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Judeţul Braşov,
promovat la Stuttgart
15 noi puncte de control
pentru rovinietă

Peste o mie de germani vor vizita gratuit Braşovul în acest
an. Este vorba despre un cadou pe care vizitatorii târgului
de turism de la Stuttgart l-au putut câştiga dacă au trecut
pe la standul ţării noastre. În aceste zile Braşovul se află
printre vedetele celui mai mai mare eveniment de turism

VALUTĂ

Euro
4,5037
USD
3,8780
Gram Aur 161,2499

METEO

Soare
-1°C /5°C

din Europa, dedicat consumatorilor. Premiile sunt oferite
gratuit de o agenţie de turism din Braşov, iar cei norocoşi
se vor putea bucura de două zile de cazare şi masă în oraşul
de la poalele Tâmpei. La târgul de la Stuttgart, România
este reprezentată de 20 de expozanţi.
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Un număr de 15 noi puncte fixe de control al valabilităţii rovinietei funcţionează, începând de ieri, pe reţeaua de drumuri
naţionale şi autostrăzi din România, acestea fiind amplasate
în zone în care nu pot fi evitate de conducătorii auto, iar alte
opt puncte vor fi montate pe parcursul anului 2015, informează Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR).
Potrivit sursei citate, prin intermediul acestor noi puncte de
control vor fi înregistrate vehiculele care circulă fără achitarea
corespunzătoare a tarifului de utilizare (rovinieta), conform
prevederilor OG nr. 15/ 2002, cu modificările şi completările
ulterioare. „Menţionăm că, până la această dată, controlul
valabilităţii rovinietei se realiza prin intermediul a 51 puncte
fixe de control, 14 puncte mobile de control şi prin intermediul
personalului IGPR, ISCTR şi CNADNR SA (în punctele de
trecere a frontierelor), cu drept de verificare a deţinerii rovinietei valabile. Aceste puncte de control fac parte din sistemul
informatic deţinut de CNADNR SA, sistem care permite emiterea rovinietelor atât prin punctele de lucru ale distribuitorilor
autorizaţi de CNADNR SA, cât şi prin intermediul SMS (pentru
utilizatorii români şi doar pentru perioada minimă de valabilitate pentru fiecare categorie de vehicul în parte), dar şi
pentru descurajarea utilizatorilor reţelei de drumuri naţionale
şi autostrăzi de a circula fără a deţine rovinietă valabilă”,
precizează CNADNR.
De asemenea, în anul 2015, vor mai fi puse în funcţiune încă
opt puncte de control a valabilităţii rovinietei, astfel încât,
prin intermediul tuturor acestor mijloace de control,
CNADNR va acoperi în mare parte reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi, circulaţia vehiculelor fără rovinietă valabilă
devenind aproape imposibilă. În acest context, Compania
sfătuieşte participanţii la traficul rutier să verifice, înainte de
a utiliza reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi, valabilitatea
rovinietei. Şoferii care vor să-şi verifice valabilitatea rovinietei
pot face acest lucru pe site-ul CNADNR.

Săli de sport noi pentru Şcolile 9 şi 15

Braşovul primeşte vizita campioanei

Şcoala Gimnazială nr. 9 de pe strada
Brazilor va avea până la sfârşitul anului o sală de sport. Primarul George
Scripcaru a semnat recent contractul
de lucrări pentru această investiţie,
estimată la 1,21 milioane de lei şi
adjudecată de firma SC Instalaţii
Trust SA pentru suma de 898.153
de lei. Licitaţia a avut loc în noiem-

Meci de cinci stele, în Sala Sporturilor
„Dumitru Popescu Colibaşi”. În această seară, de la ora 18.00, vicecampioana României la handbal feminin,
Corona Braşov, va primi replica celor
de la HCM Baia Mare, campioana en
titre. Pentru fetele antrenate de Bogdan
Burcea şi Dumitru Berbece, acesta va
fi primul test serios din 2015. Meciul

brie 2014 şi au participat patru firme.
Sala de sport de la şcoala nr 9 face
parte din proiectul Municipalităţii
de dezvoltare a sportului de masă în
şcolile din Braşov. Un proiect identic,
pentru care este în derulare procedura de achiziţie a lucrărilor, va fi
pus în practică şi pentru Şcoala Gimnazială nr 15.
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contează pentru optimile de finală ale
Cupei României. „Baia Mare a schimbat antrenorul, dar nu cred că el poate
schimba ceva la echipă într-un timp
aşa de scurt. Poate doar dorinţa jucătoarelor să fie mai mare, pentru a demonstra că îşi merită locul în echipă”
a spus căpitanul echipei, Aurelia Brădeanu.
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A furat dintr-un complex comercial
Luni seară, la ora 21.00, o patrulă a Secţiei 2 Poliţie
Brașov, împreună cu agenţi de pază, au prins în flagrant
un bărbat de 31 ani, care a furat două tablete și o husă
de telefon dintr-un complex comercial din cartierul Bartolomeu. Suspectul, care a ieşit cu bunurile menționate
din incinta magazinului fără să le achite la casa de marcat,
este cercetat de polițiști în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de furt.

Spărgatori de mașini, niște minori
Luni noaptea, o patrulă a Poliției municipiului Făgăraș a
depistat pe strada Gheorghe Doja trei localnici de 14,
16 și 17 ani, care aveau asupra lor un acumulator auto
și două chei de roți. În urma verificărilor efectuate de
polițiști, s-a stabilit că bunurile fuseseră cu puțin timp înainte furate, din două autoturisme parcate pe strada
Tudor Vladimirescu din Făgăraș. În prezent, minorii sunt
cercetați în stare de libertate pentru comiterea infracțiunii
de furt calificat.

Cazuri de gripa la Brasov
În doar o săptămână
am avut şapte cazuri
clinice de gripă la
Braşov, spun reprezentanţii Direcţiei de
Sănătate Public. Tot
ei afirmă că cei mai
mulţi bolnavi au vârste cuprinse între 15
şi 49 de ani şi nu au
fost internaţi în spital.
Datele instituţiei de
sănătate arată că săptămâna trecută 1100 de braşoveni
au fost diagnosticaţi cu infecţii acute ale căilor respiratorii
superioare şi alţi 330 cu pneumonii.

Miercuri

Prima bătălie câștigată de
un român cu francul elvețian
Tribunalul Buzău a decis
ca un român să plătească ratele pentru acoperirea unui credit în franci
elveţieni la cursul de
schimb de la data contractării creditului.
Buzoianul a acţionat în instanţă sucursala Piraeus Bank
la care are un credit în franci
elveţieni din martie 2007, pentru constatarea caracterului
abuziv al unei clauze contractuale, conform Mediafax.
Tribunalul Buzău a decis, pe
16 ianuarie, că acea clauză are
un caracter abuziv şi că fiecare
rată datorată de reclamant ar
trebui să fie plătită la cursul
CHF/LEU valabil la data încheierii contractului de credit,
respectiv în 28 martie 2007,
începând cu data scadenţei primei rate şi până la finalizarea
raporturilor contractuale dintre
părţi.
Pe de altă parte, instanţa a
respins ca neîntemeiate capetele de cerere privind plata ra-

COMUNICAT

În conformitate cu prevederile Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, HG nr.14/2015, ale Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale actualizata şi ale Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov prezintă Proiectul bugetului propriu al Judeţului pe anul 2015
mii lei
Capitol de cheltuieli DENUMIREA INDICATORULUI
SUME
VENITURI TOTALE
216.066,60
216.066,60
CHELTUIELI TOTALE din care:
51.02
Autorităţi publice şi acţiuni externe
13.020,90
54.02
Alte servicii publice generale
1.276,21
1. Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
1.096,02
2.Stuctura Teritoriala pentru Probleme Speciale a Judetului Brasov
40,21
3. Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica
139,98
55.02
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
7.925,00
60.02
Apărare
368,31
1. Centrul Militar Zonal Braşov
368,31
61.02
Ordine publică şi siguranţă naţională
465,45
1. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Barsei” a judeţului Braşov 465,45
65.02
Unităţi de învăţămant special
31.497,05
1. Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov
4.858,46
2 Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă de
Recuperare Hipoacuzici Braşov
1.026,03
3. Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă Făgăraş
3.448,49
4 Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria
1.332,57
5. Scoala Profesionala Speciala Codlea
1.973,56
6. Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă Brădet-Săcele
2.437,20
7. Centrul Judetʼean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov
3.927,17
8.Consiliul Judetean (acordare de produse lactate, de panificatie si mere)
12.493,57
66.02
Sănătate
2.236,00
Consiliul Judetean
2.236,00
67.02
Cultură, recreere şi religie
15.007,10
1. Biblioteca Judeţeană ' George Bariţiu'
3.127,12
2. Muzeul de Artă
545,30
3. Muzeul de Istorie
1.423,55
4. Muzeul de Etnografie
1.157,03
5. Muzeul Casa Mureşenilor
585,44
6. Scoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Bredicianu”
1.359,62
7. Centrul Cultural Reduta
966,04
8. Culte- salarii personal neclerical
4.048.00
9. Rambursari credite
1.795.00
68.02
Asigurări şi asistenţă socială
84.705,90
1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
80.249,64
2. Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor
cu Handicap Canaan-Sercaia
2.518,71
3.Unitate de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sanpetru
1.452,00
4.Centrul de Zi pentru Nevazatori Raza de lumina
485,55
70.02
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
491,44
1.Serviciul Public Judeţean Salvamont Brasov
491,44
83.02
Agricultură şi silvicultură
876,00
1. Serviciul Public Judetean pentru Protectia Plantelor
286,00
2. Camera Agricolă a Judeţului Braşov
590,00
84.02
Transporturi
38.686,82
1.Rambursari credite
14.620.00
2.Alte cheltuieli – Aeroport, drumuri
24.066,82
Alte cheltuieli
Spitale, drumuri judetene, investitii, reparatii capitale,
reparatii curente, cofinantari proiecte, actiuni
19.510,42

p. PREŞEDINTE - VICEPREȘEDINTE, Mihail Veștea

telor în moneda naţională şi
constatarea caracterului abuziv
al clauzei privind comisionul
de administrare din contractul
de credit.
Decizia instanţei nu este definitivă însă, poate fi atacată
cu apel.
Cursul francului elveţian a
atins niveluri record joi, vineri
şi luni, ca urmare a eliminării
plafonului minim impus de

Banca Elveţiei pentru cursul
franc/euro.
Luni, cursul francului a urcat
cu 1,1%, la 4,4716 lei, după
un avans de 2,2% vineri, la
4,4228 lei, şi de 15,7% joi,
când a crescut la 4,3287 lei.
Miercurea trecută, BNR a
anunţat un curs de 3,7415 lei
pentru franc.
Ce soluții propun parlamentarii.
Legea falimentului personal

este solutʼia propusă de PNL
și PSD pentru cei peste 70 de
mii de români care au credite
bancare în franci elvetʼieni și
care au fost luatʼi prin surprindere de creșterea abruptă a
monedei Elvetʼiei, după ce Banca Centrală Elvetʼiană a
renuntʼat la cursul minim impus
în raport cu euro. Proiectul legii insolventʼei personale a fost
depus în Parlament în luna iunie a anului trecut. Cinci luni
mai târziu a fost adoptat de
Senat iar de acolo a fost trimis
la Camera Deputatʼilor
Falimentul personal poate
fi cerut atât de persoanele în
cauză, cât și de creditorii acesteia (în acest caz numai dacă
datoria depășește suma de
25.000 de lei). Trebuie știut
că o persoană fizică vizată de
această lege este considerată
debitor aflat în incapacitate de
plată dacă nu mai poate achita
două sau mai multe datorii fatʼă
de doi sau mai multʼi creditori
în mai mult de 30 de zile de
la scadentʼă.

