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Proiectele
Primăriei în 2015
Iohannis a câştigat
definitiv bătălia cu ANI

Municipalitatea a dat publicităţii proiectul de buget pentru
anul 2015, ce se află în dezbatere publică şi va fi supus
aprobării Consiliului Local la începutul lunii viitoare. Dintre
proiectele din acest an amintim: continuarea reabilitării

VALUTĂ

Euro
4,5110
USD
3,8989
Gram Aur 162,6784

METEO

Soare
2°C /6°C

şcolilor, amenajarea curţii Bisericii Negre şi a taberelor
şcolare de la Dâmbul Morii, modernizarea Pieţei de Miercuri, modernizarea podului de pe str. Lânii – Canal Timiş,
amenajarea de noi parcări în Poiană.
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Preşedintele Klaus Iohannis a câştigat ieri definitiv procesul cu Agenţia Naţională de Integritate (ANI), care l-a
acuzat că s-a aflat în incompatibilitate în calitate de primar
al Sibiului.
Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul
ANI şi a decis, definitiv, că fostul primar al Sibiului Klaus
Iohannis nu s-a aflat în stare de incompatibilitate.
Judecătorii de la instanţa supremă au respins ca nefondat
recursul ANI şi au menţinut decizia din 2013 luată de
Curtea de Apel Alba Iulia, prin care s-a stabilit că Iohannis
nu s-a aflat în incompatibilitate.
Decizia instanţei supreme, prin care s-a stabilit că Iohannis
nu a fost în incompatibilitate în perioada în care a reprezentat Primăria Sibiu în Adunările Generale ale Acţionarilor de la societăţile Apă Canal şi Pieţe, este definitivă.
În aprilie 2013, ANI acuza că primarul Sibiului, Klaus
Iohannis, se află în stare de incompatibilitate, întrucât
are şi calitatea de reprezentant al municipiului în Adunarea
Generală a Acţionarilor SC Apă Canal SA Sibiu, din 5
august 2010, şi SC Pieţe SA, din 30 aprilie 2009.
Iohannis a contestat ulterior la Curtea de Apel Alba-Iulia
decizia ANI, iar în septembrie 2013 instanţa i-a dat câştig
de cauză actualului preşedinte şi a dispus anularea raportului ANI.
ANI şi a făcut recurs la instanţa supremă cu puţin timp
înainte de începerea campaniei pentru alegerile prezidenţiale, recurs respins definitiv ieri.

Atuurile Braşovului pentru JO 2020

Corona Braşov, învinsă de campioană

Preşedintele Comitetului Olimpic şi
Sportiv Român (COSR), Alin Petrache, a declarat ieri la Braşov că nu
există motive de îngrijorare în privinţa candidaturii României pentru
organizarea Jocurilor Olimpice de
Tineret din 2020 şi că Braşovul are
atuurile sale în faţa oraşului contracandidat, Lausanne. „Suntem în

„Şocul” optimilor de finală ale Cupei
României la handbal feminin, Corona
Braşov-HCM Baia Mare (21-25), a
fost tranşat chiar sub Tâmpa, de campioana României. Formaţia din Maramureş a beneficiat de o primă
repriză execrabilă a Braşovului, şi a
închis tabela la patru lungimi distanţă.
Pentru Corona au marcat: Pricopi 7,

