioase au fost şi ele la
mare căutare. În mai
puţin de o lună, anunţul „Opel Agila
cu 58 de cai
frumoşi” a
strâns peste
190.000 de
vizua-

lizări, „puiul
de pisică pe baterii Duracell”
şi-a găsit stăpân, iar „covorul
cu girafă întreagă fără cusături” a fost ofertat la schimb
cu o poartă metalică.

Dana Nălbaru, însărcinată. Este al doilea copil

Fosta componentă a trupei Hi-Q este în culmea fericirii.
Dana Nălbaru este însărcinată cu cel de-al doilea copil.
Vedeta are o familie foarte frumoasă alături de Dragoş
Bucur, împreună cu care are o fetiţă absolut adorabilă,
pe nume Sofia. La opt ani după ce a adus-o pe lume
pe Sofia, vedeta este din nou însărcinată. Anunţul a
fost făcut de artistă pe blogul său. „De ani de zile aştept
să se întâmple iar minunea şi, după o sarcină pierdută
acum doi ani, nu puteam sta prea liniştită. Din fericire,
durerile au trecut şi sunt în formă acum. :) Doar ce
am trecut de primul trimestru de sarcină. Mai avem
ceva drum de parcurs, ştiu că urmează o perioadă
foarte frumoasă şi o aşteptăm cu nerăbdare. Eu şi toţi
cei dragi mie. Burtica mea se vede deja şi lucrul ăsta
mă miră foarte tare pentru că-mi amintesc că atunci
când eram însărcinată cu Sofia abia la cinci luni a
început să se vadă”.

Fata Andreei Esca are o relaţie
cu băiatul lui Omar Hayssam

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, şi Rashid Omar, unul
dintre cei şapte copii ai lui Omar Hayssam cu Adela
Omar, s-au îndrăgostit şi formează un cuplu. Cei doi adolescenţi şi-au exprimat deja sentimentele, îşi spun „te iubesc” şi se ţin de mână ori de câte ori sunt împreună,
scrie wowbiz.ro. „Mai mult decât atât, prietenii celor doi,
pentru care relaţia nu mai este un secret, le-au urat «Să
vă ţină!”». Fiica Andreei Esca şi-a rugat amicii să nu-i judece alegerile dacă nu-i înţeleg motivele, recunoscând
că „orice fată vrea un băiat rău care să fie bun doar
pentru ea”. Potrivit wowbiz.ro, Alexia şi Rashid ar fi vecini
la Snagov, acolo unde familiile lor deţin câte o vilă.
Tatăl lui Rashid, Omar Hayssam (52 de ani), este condamnat definitiv la 23 de ani şi 4 luni de închisoare pentru
terorism, înşelăciune şi fraude şi îşi execută pedeapsa
în România, după ce a fost arestat în Siria, în iulie 2013.