Dunca: Comisioanele bancare trebuie afişate
pe ecranele bancomatelor din martie

Băncile mai au la dispoziţie
aproximativ o lună ca să-şi afişeze comisioanele pe ecranele
bancomatelor.
Dacă instituţiile bancare nu
se vor conforma Ordinului, acestea vor fi sancţionate, a precizat
Marius Dunca, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC).

„Ordinul privind afişarea comisioanelor la bancomate prevede că, pentru cardurile de debit
sau de credit la ATM-urile proprii, costurile operaţiunilor vor
fi afişate în procent pentru fiecare
operaţiune de plată şi, după caz,
se va afişa şi suma minimă de
plată. Pentru cardurile de la alte
bănci, va fi afişată avertizarea:

«Atenţie – Tranzacţia dumneavoastră va fi comisionată conform condiţiilor din contractul
încheiat cu emitentul cardului».
După publicarea în Monitorul
Oficial, băncile au la dispoziţie
120 de zile pentru implementarea
reglementărilor, astfel că, în luna
martie 2015, pe ecranele tuturor
ATM-urilor din România vor fi
afişate comisioanele care sunt
aplicate la fiecare tranzacţie” a
precizat Dunca.
Dacă băncile nu se vor conforma Ordinului, acestea for fi
sancţionate conform legislaţiei
în vigoare pentru abateri de informare. Însă, din discuţiile purtate de conducerea ANPC cu
reprezentanţii instituţiilor bancare, se pare că ordinul va fi implementat.

„Autobuzul zăpezii“ îşi modifică orarul
Reg i a Au t o n o m ă d e
Transport Braşov anunţă, că
se vor produce modificări
în circulaţia liniei 100 „Poiana Expres“, Gara CFR Poiana Braşov, curse care au
fost reluate din 10 ianuarie.
În zilele de sâmbătă şi duminică, vor fi curse rapide,
între Gara CFR Braşov şi
Poiana Braşov, cu câte o singură oprire pe traseu, în staţiile „Sanitas”, la dus şi,

respectiv, „Hidro A“, pe sensul de întoarcere din staţiune.
Până acum, plecările de la
Gara CFR Braşov aveau loc
la orele 10.05, 11.20, 12.05,
15.35, 16.20 şi 17.00. De
sâmbătă, 24 ianuarie, prima
cursă din Gară va pleca mai
devreme, respectiv de la ora
8.45, iar ultima cursă, tot
mai devreme, de la ora
16.20. Plecările din Poiana
Braşov se vor face după ur-

mătorul orar, rămas neschimbat: 11.20, 12.00,
12.45, 16.15, 17.00 şi 18.00.
Biletul pentru linia 100
costă 5,5 lei, tichetele putând fi achiziţionate de la
cele două capete de linie şi
de la casieria din staţia „Sanitas”.
Orarul de circulaţie al liniei „Poiana Expres” este
afişat în toate staţiile de pe
traseu şi pe site-ul RAT.
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Săli de sport noi pentru
Școlile generale nr. 9 şi 15
de la bugetul de stat. Acestea
sunt destinate desfăşurării
orelor de educaţie fizică din
cadrul şcolilor şi se realizează după un proiect tip, fiind
construcţii pe structură metalică, având structură pe
două niveluri. Clădirea va
include terenul de sport, cu
dimensiuni de 9x18 metri,
destinat gimnasticii şi jocurilor sportive fără caracter
competiţional, un cabinet
medical, birou, holuri, vestiare, grupuri sanitare, spaţiu
Licitaţia a avut loc în nodepozitare material sportiv.
iembrie 2014 şi au participat
Capacitatea maximă a sălilor
patru firme, fiind aleasă cea
din acest proiect este de 60
care a ofertat cel mai mic
persoane.
preţ.
Un proiect identic, pentru
Sala de sport de la Școala
care este în derulare procenr. 9 face parte din proiectul
dura de achiziţie a lucrărilor,
Municipalităţii de dezvoltare
va fi pus în practică şi pentru
a sportului de masă în şcolile Dorim să asigurăm elevilor posibilitatea de a face orele de sport în condiţii civilizate, a declarat primarul George Scripcaru
Şcoala Gimnazială nr. 15.
din Braşov, proiect în cadrul
„În perioada următoare, de
căruia au mai fost realizate încă şase astfel de săli, una finanţată prin Compania Natʼională de Investitʼii şi restul cu finanţare îndată ce va permite vremea,
Şcoala Gimnazială nr.
9 de pe strada Brazilor
va avea până la sfârşitul anului o sală de
sport. Primarul George Scripcaru a semnat
recent contractul de
lucrări pentru această
investiţie, estimată la
1,21 milioane de lei şi
adjudecată de firma
SC Instalații Trust SA
pentru suma de
898.153 de lei.

Foto: Andrei Paul

Haos pe Strada Bisericii Române

Foto: Andrei Paul

De la reintroducerea sensului dublu pe strada Bisericii
Române, pe porţiunea între
străzile Avram Iancu şi De
Mijloc, şi această stradă a devenit un adevărat iad, mai ales
în orele de vârf. Introducerea
circulaţiei în ambele sensuri
nu ar fi rea, dacă poliţia ar
avea grijă să oblige şoferii să
nu mai parcheze pe ambele

părţi ale drumului, chiar în
zona de acţiune a indicatoarelor “Oprirea interzisă”, pe
care unii şoferi s-au obişnuit
să nu le ia în seamă nici aici,
nici în alte zone ale oraşului.
„La solicitarea Poliției Rutiere,
în luna decembrie a fost instituit sens dublu de circulație
pe strada Bisericii Române și
au fost montate și indicatoare

cu «Oprirea interzisă», tocmai
pentru a asigura fluenţa circulaţiei. Din păcate, unii şoferi
nu ţin cont de indicatoare, alţii
nu ştiu încă faptul că pe stradă circulaţia se desfăşoară în
ambele sensuri, şi se creează
blocaje”, a declarat Sorin
Toarcea, purtătorul de cuvânt
al Primăriei Brașov. Din păcate, situaţia nu este singulară,
iar şoferii braşoveni s-au obişnuit tot mai mult să staţioneze
în zone cu linie continuă, pe
benzile rezervate autobuzelor,
înainte de sau chiar pe trecerile de pietoni, în colţurile intersecţiilor, pe puţinele benzi
pentru biciclişti sau pe trotuare, fără a respecta distanţa minimă de un metru prevăzută
de lege pentru asigurarea accesului pietonilor.
A.P.

Petice pentru arterele principale
Firmele care se ocupă cu
întreţinerea drumurilor din
municipiul Braşov au primit
ordin să refacă arterele principale, ciuruite de gropi.
Deocamdată, doar cât să
nu pună în pericol siguranţa
circulaţiei şi starea vehiculelor, urmând ca lucrări serioase de asfaltare să se facă în
primăvară.„Echipele firmelor
de întreţinere şi amenajare a

drumurilor publice au primit
dispoziţie şi au început deja
să lucreze pentru reparaţii la
partea carosabilă, până când
vremea va permite reparaţii
mai ample. Se lucrează în opt
echipe, cu reciclator şi cu mixtură stocabilă (asfalt la rece,
n.r.), potrivit unei tehnologii
care permite lucrul în condiţiile actuale de temperatură
şi vreme, ca soluţie tempora-

ră”, a declarat administratorul public al municipiului
Miklos Gantz. Lucrările au
fost finalizate pe Toamnei şi
în prezent se lucrează pe Carpaţilor şi Saturn. Vor fi executate astfel de asfaltări
provizorii şi pe Calea Bucureşti, pe Zizinului, mai ales
în zona pasajului, dar şi în
alte zone intens circulate.
A.P.

ne-am propus să începem lucrările la sălile de sport ale
Școlilor nr. 9 și 15, astfel încât
la sfârșitul acestui an cele două
obiective să fie finalizate. După
aprobarea bugetului, vom demara procedurile de identificare
a suprafeţelor de teren necesare
şi de elaborare a studiilor de fezabilitate şi pentru alte unităţi
de învăţământ: Şcolile gimnaziale nr. 4 şi 5, Colegiul Tehnic
Maria Baiulescu şi Liceul Sportiv de pe strada Cocorului. Prin
acest program încercăm să asigurăm elevilor din Brașov posibilitatea de a-şi desfăşura orele
de sport în condiţii civilizate”,
a declarat George Scripcaru.
Pentru realizarea Școlii
Gimnaziale nr. 15, investitʼie
evaluată la 1,20 milioane de
lei, au fost depuse șapte oferte, acestea fiind deschise la
finalul lunii noiembrie a anului trecut.
A.P.
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Ştiri pe scurt
România se împiedică în 5 kilometri de asfalt
CNADNR estimează, în 2015, finalizarea lucărilor pe
încă 3 kilometri din Secţiunea 1 a Autostrăzii BucureştiPloieşti, alţi 5,5 kilometri rămânând de construit. În tot
anul, vor fi finalizaţi 50 de noi kilometri de autostradă în
toată ţara. Ministerul Transporturilor, prin CNADNR, se
angajează să construiască, în acest an, trei kilometri din
secţiunea 1 a autostrăzii Bucureşti – Ploieşti, în lungime
totală de 19 kilometri. Alţi 5 kilometri mai rămân de realizat
pentru ca Bucureşti-Ploieşti să fie completă şi dată în folosinţă pe toată lungimea ei. Practic, nici în acest an Autostrada A3 nu va fi adusă până în Bucureşti, cartierul
Colentina, şoferii fiind nevoiţi să ajungă pe acest traseu
printr-un ocol semnificativ pe Centura Bucureştiului. Lucrările pentru această porţiune de autostradă sunt finanţate de la bugetul de stat. Proiectarea şi execuţia
autostrăzii Bucureşti-Ploieşti, secţiunea 1 BucureştiMoara Vlăsiei, între km 0 şi km 19+500 sunt contractate
de către JV Pizzarotti-Tirrena Scavi. Bugetul alocat pentru
aceste lucrări este de 45 de milioane de lei.