competiţie cu Lausanne, un oraş
foarte cunoscut în lumea sporturilor
de iarnă, dar şi noi suntem foarte cunoscuţi, după organizarea, în 2013,
a Festivalului Olimpic al Tineretului
European. Braşovul merită şi poate
să organizeze JO 2020, după cum a
demonstrat-o în 2013” a spus Alin
Petrache.
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Zamfir 4, Hotea 4, Chiper 3, Brădeanu2, Raţiu 1. De la HCM s-au remarcat Elisei şi Buceschi, cu 7
respectiv 5 goluri marcate. Baia Mare
se califică astfel în sferturile de finală,
în timp ce Corona se poate concentra
în continuare pe campionat, dar şi
pe dubla cu rusoaicele de la Astrahan,
din Cupa EHF.
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15 săceleni aveau locuințele racordate ilegal la curent
Ieri dimineață reprezentanți ai Electrica împreună cu
jandarmi și polițiști au efectuat o acţiune comună pentru depistarea şi combaterea furturilor de energie electrică la consumatorii casnici din cartierul Gârcini
(Săcele). În urma verificărilor au fost prinși 15 consumatori care erau conectaţi ilegal la reţeaua de energie
electrică. Acestora li s-au întocmit actele premergătoare
pentru infracţiunea de furt şi intervenţie neautorizată
în instalaţiile electrice.
Reamintim că executarea sau folosirea de instalaţii
clandestine în scopul racordării directe la reţea sau
pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni
la 3 ani sau cu amendă. Intervenţiile neautorizate în
instalaţiile electrice de distribuţie au efecte grave, deoarece influenţează reţeaua electrică prin distrugerea
echipamentelor şi producerea de avarii care afectează
în mod direct şi alţi consumatorii din vecinătate.
În plus cei care comit asemenea infracţiuni pe lângă
faptul că vor suporta rigorile legii se expun unor riscuri
majore de electrocutare care pot cauza decesul lor
sau a persoanelor din vecinătate.

89 de dosare penale pentru artificii
Polițiștii brașoveni au organizat 65 de acțiuni în întreg
județul pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu obiecte pirotehnice de către persoanele
fizice, dar şi de către cele juridice. Polițiștii au verificat
firmele autorizate să comercializeze astfel de mărfuri
şi au urmărit depistarea persoanelor care vindeau articole pirotehnice fără drept. S-au întocmit 89 dosare
penale, fiind ridicate în vederea cercetărilor aproximativ
150 000 de articole pirotehnice în greutate totală de
1260 de kilograme. De asemenea, polițiștii au aplicat
în timpul acțiunilor două sancțiuni contravenționale,
în valoare totală de 5 000 de lei.

EVENIMENT

Joi

Noi modificări în Codul
rutier de luna viitoare
Una dintre cele
mai importante
completări aduse
legislaţiei rutiere
prevede sancțiuni
pentru șoferii care
nu transportă copiii în condiții de
siguranță.

Șoferii sunt obligaţi să
se asigure că, pe timpul
conducerii maşinii, minorii poartă centura de
siguranţă sau sunt transportaţi în dispozitive de
fixare în scaune pentru
copii omologate. De asemenea, a fost interzisă
transportarea copiilor în
vârstă de până la trei ani
în autovehicule neechipate cu sisteme de siguranţă, informează avocatnet.ro.
Nerespectarea de către conducătorii auto a acestor dispoziţii
este egală cu trei puncte de penalizare. Copiii care au o înălţime
de până la 135 cm pot fi trans-

portaţi în autovehicule care au
sisteme de siguranţă pentru şofer
şi pasageri numai dacă sunt fixaţi/ prinşi cu un dispozitiv de
fixare în scaun pentru copii.
Aceeaşi regulă este valabilă şi

pentru copiii care au peste 135
cm înălţime, dar pentru ei există
şi alternativa purtării centurii de
siguranţă, reglate astfel încât să
nu treacă peste zona gâtului sau
feţei.

Potrivit noilor reguli,
este obligatoriu ca dispozitivele de fixare în
scaun să fie omologate
şi adecvate pentru caracteristicile fizice ale
copiilor. Obligaţiile privind dispozitivele de fixare nu se aplică atunci
când este vorba de maşini destinate transportului public de persoane
sau de taxiuri. Totuşi,
este obligatorie supravegherea copilului de către o altă persoană în
afară de şofer.
De asemenea, obligaţia folosirii dispozitivului
de fixare sau a centurii
de siguranţă nu se aplică
dacă minorul este scutit
de un medic de la purtarea sistemelor de siguranţă. Copiii pot fi transportaţi în această
situaţie doar pe scaunele din spate şi dacă au mai puţin de trei
ani, trebuie supravegheaţi de o
altă persoană în afară de şofer.