ECONOMIC

Miercuri

Abuzurile la tarifele
RCA vor fi sancţionate
Autoritatea de Supraveghere Financiară va
efectua, după modificarea normei RCA, controale la asigurători
pentru a verifica modul
de calcul al tarifelor la
poliţele pentru tineri şi
va aplica sancţiuni dacă
va identifica abuzuri din
partea acestora, a declarat vicepreşedintele
ASF Mircea Ursache.

Plafonarea plăţilor în numerar
Proiectul de lege privind plafonarea plăţilor în numerar
va fi aprobat în Parlament până la finalul sesiunii parlamentare din această vară, a declarat ieri secretarul de
stat în Ministerul Finanţelor, Dan Manolescu. Referitor
la plata obligaţiilor bugetare în numerar, reprezentantul
Finanţelor a precizat că actul normativ prevede o excepţie
până în momentul în care se implementează proiectul
privind plata impozitelor şi taxelor cu cardul bancar, astfel
încât plafonarea să nu fie interpretată drept o barieră de
către cei care au de plătit impozite şi taxe. Dan Manolescu
a mai precizat că şi proiectul privind loteria fiscală a mai
fost modificat, la nivel de proceduri, şi va fi repus în dezbatere publică.

„ASF nu a greşit când a
adoptat vechea normă RCA.
Prin obligativitatea ca preţul
poliţelor RCA să acopere toate
obligaţiile ce decurg din încheierea contractului, iar eventualele pierderi nu vor fi acoperite
din alte forme de asigurare, sa generat o presiune pe preţ,
care a crescut. Pe de altă parte,
sesizările privind preţul tarifelor RCA pe segmentul tinerilor erau atât de mari încât
am fost nevoiţi să acceptăm

modificarea normei RCA, pe
o perioadă de timp în opinia
mea”, a afirmat Ursache.
„Consiliul ASF a hotărât
modificarea Normei (...) 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”, arăta atunci ASF, întrun comunicat.
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. „Trebuie să controlăm şi să vedem cum se calculează de către asigurători
tariful RCA în cazul tinerilor,
pentru a vedea daca nu au loc
abuzuri. Vom aplica sancţiuni
dacă în urma controalelor
vom identifica abuzuri”, a mai
spus Ursache.
Conform angajamentelor
asumate faţă de Parlament,
ASF va prezenta până la sfârşitul lunii februarie a acestui
an concluziile analizei pe care
o efectuează pe segmentul poliţelor RCA, precum şi soluţiile pe care le consideră
adecvate.
ASF a anunţat, la 15 ianuarie, că a eliminat din legislaţie
obligaţia asigurătorilor de a
stabili tarife de primă pentru
poliţele RCA astfel încât să
acopere toate angajamentele
ce decurg din încheierea contractelor, decizie care ar putea
avea ca efect reducerea preţului asigurării.

Contabilii scapă de concurenţă
Afacerile mici nu îşi vor mai
putea ţine contabilitatea apelând
la persoane cu studii economice, dar nemembre ale CECCAR.
De la 1 ianuarie 2015, a fost
abrogat alineatul (3^1) al articolului 10 din Legea contabilităţii care stabilea că persoanele
care au cifra de afaceri şi totalul
activelor de cel mult 35.000
euro, fiecare, echivalent în lei,
pot organiza si conduce contabilitatea pe baza de
contracte/convenţii civile cu
persoane fizice care au studii

economice superioare. Alineatul a fost eliminat prin ordonanţa de urgenţă 79/2014 care
aduce modificări legii contabilităţii şi introduce sistemul simplificat de contabilitate.
În concluzie, contabilitatea
va putea fi organizată şi condusă prin contractele/ convenţiile încheiate doar cu persoane
fizice sau juridice membre ale
Corpului Experţilor Contabili
şi Contabililor Autorizaţi din
România (CECCAR).
A doua posibilitate este ca
activitatea de contabilitate să

fie organizată şi condusă în
compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă
persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.
Aceste persoane trebuie să
aibă studii economice superioare, iar persoana împuternicită
trebuie să fie angajată.
Permisiunea de a încheia
contracte cu persoane cu studii
economice, dar nemembre ale
CECCAR, a fost acordată în
urmă cu patru ani, prin OUG
37/2011.

FMI a înrăutăţit estimările privind evoluţia
economiei mondiale în 2015 şi 2016
Fondul Monetar Internaţional (FMI) a înrăutăţit estimările de creştere a economiei
mondiale la 3,5% în 2015 şi
la 3,7% în 2016, comparativ
cu un avans de 3,8% anul
acesta şi 4% anul viitor, prognozate în octombrie, se arată
în raportul „World Economic
Outlook”, publicat luni.
Cea mai semnificativă revizuire în scădere a fost înregistrată de Rusia, din cauza
sporirii tensiunilor geopolitice
şi a preţului mai scăzut al ţiţeiului. Astfel, PIB-ul ar urma
să scadă anul acesta cu 3% şi
cu 1% anul viitor, faţă de
3,5% în 2015 şi 2,5% în

2016, prognozat în octombrie.
Pentru 2014, FMI a prognozat că expansiunea economiei
mondiale a fost de 3,3%, similar cu avansul din 2013.
Recentele evoluţii pe plan
global, cum ar fi preţul mai
scăzut al ţiţeiului, deprecierea
euro şi a yenului şi potenţialul
mai redus de creştere în multe
state, au afectat economia
mondială de la publicarea
precedentelor prognoze ale
FMI, în octombrie, se arată
în raportul „World Economic
Outlook”.
„Aceste evoluţii au însemnat
veşti bune pentru importatorii
de ţiţei şi de materii prime şi

veşti proaste pentru exportatori. Dificultăţile cu care se
confruntă statele în urma recentei crize financiare au continuat. Dar sunt şi veşti bune
pentru statele care au legături
mai strânse cu euro şi yenul,
dar veşti proaste pentru cei cu
legături mai apropiate de dolar”, a apreciat economistul –
şef al FMI, Olivier Blanchard.
Avansul economiei SUA ar
urma să ajungă la 3,6% în
2015 şi 3,3% în 2016, de la
2,4% în 2014, pe fondul cererii interne solide. FMI a înrăutăţit estimările de creştere
a economiei zonei euro, la
1,2% în 2015 şi 1,4% în 2016.
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Modificări privind salariul
temporar şi concediul de odihnă
Preşedintele Klaus
Iohannis a promulgat,
ieri, legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003,
Codul muncii, care se
referă la drepturile salariatului temporar şi
la durata concediului
de odihnă anual.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003, Codul
Muncii, având ca iniţiatori 60
de deputaţi şi senatori PSD,
a fost respinsă în aprilie de
Senat, în calitate de primă
Cameră sesizată, şi a fost
adoptată de Camera Deputaţilor, forul legislativ decizional, în 3 decembrie 2014.
Conform expunerii de motive, prin această reglementare
s-a avut în vedere continuarea
transpunerii Directivei 2008/
104/CE privind munca prin
agent de muncă temporară.

Astfel, modificările au
avut la bază faptul că dispoziţiile Directivei nu disting
cu privire la natura contractului de muncă temporară,
nu se face deosebirea cu privire la durata determinată
sau nedeterminată a acestuia. De asemenea, prevederile Directivei stabilesc că lu-

crătorul lucrează temporar
numai la întreprinderea utilizatoare.
În urma adoptării acestei
legi, parlamentarii liberali au
sesizat în 9 decembrie Curtea
Constituţională cu privire la
unele prevederi ale legii pentru modificarea şi completarea Codului muncii.

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

NU VĂ LĂSAŢI ÎNȘELAŢI!
În ultima perioadă au fost înregistrate cazuri de înșelăciune prin
intermediul telefonului prin următoarea metodă
(cunoscută ca „metoda accidentul”):
Infractorii se dau drept avocaţi,
poliţişti, procurori sau medici şi
solicită telefonic bani (în special
de la persoane în vârstă),
susţinând că rude apropiate ale
acestora au fost implicate în
accidente rutiere şi au nevoie
urgentă de bani pentru a scăpa
de pedeapsă sau pentru a plăti
spitalizarea.

Astfel, vă recomandăm:
NU trimiteţi și nu încredinţaţi bani niciunei persoane
care vă solicită acest lucru și care pretinde că reprezintă
o instituţie sau un membru al familiei dumneavoastră.
Contactaţi imediat persoana în numele căreia aţi primit
apelul sau anunţaţi poliţia la 112!