Traian Băsescu, record de dosare penale
Fostul preşedinte Traian Băsescu a fost implicat în 68 de
dosare penale în ultimii ani,
şapte dintre acestea fiind încă
în curs de soluţionare, arată
Parchetul General într-un răspuns la solicitarea agenţiilor
Mediafax și Agerpres.
Un număr de 58 de cauze
penale au fost înregistrate pe
numele lui Traian Băsescu la
Sectʼia de urmărire penală și
criminalistică a Parchetului
General, patru cauze penale
au fost înregistrate la DNA și
șase dosare penale la DIICOT,
potrivit Parchetului.
„În perioada martie 2004 aprilie 2014 au fost înregistrate un număr de 58 de cauze
penale, din care soluționate
53. Două cauze au fost conexate la o alta soluționată în
cursul anului 2007 cu neînceperea urmăririi penale, în baza
art. 10 lit. f din Codul de procedură penală”, se arată în răs-

punsul Parchetului General.
Dintre acestea, două dosare
au fost declinate la Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel
București, respectiv la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.
Dosarul înregistrat la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București se află
în curs de solutʼionare, iar dosarul înregistrat la Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel
București a fost declinat în favoarea Parchetului de pe lângă
Judecătoria Sectorului 3, fiind
dispusă, la data de 5 noiembrie
2008, solutʼia de neîncepere a
urmăririi penale.
„În prezent, în instrumentarea procurorilor Secției de urmărire penală și criminalistică
se mai află un singur dosar
penal”, precizează Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de
Casatʼie și Justitʼie (PÎCCJ).
Potrivit sursei citate, la

DNA, în intervalul 20022012, au fost înregistrate patru
cauze penale, din care unul
singur este în curs de
solutʼionare, celelalte fiind
solutʼionate.
„La Direcția de Investigare
a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au
fost înregistrate în cursul anului 2012, șase dosare penale,
din care cinci sunt în curs de
soluționare, iar unul a fost clasat prin ordonanța din 9 ianuarie 2015”, arată PÎCCJ.
În prezent sunt în curs de
solutʼionare șapte dosare în
care apare numele fostului
președinte Traian Băsescu.
Cauzele enumerate vizează
perioada în care Traian Băsescu a detʼinut functʼia de primar general al municipiului
București sau de președinte al
României și dintre acestea fac
parte și plângeri penale pe numele acestuia.

Legea „Big Brother 2”, neconstituțională
Curtea Constitutʼională a decis ieri că Legea privind securitatea cibernetică este
neconstitutʼională, admitʼând
astfel sesizarea depusă de
PNL la sfârșitul anului trecut,
care a reclamat că legea limitează dreptul la viaţă privată.
CCR a decis, cu majoritate
de voturi, că legea este

neconstitutʼională în ansamblul
ei.Legea securităţii cibernetice,declarată neconstitutʼională,
prevede printre altele ca toţi
deţinătorii de infrastructuri
cibernetice (reţele de comunicaţii electronice şi telefonice) să permită serviciilor
secrete şi autorităţilor cu atribuţii în siguranţa naţională ac-

cesul la datele stocate, fără a
avea nevoie de un mandat judecătoresc, ci doar de o „solicitare motivată”, despre care
legea nu dă detalii.
Deputatʼii PNL au contestat
la CCR actul normativ după
ce legea fusese initʼiată de Guvern și adoptată de Senat în
unanimitate.
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Atuurile Brașovului pentru
organizarea Jocurilor Olimpice
Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv
Român (COSR), Alin Petrache, a declarat ieri la
Braşov că nu există motive de îngrijorare în
privinţa candidaturii României pentru organizarea Jocurilor Olimpice de
Tineret din 2020 şi că
Braşovul are atuurile sale
în faţa oraşului contracandidat, Lausanne.
„Am constatat că nu avem
întârzieri de niciun fel în pregătirea dosarului de candidatură pentru JOT 2020. Suntem
în competiţie cu Lausanne, un
oraş foarte cunoscut în lumea
sporturilor de iarnă, dar şi noi
suntem foarte cunoscuţi, după
organizarea, în 2013, a Festivalului Olimpic al Tineretului
European. Braşov merită şi
poate să organizeze JOT
2020, după cum a demonstrat-o în 2013, când toţi oficialii Comitetului Olimpic
Internaţional au declarat că a
fost cea mai frumoasă ediţie
FOTE organizată vreodată.
Avem un proiect foarte compact, mai ales din punctul de
vedere al distanţelor între locaţii şi satul olimpic, care ne
avantajează şi din punctul de
vedere al asigurării securităţii
celor câteva mii de sportivi şi
oficiali, avem condiţii de cazare şi de masă net superioare
celor oferite de Lausanne, inclusiv din punct de vedere financiar, iar oferta noastră este
completată de evenimentele de
divertisment şi petrecere a tim-

Foto: Andrei Paul

Braşovul merită şi poate organiza Jocurile Olimpice de Tineret din 2020, au declarat preşedintele COSR, Alin Petrache și primarul George Scripcaru
pului liber care vor avea loc
pe parcursul jocurilor olimpice. Pe de altă parte, nici Lausanne, nici noi nu avem pârtie
de bob, însă avem posibilitatea de a o construi, dacă vom
primi organizarea”, a declarat
preşedintele COSR, Alin Petrache, la finalul întâlnirii de
lucru pe care a avut-o cu
membrii comitetului de pregătire a candidaturii, din Braşov şi celelalte localităţi sau
entităţi implicate (Predeal,
Râşnov, Baza de Biatlon de
la Cheile Grădiştei).
Prima ţintă: obţinerea candidaturii. Potrivit oficialului
COSR, principala ţintă a comitetului de candidatură este
în acest moment pregătirea
pentru videoconferinţa din 11
martie, care va avea loc împreună cu oficialii CIO şi cu
oficialii din comitetul de candidatură de la Lausanne, în

care ambele părţi îşi vor susţine cauza şi vor răspunde întrebărilor CIO. Proiectul
Braşovului se axează pe cel
care a fost utilizat şi în organizatea FOTE 2013. Propunerea iniţială a Braşovului
cuprinde patru sporturi (schi,
patinaj, snowboard, hochei)
şi zece probe (biatlon, schi
fond, combinată nordică, sărituri cu schiurile, schi alpin,
schi freestyle, snowboard, hochei, patinaj artistic, short
track). Mai sunt în discuţie
curling, patinaj viteză şi bob
(monobob şi echipaj de doi).
Indiferent dacă lista sporturilor va mai fi sau nu completată, mai trebuie amenajat un
patinoar care, faţă de cel de
la FOTE, să permită şi accesul
publicului în număr suficient,
şi, dacă se va lua în calcul şi
varianta bobului, o pârtie de
bob. Potrivit primarului Ge-

2000 de brașoveni așteptați până mâine
să ridice ajutoarele alimentare de la UE

Campania de distribuire a
ajutoarelor alimentare destinate categoriilor de persoane
prevăzute în H.G.nr.799/2014

privind implementarea Programului operatʼional Ajutorarea persoanelor defavorizate
se va încheia mâine, 23 ianua-

rie 2015. Potrivit datelor Direcţiei de Servicii Sociale a
Primăriei, din numărul total
de 10.812 beneficiari înscriși
pe listele initʼiale mai trebuie
să ridice ajutoarele alimentare
aproximativ o cincime, adică
2.000 de persoane. DSS face
apel către aceste persoane să
vină la sediul Directʼiei de Servicii Sociale, str. Panselelor,
nr.23, în intervalul orar 9.00
-15.00, şi să îşi revendice pachetele alimentare.
Pentru relaţii suplimentare
şi eventuale nelămuriri privind
calitatea de beneficiar, DSS
pune la dispoziţia cetăţenilor
numărul de telefon 0368.
469.995.
A.P.