Campanie de prevenire a înşelăciunilor
prin intermediul telefonului

„Adoptarea acestei legi
aduce mari prejudicii, deoarece prin intrarea ei în
vigoare se va ajunge la concedierea şi trimiterea în şomaj
a unui număr de aproximativ
100.000 salariaţi, reducerea
majoră a şansei primului job
pentru tineri, pierderi importante la bugetul de stat, de

aproximativ 132 milioane de
euro anual – provenite din necolectarea de taxe şi impozite
şi evaziune fiscală rezultată
din munca la negru, dar şi
creşterea cu peste 36 de milioane de euro anual a cheltuielilor suplimentare din bugetul asigurărilor sociale, prin
scoaterea de pe piaţa muncii
a zeci de mii de angajaţi şi lipsirea acestora de accesul la
contracte de muncă temporară, până la găsirea unui post
permanent”, declara atunci
purtătorul de cuvânt al grupului PNL din Camera Deputaţilor, Cristina Pocora.
Proiectul de lege adoptat de
Camera Deputaţilor stabileşte
că „Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare
misiune nu poate fi inferior
celui pe care îl primeşte salariatul utilizatorului, care prestează aceeaşi muncă sau una
similară cu cea a salariatului
temporar. În măsura în care

utilizatorul nu are angajat un
astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va
fi stabilit luându-se în considerare salariul unei persoane
angajate cu contract individual de muncă şi care prestează aceeaşi muncă sau una
similară, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv
de muncă aplicabil la nivelul
utilizatorului”.
De asemenea, „durata efectivă a concediului de odihnă
anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu
respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile”, iar „la stabilirea duratei concediului de odihnă
anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi
cele aferente concediului de
maternitate, concediului de
risc maternal şi concediului
pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de
activitate prestată”.

Dezbatere organizată la „Casa Baiulescu”
Ce este Parteneriatul
transatlantic pentru comerţ
şi investiţii (TTIP)? Sub
acest titlu va avea loc o întâlnire mâine, 22 ianuarie
2015, la Mansarda Casei
Baiulescu, începând cu ora
18.00. Prezintă Jürgen
Maier, directorul Forumului
pentru mediu şi dezvoltare,
Germania – o reţea de
ONG-uri ce monitorizează
negocierile internaţionale legate de dezvoltarea durabilă,
cum ar fi convenţiile ONU
privind biodiversitatea şi clima, Organizaţia Mondială a
Comerţului şi altele.

Întâlnirea va îmbrăca forma unei informări cu privire
la implicaţiile Parteneriatului
Transatlantic pentru Comerţ
şi Investiţii. În acest tratat
internaţional există detalii a
căror aplicare ameninţă protejarea mediului şi trebuie să
fim atenţi la ele pentru a le
evita.
Jürgen Maier va aduce în
atenţia braşovenilor gradul de
corupţie de la nivel european
şi modalitatea în care se
secretizează acordurile internaţionale. Transparenţa este
un principiu esenţial pentru
funcţionarea democraţiei, iar

în lipsa acesteia lucrurile pot
scăpa de sub control.
Evenimentul face parte din
cadrul campaniei Stop TTIP
începută în anul 2014. Iniţiativa Cetăţenească Europeană
Independentă a reuşit să îndeplinească toate cerinţele pe
care o iniţiativă cetăţenească
europeană trebuie să le îndeplinească, dar pentru că cererea
de înregistrare a fost refuzată
de Comisia Europeană se va
continua demersul până când
cvorumul se va atinge în cât
mai multe state membre UE,
inclusiv în România, au anunţat organizatorii.

De ce a declarat neconstituţională CCR
ordonanţa migraţiei aleşilor locali
Judecătorii CCR susţin că
toţi trebuie să-şi piardă mandatul. Asta reiese din motivarea deciziei Curţii Constituţionale, potrivit căreia legea care aprobă ordonanţa
privind migratia aleşilor locali este neconstituţională.
CCR motivează că OUG
încalcă art 115 alin 4 din
Constituţie, întrucât nu
exista nicio situaţie extraordinară şi de urgenţă a cărei
reglementare să nu poată fi
amânată, subiectul trebuia
promovat şi amendat de Parlament, nu promovat prin or-

donanţă de urgenţă, OUG
afectează funcţionarea administraţiei publice locală,
OUG suspendă normele de
drept comun, are o limitare
în timp, are caracter individual. OUG nu are legitimitate, are caracter discriminatoriu şi încalcă art 16 din
Constituţie, OUG este neconstituţională, deci nu
poate fi transformată în lege
în Parlament, căci şi legea ar
fi neconstituţională, OUG e
neconstituţională în ansamblu, nu mai poate produce
efecte juridice, Parlamentul

va trebui să respingă prin
lege Ordonanţa de Urgenţă.
CCR nu precizează clar ce
se întâmplă cu mandatul aleşilor locali, Parlamentul trebuie să reglementeze efectele juridice produse pe perioada de aplicare. În motivare, Curtea arată că a statuat, în mod constant în jurisprudenţa sa, că viciul de
neconstituţionalitate a unei
ordonanţe simple sau de urgenţă nu poate fi acoperit
prin aprobarea acesteia de
către Parlament, scrie Agerpres.
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Miercuri

A luptat pentru
unitatea românilor
Branişte face din acest ziar o adevărată armă de
luptă pentru drepturile românilor din Transilvania. Nu de puţine ori sfidează codul penal maghiar pentru a susţine cauza naţională.
Repercusiunile aveau să se întoarcă împotriva
lui: a fost târât prin numeroase procese de
presă şi în martie 1895 a fost condamnat
pentru „agitaţii” în nu mai puţin de 24 de
procese, la 2 ani de închisoare şi 1.300 florini amendă. Va sta în închisoarea din Vaţ
doar până în iunie 1896, pentru că va fi
amnistiat, dar cu condiţia să nu se mai
întoarcă la Timişoara. La chemarea unor
prieteni, se reîntoarce la Braşov pentru a
profesa la liceul din oraş. Însă stă puțin
timp aici.

Pu blicistul
şi omul politic Valeriu Branişte a rămas în istorie ca un fervent susţinător
al Marii Uniri, riscând şi închisoarea pentru crezurile sale.
Valeriu Branişte s-a născut în 1869 la Cincul
Mare, atunci în Sibiu, azi comună în judeţul Braşov. Tatăl său, Moise Branişte (1834 – 1891), era
cel mai cunoscut stenograf din Transilvania, deputat, judecător, prim-pretor. Tânărul Valeriu a
urmat şcoala primară în satul natal, liceul la Braşov şi a urmat facultatea de Filosofie de la Budapesta şi Viena.
În perioada studenţiei a făcut parte din Societatea
academică literară „Petru Maior”. Doctoratul
în filosofie l-a obţinut în 1891 la Budapesta, cu
o teză pe tema „Andrei Mureşanu”. În acelaşi an
este numit profesor la Gimnaziul Superior Ortodox Român din Braşov. A profesat doar doi
ani, după care s-a dedicat activităţii politice şi
gazetăreşti.
După ce a devenit un nume cunoscut în publicistica şi cercurile politice româneşti, a fost chemat
în Banat de un grup de intelectuali bănăţeni, să
se ocupe de redactarea unui mare cotidian dedicat
românilor, ziarul „Dreptatea” cu sediul la
Timişoara. Se ocupă şi de ziarul „Römanische
Jahrbücher”.

Împins de firea sa de gazetar şi din dorinţa
de a propovădui cuvântul românesc acolo
unde era mai mare nevoie, pleacă anul următor în Bucovina şi înfiinţează la Cernăuţi gazeta
„Patria”, care va apărea până în 1900. El duce
o campanie intensă împotriva politicii guvernului
de la Viena. Dar acest lucru se sfârşeşte cu închiderea „Patriei” şi expulzarea lui Branişte din
Bucovina.
În anul 1900 Valeriu Branişte se reîntoarce în
Banat şi de data aceasta se stabileşte în adevărata

capitală a românilor bănăţeni: Lugoj. Împreună
cu intelectualii din oraş pune bazele ziarului naţional-politic „Drapelul”. Valeriu Branişte va redacta ziarul „Drapelul” fără întrerupere până
în 1918. În februarie al acestui an este din nou
aruncat în închisoare, tot din cauza unui proces
de presă, acuzat fiind de trădare şi de spionaj în
favoarea României. Va sta în închisoarea din Seghedin timp de 7 luni, până aproape de destrămarea monarhiei austro-ungare.
Ajuns aproape de idealul pe care l-a urmărit cu
atâta tenacitate de-a lungul vieţii, Valeriu Branişte
s-a ocupat intens de organizarea Marii Adunări
Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.
În 1919 a fost numit şef al Resortului (Ministerului) Culte şi Instrucţiuni Publice din cadrul
Consiliului Dirigent al Transilvaniei. Înfiinţează
mai multe şcoli româneşti secundare în diverse
oraşe ardelene. Dar cel mai mare merit este
înfiinţarea Universităţii româneşti de la Cluj. În
1919 a fost răsplătit de cel mai înalt for cultural
cu titlul de membru de onoare al Academiei
Române.
După ce Consiliul Dirigent a fost dizolvat în timpul guvernului Averescu, Branişte se reîntoarce
la Lugoj şi se dedică unui trai mai liniştit. Grav
bolnav, moare în 1928.

LOCAL

21 ianuarie 2015

7

Judeţul Braşov, promovat
la târgul de turism de la Stuttgart
Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea
Turismului din judeţul
Braşov – APDT Braşov
participă la cel mai mare
târg de turism pentru
consumatori din Europa, care se desfăşoară
în perioada 17-25 ianuarie, la Stuttgart.
APDT Braşov participă la
această manifestare alături de
o agenţie de turism care oferă
vouchere gratuite pentru cazare la Braşov. Voucherele
sunt distribuite participanţilor
la „roata norocului” în urma
căreia pot beneficia de 2 tipuri
de vouchere care oferă cazare
pentru 2 persoane timp de 3
zile, cu mic dejun inclus sau
cazare pentru 2 persoane timp
de 3 zile, cu mic dejun şi zbor
gratuit cu companii low cost.
Beneficiarii trebuie să îşi plătească taxele de aeroport şi
mesele. Participarea la program trebuie confirmată până

la sfârşitul lunii ianuarie, iar
oferta este valabilă pentru perioada 1 mai – 30 noiembrie.
De asemenea APDT Braşov şi reprezentanţii Castelului
Bran promovează mitul Dracula care continuă să suscite
interes în rândul publicului.
Un element de atracţie la standul Braşovului îl reprezintă şi
păpuşa gonflabilă Dracula,

alături de care participanţii la
târg se pot fotografia.
România participă ca ţară
parteneră la ediţia din acest
an a târgului de turism CMT
Stuttgart (Caravan-MotorTourismus). Ţara noastră se
prezintă în acest an cu un program artistic special care are
ca temă „România autentică”.
Programul artistic este susţi-