orge Scripcaru, pentru amenajarea patinoarului sunt propuse două locaţii, respectiv
pe baza sportivă de sub Tâmpa sau Parcul Tractorul, în
zona terenurilor de fotbal. Potrivit preşedintelui COSR, pista de bob va fi una de
aproximativ 750 de metri lungime, mai uşor de construit şi
de întreţinut ca una clasică, şi
care va putea fi construită,
dacă va fi necesar, după obţinerea statutului de ţară organizatoare. Decizia se va lua
în cadrul summitului CIO de
la Kuala Lumpur, din iulie
2015. Până atunci, şi până la
videoconferinţa din martie,
se apropie termenul până la
care Braşovul trebuie să depună lămuriri şi precizări solicitate de CIO, la dosarul de
candidatură.
„Şedinţa noastră de lucru
de astăzi (n.r. ieri), la care a

participat şi vicepereşedintele
Consiliului Judeţean, Mihail
Veştea, a avut ca scop analiza
stadiului actual şi discuţii pentru lămuririle ce ne-au fost solicitate de CIO, precum şi
stabilirea următoarelor etape,
pentru ca parcursul nostru să
fie eficient. Am lămurit anumite detalii, suntem în regulă
şi în grafic, iar în iulie vom şti
dacă Braşovul este oraş gazdă”, a spus primarul George
Scripcaru, care a ţinut să precizeze că până atunci, s-a stabilit ca singurii comunicatori
în spaţiul public referitor la
JOT 2020 să fie persoana sa
şi preşedintele COSR, Alin
Petrache.
Garanţiile guvernamentale au
fost oferite. În privinţa discuţiilor referitoare la garanţiile
guvernamentale ce au fost solicitate de oficialii CIO, atât
primarul Braşovului, cât şi

preşedintele COSR au declarat că acestea au fost deja oferite. „Cred că s-a înţeles greşit
în privinţa garanţiilor financiare pe care trebuie să le ofere Guvernul. Odată cu dosarul
de candidatură, România a
depus o scrisoare de garanţie
semnată de prim-ministru.
Prin această scrisoare România şi-a asumat garanţiile şi
le va respecta, cu tot ceea ce
înseamnă aceasta. Nu credem
că mai trebuie oferite şi alte
garanţii, şi va trebui să explicăm acest lucru şi oficialilor
CIO”, au punctat cei doi oficiali, la Braşov.
În privinţa bugetului estimat
pentru organizare, oficialii sau ferit de cifre. „partea cu
sumele nu e importantă acum.
Important este ca organizarea
să fie la Braşov. COSR nu doreşte, şi nici primăriile participante nu cred că doresc, să
aruncăm banii pe fereastră,
şi nici nu avem de gând. (...)
Risipa şi fastul de la majoritatea evenimentelor olimpice
nu se vor mai întâmpla şi nici
CIO nu cred că îşi mai doreşte
aşa ceva, în contextul crizei
mondiale”, a spus Alin Petrache, care a spus însă că bugetul va fi suficient, iar
finanţarea va fi, ca şi la FOTE,
din surse combinate (CIO, buget naţional, bugete locale,
sponsorizări).
Reamintim că Braşovul a
trecut în faza a doua a evaluării pentru organizarea Olimpiadei de Tineret din 2020,
unde concurează cu oraşul elveţian Lausanne.
A.P.
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Știri pe scurt
Municipiul Sfântu Gheorghe, câștigătorul
competiției „Orașul reciclării”
Municipiul Sfântu Gheorghe, care a câștigat anul trecut
titlul "Orașul reciclării", va beneficia de un spațiu inedit
de relaxare, cu acces liber la internet, oferit de EcoRom Ambalaje, organizatorul acestei competiții. Titlul
„Orașul reciclării“ și marele premiu în valoare de 12.000
de euro a fost câștigat anul trecut de municipiul Sfântu
Gheorghe în urma unei competiții la care au participat
32 de orașe. Concursul s-a desfășurat pe mai multe
„fronturi“: cel al calității serviciilor de colectare separată
a deșeurilor de ambalaje, al celor mai bune „muniții“
de conștientizare și mobilizare a populației pentru a
separa deșeurile și al celor mai mari cantități de deșeuri
de ambalaje colectate.