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu:
Braşovul, un exemplu de bună practică
Aflat în vizită la Braşov,
ministrul Educaţiei, Mihai
Sorin Cîmpeanu (foto), a declarat, într-o conferinţă de
presă că a constatat pe plan
local o bună colaborare a Inspectoratului Şcolar Judeţean
cu autorităţile, cu Prefectura,
cu Consiliul Judeţean al Elevilor şi cu sindicatele din învăţământ, iar din acest punct
de vedere Braşovul este un
exemplu de bună practică.
„Un alt element care individualizează judeţul Braşov este
Şcoala profesională Kronstadt
şi asta o spun faţă de ce am
afirmat şi susţin în continuare,
necesitatea dezvoltării învăţământului profesional şi tehnic,
susţin asigurarea unei bune legături între educaţie şi piaţa
muncii. Este absolut necesar
şi dacă nu vom înţelege acest
lucru, dezvoltarea va fi altfel
decât cea pe care ne-o dorim”,
a spus ministrul Educaţiei, potrivit agerpres.ro.
Prof. univ. dr. Mihai Sorin
Cîmpeanu a vizitat trei unităţi
de învăţământ — Colegiul
Naţional „Dr. Ioan Meşotă”,
Şcoala profesională Kronstadt
şi Şcoala generală nr. 5 din
municipiul Săcele.
Referitor la autorizaţiile sanitare de funcţionare a şcolilor, el a precizat că în acest
moment la nivel naţional exis-

tă un număr de 2.500 de şcoli
neautorizate, Sibiul fiind singurul judeţ din ţară unde toate
şcolile au autorizaţia sanitară,
iar Braşovul fiind pe locul doi
în acest sens. „Pentru şcolile
care nu au autorizaţie sanitară
de funcţionare, pe baza parteneriatului pe care noi îl
avem cu Ministerul Dezvoltării
Regionale, vom identifica până
în luna martie nevoile acestora
şi vom estima costurile, urmând ca până la începutul
anului şcolar 2015-2016, dar
având în vedere că la nivel naţional vorbim de 2.500 de
şcoli fără autorizaţie sanitară
de funcţionare, obiectivul se
doreşte atins pe parcursul
anului şcolar următor. Asta
nu înseamnă că nu facem
eforturi ca până în luna sep-

tembrie 2015 un număr cât
mai mare de şcoli din cele neautorizate să obţină autorizaţia sanitară de funcţionare”,
a afirmat ministrul.
Tot la Brașov, ministrul
Educaţiei a promis că până la
sfârşitul acestui an în sistemul
de învăţământ vor funcţiona
un număr de 1.981 de microbuze de transportul şcolar, în
baza parteneriatului cu Ministerul Dezvoltării Regionale.
„Până la începutul lunii
martie vor fi livrate în sistem
încă 465 de microbuze şcolare,
inclusiv cele adaptate pentru
nevoi speciale, alături de cele
500 microbuze şcolare care
funcţionează în prezent. De
asemenea, va fi lansată licitaţie pentru un număr de
1.016 microbuze şcolare”.

nut de Ovidiu Lipan Ţăndărică şi Nicolae Voiculeţ (care
au fost desemnaţi ambasadori
ai turismului românesc), împreună cu Marius Mihalache
la ţambal, Mihai Nenita la
vioară, Jezebel voce, Cristi
Gram, chitara electrică, Josef
Kappl, chitară bas şi cvartetul
Amadeus. Aceştia au interpretat „Ciocârlia” într-o ma-

nieră unicat, Ovidiu Lipan
Ţăndărică bătând toaca în
cadrul momentului artistic.
Prestaţia României a fost
completată de o prezentare de
modă inedită a creatoarei
Liliana Turloiu, în care tinere
românce au prezentat costumul popular tradiţional din
colecţia „Zestrea”. Costumele
prezentate sunt inspirate din
creaţia sculptorului Constantin
Brâncuşi.
În cadrul deschiderii oficiale şi în faţa a 1200 de oameni,
reprezentanţi ai tuturor ţărilor
expozante, jurnalişti şi oficiali
germani, preşedintele ANT,
Simona Alice Man i-a invitat
pe cei prezenţi să descopere
„Grădina Carpaţilor”, România balneo, România culturalistorică, Romania eco şi, nu
în ultimul rând, România destinaţiilor unicat.
Prezenţa României ca ţară
parteneră se bucură de interes
din partea publicului german,
având în vedere că la standul

românesc, aflat în hala centrală a târgului, au loc pe parcursul celor 9 zile de expoziţie
o serie de evenimente care
prezintă tʼara noastră şi atracţiile ei.
Printre acestea se numără
dansul căluşarilor – inclus în
patrimoniul UNESCO, încondeiere de ouă, realizare păpuşi
în port popular, sculptură în
lemn și olărit. Un alt element
de atracţie este destinat reprezentantelor sexului frumos
care pot să plece de la târg cu
părul împletit în codiţe tradiţionale româneşti.
România este reprezentată
la stand de 20 de expozanţi
veniţi din toate regiunile ţării.
Numărul vizitatorilor estimat
pentru această ediţie este de
240.000, ceea ce ar presupune
25.000 de vizitatori zilnic.
În altă ordine de idei, CMT
Stuttgart este prima manifestare expoziţională a anului
care dă tonul tendinţelor turistice din anul în curs.
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Avionul care va
zbura fără carburant
Avionul solar Impulse 2
(SI2) va face turul lumii,
cu mai multe escale, dar
fără a utiliza nicio picătură de combustibil, relatează AFP.
Elvetʼienii Bertrand Piccard
și Andre Borschberg, co-fondatori și pilotʼi ai SI2, și-au prezentat strategia de zbor în
capitala Emiratelor Arabe Unite,
de unde vor pleca luna viitoare.
Datorită acestui aparat acoperit cu panouri solare și echipat
cu patru motoare electrice, capabil să zboare mai multe zile
și noptʼi la rând, ei vor fi primii
care vor survola oceane și continente folosind doar energia solară, rezultatul unui proiect
născut în urmă cu doisprezece
ani.
Cei doi autori ai initʼiativei vor
parcurge în cinci luni aproximativ 35.000 km, în 25 de zile
de zbor, cu o viteză între 50 și
100 km/h. Principala provocare

Foto: www.solarimpulse.com

Miercuri

Pe scurt
Google transformă telefonul în aparat de traducere în timp real
Google a lansat recent o nouă versiune a aplicației sale
gratuite de traducere „Google Translate” care transformă
smartphone-urile cu sisteme de operare Android și IOS
(Apple) în aparate de traducere în timp real. Cu această
versiune evoluată, va fi suficient să îndreptăm smartphone-urile care funcționează cu Android sau Apple spre afișele,
meniurile, rețetele sau alte texte în limba franceză, germană,
italiană, portugheză, rusă sau spaniolă, pentru a vedea
traducerea în engleză. Funcția permite traducerea instantanee a textelor folosind camera foto a telefonului, facilitând
astfel orientarea în spațiu sau realizarea unei comenzi la
restaurant, a explicat echipa care a lucrat la noul sistem,
într-un mesaj postat pe un blog specializat. Aplicația
funcționează cu sistemul Word Lens Technology,
achiziționat de Google în mai anul trecut, când a cumpărat
start-up-ul american Quest Visual.

Vânzările de PC-uri au scăzut anul trecut

va fi să zboare câte cinci zile și
cinci noptʼi fără întrerupere pentru a traversa Oceanele Pacific
și Atlantic.
Fondatorii proiectului au
efectuat în 2012 primul zbor
intercontinental fără carburant,
din Elvetʼia în Maroc, la bordul

Solar Impulse 1, iar după un an
au traversat Statele Unite, dovedind astfel fezabilitatea proiectului lor.
Noul prototip dispune de o
tehnologie îmbunătătʼită, cu un
consum de energie mai mic decât predecesorul său. Este echi-

pat cu patru motoare electrice
de 17,5 CP fiecare, alimentate
de 17.248 celule solare, instalate
pe aripi. Solar Impulse 2 mai
are o baterie de litiu de 633 kg
ce permite stocarea energiei
acumulate ziua, pentru continuarea zborului noaptea.

Vânzările de calculatoare personale la nivel global s-au
redus cu 2,1% în 2014, pentru al treilea an consecutiv, pe
fondul scăderii cererii din partea companiilor, potrivit firmei
de cercetare IDC. Numărul de PC-uri livrate anul trecut la
nivel mondial a coborât la 308,6 milioane de unităţi, faţă
de circa 315 milioane în 2013. Producătorul chinez Lenovo
şi-a menţinut pentru al doilea an consecutiv poziţia de lider
al pieţei, cu o cotă de 19,2%. Vânzările grupului au crescut
cu 10% anul trecut faţă de 2013, de la 53,8 milioane la
59,2 milioane de unităţi. Pe locul al doilea în clasamentul
celor mai mari producători de calculatoare se află compania
americană HP, ale cărei vânzări au urcat cu 8,9% în 2014,
la aproape 57 de milioane de unităţi. Cota de piaţă a HP
se situează la 18,4% la finalul anului 2014.
Dell, cu vânzări de 41,6 milioane de unităţi anul trecut şi
o cotă de 13,5%, completează podiumul.

Misterul Numerelor care ne ghidează viața
Numerele sunt simboluri misterioase, iar o știintʼă a numerelor
este veche și a stârnit interesul
multor cercetători, însă putʼini au
reușit să pătrundă în tainele numerelor.
Lui Pitagora i-au trebuit 20 de
ani, retras în Egipt, ca să întʼeleagă
misterele numerelor. Drumul
vietʼii este propriu pentru fiecare
dintre noi și se stabilește adunând
ziua de naștere, luna și anul,
obtʼinându-se un număr.
Fiecare număr are o semnificație
aparte.
Cifra 1 reprezintă stăpânire
de sine și actʼiune individuală, în-

credere în sine, dorintʼă de a conduce.
Cifra 2 reprezintă comunicare, dualitate, dorintʼă de
cunoaștere, sensibilitate, pasivitate, pot fi conduși ușor.
Cifra 3 reprezintă comunicare, extrovertire, entuziasm, spirit practic.
Cifra 4 reprezintă muncă, ordine, metode, autodisciplină, rigoare.
Cifra 5 reprezintă mobilitate,
dinamism, aventură, adaptare.
Cifra 6 reprezintă armonie,
echilibru, stabilitate, familie, ezitări în luarea unor decizii.

Cifra 7 reprezintă viatʼă interioară, introspectʼie, originalitate,
căutări și răspunsuri.
Cifra 8 reprezintă realizări
materiale, curaj, energie, autoritate, bani și câștiguri financiare.
Cifra 9 reprezintă altruism,
vis, idealism, vocatʼie, emotʼie,
aventură.
Un alt mod de calcul este cel
al adunării tuturor literelor din
numele și prenumele dumneavoastră.
Litera A =1
Litera B= 2….. litera U=21,
respectiv 2+1=3.

Semnal misterios receptat din cosmos
O echipă internaţională de
astronomi a declarat recent că
a reuşit să recepţioneze un scurt
fragment de unde radio care
provin dintr-o sursă neidentificată încă, dar care provine din
spaţiul cosmic.
Deşi fragmentul undelor radio a durat doar câteva milisecunde, cercetătorii susţin că în
anul 2007, odată cu inaugurarea
telescopului Parker, a mai fost
captat un astfel de fragment cu
origine posibil extraterestră,
scrie Daily Mail.
Pentru oamenii de ştiinţă,
aceste fragmente de unde radio
reprezintă o nouă enigmă. Nimeni nu ştie exact sursa apariţiei
lor, dar estimările variază, de la

semnale emise de găurile negre
care se dezintegrează şi apariţia
unor stele, la fragmente de comunicare între extratereştri.
Per total, de la inaugurarea
telescoapelor Parkes au fost recepţionate şase asfel de semnale,
care proveneau din afara galaxiei noastre, iar cercetătorii care
investighează spaţiul cu ajutorul
telescopului Arecibo din Puerto
Rico declară că au mai interceptat şapte fragmente de emisii
radio similare celor captate cu
telescopul Parker. „Noi suntem
primii astronomi care am reuşit
să înregistrăm în timp real aceste emisii radio, deoarece până
în prezent restul undelor radio
au fost descoperite după săptă-

mâni şi chiar luni, după ce fuseseră înregistrate”, susţine Emily Petroff, cercetător în cadrul
Universităţii de Tehnologie
Swinburne din Melbourne.
Unde radio cu origine posibil
extraterestră au mai fost înregistrate de un număr de 12 telescoape amplasate în Chile,
Australia, California, Insulele
Canare, Germania, Hawaii şi
India. Emisiile radio nu au fost
însoţite de imagini optice, ultraviolete sau infraroşii.
Dr. Mansi Kasliwad din cadrul Institutului Carnegie din
Pasadena crede că emisiile radio
pot avea ca origini şi exploziile
de radiaţii gama care însoţesc
magnetarii.
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Primul test adevărat
pe semicerc
Braşovul primeşte vizita
campioanei României
Meci de cinci stele, în Sala
Sporturilor ”Dumitru Popescu Colibaşi”. În această seară,
de la ora 18.00, vicecampioana României la handbal feminin, Corona Braşov, va
primi replica celor de la HCM
Baia Mare, campioana en titre. Pentru fetele antrenate de
Bogdan Burcea şi Dumitru
Berbece, acesta va fi primul
test serios din 2015. Meciul
contează pentru optimile de
finală ale Cupei României şi
va fi condus de un cuplu internaţional: Constantin DinSorin Dinu (Bucureşti).
„Tot timpul ne dorim să câştigăm!” Corona a început ezitant returul de campionat.
După ce s-a chinuit pe teren
proriu cu CSM Ploieşti, braşovencele nu s-au întors de
la Deva decât cu un punct,
după ce cu 12 minute înainte
de final, aveau 5 goluri avantaj pe tabelă. Niciun meci nu
seamănă însă cu celălalt, iar
Baia Mare nu are cum să uite
că Braşovul este singura echipă din ţară, în faţa căreia s-a
înclinat. „Noi tot timpul intrăm pe teren cu un singur
gând, acela de a câştiga! Aşa
vom face şi miercuri seara,
vom da totul pentru victorie.
Suntem singura echipă care
am bătut Baia Mare, dar nu
totul va depinde numai de noi.
Din punct de vedere medical
încă mai am probleme, dar
fac tot ce este necesar pentru
a mă recupera 100%. Niciodată nu m-am dat la o parte
de la efort, chiar dacă nu am
fost la capacitate maximă.
Baia Mare a schimbat antrenorul, dar nu cred că el poate
schimba ceva la echipă întrun timp aşa de scurt. Poate
doar dorinţa jucătoarelor să
fie mai mare, pentru a de-

monstra că îşi merită locul în
echipă” a spus în conferinţa
de presă de ieri, căpitanul
echipei, Aurelia Brădeanu.
Care pe care! Dacă în campionat există şi posibilitatea
revanşei din jocul retur, în
Cupa României lucrurile sunt
simple: ai pierdut, ai părăsit
competiţia! Cum în acest an
tragerea la sorţi a fost făcută
fără capi de serie, campioana
şi vicecampioana României
au avut „norocul” de a se bate
pentru un loc în sferturile de
finală.
„Orice meci începe de la 00. Am mai spus-o, noi suntem
un trofeu pentru toate echipele, inclusiv pentru Baia
Mare. Jucăm în faţa propriilor
suporteri, am mai câştigat cu
echipa din Maramureş, ne
vom bate şi miercuri pentru
victorie. Din păcate ne confruntăm cu probleme medicale. Adriana Ţăcălie nu va
putea juca (n.r. accidentată
la Campionatul European din
luna decembrie), iar Cristina
Zamfir are nevoie de injecţii
pentru a fi pe teren. Nici rivalele nu sunt în cel mai optim
moment al lor. Ne vom lupta
pînă în ultima secundă, pentru a ne putea bucura cu toţii
de încă o victorie în faţa echipei din Baia Mare. Va fi un
meci în care va conta foarte
mult, ambiţia, determinarea
şi disciplina.” a punctat şi
principalul Bogdan Burcea.
„Obiectivele rămân neschimbate!” Oficial, secţia de handbal are un nou preşedinte,
începând cu data de 5 ianuarie: Sergiu Chifu este omul
care îl înlocuieşte în funcţie
pe Vasile Kraila. Noul şef al
handbalistelor a vorbit despre
jocul cu Baia Mare dar şi despre planurile de viitor ale

formatʼiei SCM Craiova. Înaintea partidei de la Craiova, „olimpicele” ocupă pozitʼia a șasea în
clasament cu 29 de puncte, în
timp ce oltencele sunt pe locul
12 cu 21 de puncte. Trupa din
Craiova s-a întărit înainte de retur și a avut evolutʼii apreciate
în acest an. Cu toate acestea,

Jucător de naţională la FC Braşov!
Oficialii de la FC Braşov au început să puncteze şi la capitolul
„sosiri” pe piaţa transferurilor.
După Şeroni şi croatul Novak,
directorul general al stegarilor,
Constantin Zotta, a anunţat ieri
că gruparea de sub Tâmpa a
transferat un internaţional Estonian. Este vorba despre Artjom Artjunin, fundaş central de
1.90 m, în vârstă de 25 de ani.
Acesta a bifat mai multe selecţii
pentru reprezentativele de junior şi tineret ale Estoniei, dar
are şi 7 prezenţe la naţionala
mare a balticilor. Ultima echipă
la care a activat noua achiziţie a stegarilor este Levadia
Tallin. Conform site-ului de specialitate transfermarkt.de,
cota lui Artjunin este de 300.000 euro. Directorul general
al galben-negrilor nu a precizat însă durata pentru care internaţionalul din Estonia, a semnat cu gruparea braşoveană.

M.B
Victorie lejeră,în primul amical

Noul preşedinte al secţiei de handbal de la Corona Braşov, Sergiu Chifu,
vrea să continue sub Tâmpa, proiectul „Handbal 100% românesc”!
echipei. „Deşi sunt de puţin
timp în această funcţie, pot
spune că m-am acomodat rapid. Calitatea mea este aceea
de manager, în special sunt
preocupat de a rezolva toate
problemele financiare. Lucrez
pentru a forma o echipă profesionistă, în toate compartimentele. Cupa României este
un obiectiv pentru noi, cu
Baia Mare va fi un meci pe
viaţă şi pe moarte. Sper să facem o figură frumoasă miercuri seara, iar sala să fie plină
ca în vremurile bune!” a spus
Sergiu Chifu la prima apariţie
în faţa jurnaliştilor, în calitate
de preşedinte.
Negocieri cu patru jucătoare!
Deşi întrecerea internă este
doar la jumătatea traseului,

noul oficial al Coronei se gândeşte deja la viitorul sezon.
„La Braşov va fi continuat
proiectul Handbal 100% românesc, de acest lucru pot să
vă asigur! Clasarea pe locurile 1-3 în acest sezon rămâne
în continuare obiectivul nostru. Ne batem cu orice echipă
de la egal la egal, ne batem
chiar şi pentru titlu anul acesta. Pot să vă spun, fără să dau
însă nume, pentru că jucătoarele sunt încă sub contract, că
negociem cu patru handbaliste pe care le dorim la Braşov. Este posibil să ne
înţelegem, cum la fel de posibil este ca de anumite jucătoare să ne despărţim la vară”
a mai punctat Chifu.
Marian Botezatu

Încă un test pentru „olimpice”
Baschetbalistele de la Olimpia CSU Brașov vor să continue
seria de victorii din acest an și
în etapa a XIX-a a Ligii
Natʼionale de baschet feminin.
Astăzi, de la ora 14.00, fetele
antrenate de Dan Calancea și
Nenad Marinkovic evoluează
în deplasare în compania

Pagină relizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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Jones și compania pornesc ca
favorite în jocul de astăzi. „Trebuie să continuăm să jucăm la
același nivel ca până acum. Nu
avem voie să subestimăm
formația din Craiova care s-a
întărit în această pauză
competițională și care a avut
meciuri reușite în acest an. Cu

siguranță suntem favoriți la acest
meci și trebuie să câștigăm. Este
foarte important ca fetele să rămână concentrate după Victoria
cu Târgu Mureș și să dea totul
la Craiova. Nu va fi un meci
ușor”, a declarat antrenorul
„olimpicelor”, Dan Calancea.
Răzvan Țirea

FC Braşov a susţinut ieri primul joc amical din 2015. Aşa
cum era de aşteptat, jocul cu FC Râşnov, găzduit de terenul
sintetic de la baza ICIM, a fost controlat cu autoritate de
galben-negrii, care s-au impus cu 11-1. Golurile stegarilor
au fost semnate de Păun – 4, unul din 11 metri, Marian
Constantinescu -3, două din 11 metri, Ciocâlteu, Lecko,
Mugurel Buga şi Boţia. Punctul de onoare al râşnovenilor
a fost semnat de Marian Nicolae. Tehnicianul stegarilor,
croatul Lokica a folosit următoarele formule de echipă:
Repriza 1: Mutu (Iacob)-Wagner, Remeş, Frâncu, Lupu,
Florin Călin (în probe, ultima dată la Rapid), Ciocâlteu,
Călin Cristea (în probe, ultima dată la CS U Craiova), Păun,
Grigoraş, Horia Popa (Suciu, Ispas)
Repriza 2: Iacob (Marinescu)- Străuţ, Lecko, Şeroni, Novak,
Moraru, Aganovic, Buga, Boţia, Cristi Ganea, Marian Constantinescu.
„În acest meci am vrut să vedem care sunt jucătorii care
ne vor putea ajuta în retur. Am văzut şi jucători care nu pot
face acest lucru. Eu cred că jucători ca Novak, Şeroni sau
Artjunin vor creşte valoarea echipei. Ultimul este internaţional, sperăm să confirme la Braşov” a declarat după joc,
directorul general al stegarilor, Constantin Zotta. Vineri de
la ora 14.30, tot pe „sinteticul” de la ICIM, FC Braşov va
susţine un nou test, cu divizionara D, Inter Cristian. M.B

Victorie uriaşă pentru Copil !
Tenismanul român Marius Copil s-a calificat în premieră
în runda a doua a turneului Australian Open, primul de
Mare Șlem al anului, ieri, la Melbourne, după ce a dispus
de spaniolul Pablo Andujar în trei seturi, cu 6-2, 6-2, 7-5.
Copil și-a asigurat un cec de 50.000 de dolari australieni
și 70 de puncte ATP, iar în turul secund va da piept cu
deținătorul titlului, elvețianul Stanislas Wawrinka (cap de
serie numărul patru la Melbourne). Numărul patru mondial
a dispus marți în primul tur de turcul Marsel Ilhan (100
ATP), cu 6-1, 6-4, 6-2. În competiţia rezervată fetelor, Monica Niculescu a fost eliminată în primul tur, în minim de
seturi, de reprezentanta gazdelor, Samantha Stosur: 4-6,
1-6. La ora la care sunt citite aceste rânduri se cunoaşte
deja rezultatul partidei Irina Begu- Katerina Siniakova (Cehia), joc care era programat să înceapă la ora 2.00 în
această dimineaţă. A treia favorită a turneului, Simona
Halep o va întâlni pe australianca Jardmila Gajdosova.
Fiind ultimul joc de pe „Rod Laver Arena” cel mai probabil
meciul Simonei nu va începe înainte de ora 12.00 M.B

Avem campionat tare!
Liga I, eșalonul de elită al fotbalului românesc, ocupă locul
16 în clasamentul celor mai puternice campionate din lume
pe anul 2014, dat publicității de Federația Internațională
pentru Istoria și Statistica Fotbalului. Primera Division (Spania) este pentru a cincea oară consecutiv cel mai bun campionat . Pe locul al doilea a fost plasată Italia (Serie A), iar
M.B
pe 3 Anglia (Premier League).

DIVERTISMENT

Spectacole la
Teatrul Dramatic
Regia: Gelu Colceag
Preţul biletelor: 15 lei Preţ redus
pentru elevi, studenţi, pensionari: 10
lei
Sâmbătă, 24 ianuarie 2015, la Sala
Studio, de la ora 19.00, se joacă spectacolul Auto de Ernesto Caballero.
Cu: Bianca Zurovski, Ligia Stan,
Marius Cisar, Doina Teodoru.
Regia: Sorin Militaru
Preţul biletelor: 10 lei Preţ redus
pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei
Duminică, 25 ianuarie 2015, se joacă,
de la ora 19.00, la Sala Mare comedia
Slugă la doi stăpâni de Carlo Goldoni.
Regia: Cristian Hadji-Culea
Cu: Demis Muraru, Maria Gârbovan, Iulia Popescu, Bianca Zurovski,
Mihai Bica, Gabriel Costea, Liviu Romanescu, Marius Cordoş, Marius Cisar, George Bîrsan, Claudiu Mihail,
Relu Siriţeanu.
Preţul biletelor: categoria I – 11 lei;
categoria II – 9 lei; Preţ redus pentru
elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.

În această săptămână la
Teatrul Sică Alexandrescu sunt programate următoarele spectacole.
Astăzi, 21 ianuarie 2015, se
joacă, de la ora 19.00, la Sala
Mare spectacolul Cu inima în
pungă de John Carian.
Regia: Adrian Iclenzan
Cu: Carmen Moruz, Marius
Cisar, Bianca Zurovski, Marius
Cordoş, Iulia Popescu, Gabriel
Costea, Relu Siriţeanu, Mirela
Borş, Andi Gherghe, Oana Hui
Preţul biletelor: 15 lei Preţ
redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 10 lei
Vineri, 23 ianuarie 2015, se
joacă, de la ora 19.00, la Sala
Mare piesa Nişte fete de Neil
LaBute.
Cu: Gabriel Costea, Bianca
Zurovski, Ligia Stan, Viorica
Geantă Chelbea, Iulia Popescu,
Maria Gârbovan.

Recitalul de la ora cinci
la Muzeul Casa Mureşenilor
Opera Braşov şi Muzeul
„Casa Mureşenilor” Braşov
vă invită astăzi, 21 ianuarie
2015, la ora 17.00, la „Recitalul de la ora cinci” – Caleidoscop muzical.
Interpretează: Nicoleta Chirilă – soprană, Corina Klein
– soprană, Maria Petcu Catrina – soprană, Gabriela Ha-

zarian – mezzosoprană, Sonia
Hazarian – mezzosoprană,
Mihai Irimia – tenor
Nora Vlad – actriţă
La pian: Simona Patriche
Intrarea se face pe bază de
bilete: 2 lei elevi şi studenţi;
3 lei pensionari; 5 lei adulţi.
Muzeul „Casa Mureşenilor”
este situat în Piaţa Sfatului.

Bancuri

– Pentru că m-am însurat cu femeia
☺Mitică, treci imediat la masă şi greşită…
încetează să mai spui „Da, dragă”
de câte ori latră câinele!
☺Doi marinari discută:
– Când cobor pe uscat, în două mi☺Dacă toţi copiii ar ajunge ce do- nute am două femei pe braţe!
resc părinţii lor, lumea ar fi plină de – Nu cred. Nu există tatuaj aşa rapid!
genii care nu muncesc.
☺Câte porunci există ?
☺Costică îl întreabă pe Mitică:
– Zece.
– Mitică, de ce porţi verighetă pe – Şi ce se întâmplă dacă încălcăm una?
mâna cealaltă?
– Rămân nouă.

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

Cinema
Cityplex Braşov
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

EXODUS: ZEI ŞI REGI -3D(EXODUS: GODS AND KINGS)
Regie: Ridley Scott
(AP-12), Acţiune, Aventuri, Dramă, 150 min.
ora: 13:30

Miercuri

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi, trebuie să fii pregătit/ă să primeşti o veste
neaşteptată în viaţa profesională. Tratează totul cu calm,
altfel rişti să fii mustrat/ă de superiori.
Taur. Te simţi pregătit/ă pentru ceva nou în viaţa ta? O iubire
mai veche poate să îţi trezească sentimente nebănuite. În
orice caz, ia-o uşor.
Gemeni. Astăzi, ar fi bine să eviţi operaţiunile financiare riscante şi să nu te laşi influenţat/ă de sfaturile celor care par
specialişti în domeniu.
Rac. Partenerul tău nu înţelege de ce eşti tot timpul ocupată,
şi relaţia voastră trece prin momente grele. Nu trebuie să
te enervezi, ci încercaţi să comunicaţi mai des.
Leu. Astăzi, încearcă să fii foarte atent/ă cu gestionarea
banilor şi să limitezi cheltuielile doar la cele absolut indispensabile. Viaţa în cuplu necesită un plus de implicare.
Fecioară. Astăzi, emoţii noi te vor lua prin surprindere. Totuşi,
nu este o zi bună pentru a te îndrăgosti. Seara, o ieşire cu
prietenii îţi poate aduce un plus de energie.
Balanţă. Astăzi, prietenii tăi cei mai apropiaţi te vor ajuta
să progresezi la locul de muncă. Dacă sănătatea îţi dă în
continuare bătăi de cap, ar fi cazul să vezi un medic.
Scorpion. Poţi observa singur/a cum s-a deteriorat relaţia
dintre tine şi persoana iubită. Dar nu e totul pierdut, atâta
timp cât vrei să lupţi pentru ea/el.
Săgetător. Învinge-ţi temerile şi cere ce-i al tău pe plan profesional. Dacă nu te simţi apreciat/ă, acum este momentul
potrivit să te reprofilezi.
Capricorn. Astăzi, e momentul potrivit pentru a scoate ce-i
mai bun din tine. Dacă nu treci la acţiune, niciodată nu vei
realiza nimic. Fii ambiţios/oasă!
Vărsător. Încă de dimineaţă, vei simţi că prea multă lume îţi
da sfaturi. Încearcă să faci o selecţie a cunoştinţelor tale, şi
să-i păstrezi pe cei apropiaţi de nivelul tău.
Peşti. Niciunei persoane nu-i place să fie minţită. Tu ai fost
sincer/ă cu iubita/ul? Vei simţi o uşurare să-i împărtăşeşti
lucrul care te macină, iar ea/el va aprecia încrederea dată.
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Turismul în trecut. Prinţul
Miloş Obrenovici la băile Arpătac
Odinioară, pe vremuri, apele minerale şi băile de la Araci,
mai demult numit Arpătac, erau preferate de boierii români
şi nu numai. Aceştia mergeau şi vizitau băile, se tratau
şi petreceau timpul acolo, relaxându-se şi consumând
apa gustoasă şi dătătoare de sănătate. Nu numai românii apreciau calitatea acestor ape şi băi, ci şi străinii le frecventau. Astfel, oaspeţii străini (turiştii
de astăzi) se bucurau de condiţiile de cazare oferite, printre care jocurile de noroc, dar în acelaşi
timp mulţimea de cerşetori ce îi asaltau deranja
vizibil şi era criticată de presa timpului. Aceeaşi
presă observa eforturile autorităţilor pentru
întreţinerea drumului şi a băilor de calitate.

„Transilvania, Arpătac:
Deşi apele de la Arpătac sunt
cunoscute în publicul nostru
(chiar şi în ţările vecine), totuşi nu ar fi de prisos a face
despre aceleaşi pomenire din
vreme în vreme după cum
adecă împregiurările (nu numai calitatea lor) ni le fac mai
interesante. În zilele acestea
tonul între mulţimea oaspeţilor de băi îl dă fiinţa de faţă
a Înălţimii Sale Miloş Obrenovici, prinţului de Serbia.
Acea înaltă persoană, pe lângă
ce cunoaşte din parte deosebit

folos din cura numitelor ape acre,
apoi prin rara sa liberalitate face ca
totdeodată şi gloata
lipsiţilor, carii aleargă
spre ajutoriu, să-i simţă
deplin mîna cea făcătoare
de bine. Suntem încredinţaţi
de la loc sigur cum că facerile
de bine împărţite de către
prinţul Miloş de Serbia singur
în Braşov şi mai mult la Elöpatak se suie la mai multe mii
de florini – o generozitate ce
va păstra pe vremi înainte su-

venirul
lăudatului prinţ între locuitorii
ţinuturilor noastre.
Precum s-a mai zis, Prinţul
Miloş, după săvârşita cură,

cugetă a întreprinde
călătoria la Viena.
Spre înlesnirea acestei călătorii Înălţimii Sale i se
orândui de la preaînaltele locuri pe domnul căpitan de la
cinstitul regiment, Iovanovici, care îl va şi însoţi până
în capitala austriacă.

Aici ar fi la loc potrivit
a vorbi ceva despre chipurile
de petrecanie (citeşte felurile
de petrecere) şi comodităţile
sporite, precum şi despre abuzurile anumit a jucătorilor pe
hazard şi a cerşetorilor scârboşi ce la tot pasul te întâm-

pină. Însă atât din pricină cum
că Gazeta nemţească de
aici în numărul său trecut
unele ca acestea le-a înşirat pe larg, cât şi cum că
nouă nu ne este la îndemână a crede că am fi chemaţi spre a face mai bune
sau cel puţin mai puţin rele
unele lucruri ce atârnă de la
voia ori şi nevoia a mai multora, tăcem mai bine, lăsând
vremii îndreptarea. Atâta însă
nu putem trece cu vederea
cum că grija dumisale a domnului Fő Biró Mihail Maurer
atât pentru clădirea drumului
ce duce la apele minerale, cât
şi pentru păstrarea apei pe
seama oaspeţilor şi pentru liniştita petrecere a aceloraşi
este primită de către toţi cu
vie recunoştinţă. (Prinţul de
Serbia petrece în casele cele
gustoase – citeşte cu gust, cu
stil – ale domnule febiro).”
(Gazeta de Transilvania,
nr. 24, 15 iunie 1841, p. 1)
Ruxandra Nazare

O aplaudată iniţiativă: Stagiunea
făgărăşană a filarmonicii braşovene
În ziua de 19 ianuarie
1982, a fost inaugurată stagiunea de concerte a Filarmonicii „Gh. Dima” din
Braşov în municipiul Făgăraş, preciza criticul Ermil
Rădulescu.
Se împlinea astfel o mai
veche dorinţă a făgărăşenilor
de a se bucura şi ei de evenimentele muzicale care aveau
loc săptămânal în oraşul reşedinţă de judeţ. Concertul
de debut a programat paginile
muzicale care i-au încântat şi
pe braşoveni în simfonicul de
luni având în prim-planul

atenţiunii lucrări, evident muzicale, aparţinând marelui
înaintaş al muzichiei româneşti, George Stephănescu, şi
nu George Enescu, aşa cum
v-aţi fi aşteptat, pagini muzicale de Joseph Haydn (n-au
fost precizate), precum şi
celebra suită simfonică „Şeherezada” a lui Nikolai Andreievici Rimski-Korsakov.
Dirijorul maestrul Ilarion
Ionescu-Galaţi a informat
că stagiunea făgărăşană a
„prestigiosului colectiv” al
Filarmonicii „Gh. Dima” va
programa în continuare „in-

terpreţi de prestigiu din
Braşov, din ţară şi de peste
hotare”.
Făgăraşul, veche vatră de
cultură românească, „aşa
cum ne-a adus la cunoştinţă”
toarşa Domnica Moise, secretar al comitetului municipal de partid – i-a primit cu
căldură şi flori pe braşoveni,
răsplătind cu meritate aplauze
această frumoasă iniţiativă,
conchidea Ermil Rădulescu.
(„Drum Nou”,
20 ianuarie 1982)
Iulian Cătălui
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Cel mai colorat
sat din lume

losite sunt vii,
proaspete şi parcă
însufleţesc lucrul
pictat.
Tradiţia se păstrează de mai bine
de 100 de ani, de
când fumul de la
sobe murdărea tavanul casei, iar femeile încercau să
acopere cu var alb.
Când au observat
că tot se mai văd
urme de murdărie,
localnicele au început să picteze.

Zalipie este un sat
unic în Polonia, dar
şi în lume, datorită
picturilor vii ce dau
viaţă caselor. În localitate toate casele
sunt pictate cu motive florale.
Satul Zalipie se află la
aproximativ 7 km vest
de Olesno şi 68 km est
de capitala Cracovia.
Zalipie atrage anual
mii de turişti dornici să
vadă această bijuterie arhitecturală. Culorile fo-

Un bibelou cu Putin cu bustul gol a devenit
cea mai căutată „jucărie” pentru ruşi
În data de 17 ianuarie a
acestui an, utilizatorul Robert
Coalso a publicat pe Twitter
o fotografie în care apare o
figurină cu Vladimir Putin la
bustul gol, călare pe un urs.
Jucăria poate fi achiziţionată
din piaţa Ismailovo, situată în
Moscova, scrie dangerousminds.net.
Există însă şi un site rus de
unde poate fi comandată prin
poştă figurina cu Putin. „Am
cumpărat şi eu una – este

foarte tare. Acum, toţi colegii
vor o asemenea jucărie şi livrarea este
rapidă!”, a
declarat
Anna, un
manager din
Moscova.
Un alt cumpărător,
Artem Domrachev, director de relaţii
p u b l i c e, a

spus că soţia sa aştepta de ceva
timp o asemenea figurină.

Actorul de origine română Sebastian Stan
joacă alături de Meryl Streep

Actorul de origine română
Sebastian Stan joacă alături
de Meryl Streep în filmul
„Ricki and the Flash”, regizat
de Jonathan Demme, care va
avea premiera în cinematografele din România în luna
septembrie.
Născut în 1983, Sebastian
Stan este un actor american

de origine românǎ. El a părăsit România la vârsta de opt
ani, alături de mama sa, de
profesie pianistă, pentru a se
muta la Viena şi ulterior la
New York. În timpul şcolii a
jucat în filme precum „Harvey”, „Cyrano de Bergerac”,
„Little Shop of Horrors”,
„Over Here” şi „West Side
Story”. A studiat la Facultatea
de Arte Mason Gross din cadrul Universitǎţii Rutgers, dar
şi la Shakespeare's Globe
Theatre din Londra.
A devenit celebru datoritǎ
rolurilor Jack Benjamin din
drama „Kings” şi Carter Baizen din „Gossip Girls”. A mai

avut apariţii în filme precum
„Uşi roşii/ Red Doors”, „Arhitectul/ The Architect”,
„Conjuraţia tăcerii/ The Covenant”, „Educaţia lui Charlie
Banks/ The Education of
Charlie Banks”, „Rachel se
mărită/ Rachel Getting Married”, „Teleportaţi în adolescenţă/ Hot Tub Time
Machine”, „Lebăda neagră/
Black Swan” şi „Căpitanul
America: Primul Răzbunător”.
Recent, actorul de origine
română s-a remarcat în miniseria TV „Political Animals”,
în care a jucat alături de Ellen
Burstyn şi Sigourney Weaver.

Pepe a fost prădat de hoţi

Hoţii i-au spart solistului maşina, un Porsche Cayenne
în valoare de 100.000 de euro, şi i-au furat laptopul. Pepe
a făcut plângere la Poliţie, dar nu a mai primit nici o veste
despre răufăcători. „Nu mi-au găsit laptopul, deşi am dat
seria la Poliţie. Şi nici nu i-au găsit pe hoţi”, a declarat
Pepe în presa tabloidă. Paguba s-a ridicat la 2.000 de
euro, întrucât şi geamul maşinii a fost spart.

Vârciu recunoaşte:
„Am cerut-o de soţie pe Ilinca Vandici”

Artistul a admis că a avut o scurtă relaţie cu Ilinca Vandici.
Deşi amândoi au negat că ar fi împreună, el susţine acum
şi că a dorit să o ia de soţie, dar ea a refuzat. „Ştii care
e defectul meu? Sunt cel mai mare prost de sincer. Mama
mea mi-a dat o grămadă de calităţi: faţa asta, gropiţele,
dar şi limbarniţa asta pe care nu o pot controla. Ea a stricat relaţia, ea nu a vrut! Eu am cerut-o şi de nevastă! Vă
spun acum, în exclusivitate”, a spus el la Antena Stars.
„După două săptămâni s-a întâmplat. Mie mi-a plăcut
foarte tare de Ilinca, dar nu a fost să fie. Îmi este dor de
ea”, a mai spus Vârciu.

Iulia Vântur revine cu un nou proiect

A stat pe bară luni bune, dar în cele din urmă, lucrurile sau rezolvat profesional pentru Iulia Vântur. Vedeta va reveni
pe sticlă la postul tv, care a consacrat-o, cu o nouă emisiune.
Ea va fi gazda reality show-ului „Ferma Vedetelor”. Emisiunea se va difuza începând cu luna martie la Pro Tv.
Noul reality show „Ferma Vedetelor” va aduce în faţa telespectatorilor din martie faţa nevăzută a 12 vedete şi va
arăta cum vor face faţă provocărilor inedite de zi cu zi.
Noua producţie va urmări timp de 3 luni cum se vor descurca vedetele participante într-un loc izolat şi lipsit de confortul stilului de viaţă modern. Iulia Vântur s-a remarcat la
pupitrul Ştirilor PRO TV, unde a prezentat cele mai importante jurnale.