Cele mai mari riscuri globale pentru
oamenii de afaceri români
Oamenii de afaceri din România consideră că cele mai
importante riscuri globale sunt crizele fiscale din economiile-cheie, crizele de lichiditate şi eşecul major al
sistemelor financiare, reiese din raportul Global Risks
2015 realizat de Marsh. Alte riscuri globale identificate
de oamenii de afaceri din România sunt instabilitatea
politică şi socială, neglijarea infrastructurii şi a conflictelor interstatale cu consecinţe regionale. În topul cinci
al riscurilor în funcţie de probabilitate, au fost identificate
conflictul internaţional, evenimentele meteorologice
extreme, eşecul guvernării naţionale, prăbuşirea statului
sau criza şi şomajul structural ridicat sau subocuparea
forţei de muncă. În funcţie de impact, cele mai mari
cinci riscuri au fost indicate diminuarea resurselor de
apă, răspândirea rapidă a bolilor infecţioase, proliferarea
armelor de distrugere în masa, conflictul internaţional
şi eşecul în adaptarea la schimbările climatice.

Joi

O nouă modă la români:
creditul prin SMS
Microcreditele prin SMS
au devenit o nouă modă
printre românii care au
nevoie urgentă de bani
pentru anumite nevoi
personale.
Barierele prin care putem
obţine astăzi un împrumut de
acest gen sunt mult mai puţin
descurajatoare decât în trecut
datorită tehnologiei care prin
dezvoltarea ei continuă a simplificat radical procesul de creditare.
Ferratum, de exemplu, este
una dintre companiile care oferă servicii de împrumut rapid
prin telefon, online şi bineînţeles, prin SMS . Recunoscută
pentru uşurinţa prin care poţi
solicita din orice oraş o anumită sumă de bani, foarte rapid
şi fără acte, compania mai sus
amintită pune la dispoziţia
clienţilor săi un serviciu care
se bucură de un succes tot mai
mare printre români: creditele

prin SMS. Condiţiile pentru a
beneficia de acest serviciu sunt
următoarele: trebuie să fii la al
doilea împrumut rapid şi să foloseşti acelaşi număr de telefon.
Dacă pentru primul împrumut
e nevoie doar să furnizezi datele tale din buletin, email-ul şi
numărul de telefon, la al doilea
împrumut nu ţi se vor cere niciun fel de date suplimentare

indiferent dacă alegi să faci cererea prin SMS sau pe altă cale.
Totuşi, creditul prin SMS
este o soluţie extrem de practică pentru persoanele care nu
dispun de prea mult timp sau
care nu au posibilitatea de a
intra pe internet ori de a vorbi
la telefon într-un anumit moment. Ascensiunea de care se
bucură utilizarea acestei me-

tode constă în comoditatea şi
confortul sporit de care beneficiază persoanele care apelează la creditele prin SMS.
Marius Solescu, manager
Ferratum România, spune că
în ceea ce priveşte numărul
creditelor prin SMS, trendul
este unul ascendent: „Ne bucurăm să vedem o creştere tot
mai mare a numărului de români care după primul împrumut se folosesc de
posibilitatea de creditare super-rapidă prin SMS. Este
ceva relativ nou pentru România, dar asta se pare că nu
descurajează pe nimeni şi oamenii încep să vadă avantajele
inerente acestei modalităţi de
creditare pe termen scurt. Deoarece banii pe care îi oferim
sunt destinaţi urgenţelor de
orice fel, am considerat că e
important să simplificăm procedurile şi să livrăm cât mai
rapid suma dorită oricui, în
orice oraş din ţară”.

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV bonurilor fiscale”, cu extrageri lunare
BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Guvernul începe din iulie „Loteria

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

Persoanele fizice care au împlinit deja vârsta de 18 ani şi deţin
bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii în
ţară vor putea participa, din iulie,
la „Loteria bonurilor fiscale“, bugetul total alocat pe 6 luni fiind
de 10 milioane lei.
Loteria va fi organizată lunar,
în prima duminică după data de
15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, dar va putea fi organizată
şi ocazional, după minimum 15
zile de la sfârşitul intervalului calendaristic participant la Loterie,

şi va consta în extragerea aleatorie
de numere, respectiv un număr
cuprins în intervalul dintre 1 şi
999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără
subdiviziunile leului, inclusiv
TVA, şi o dată calendaristică reprezentând ziua emiterii bonului
fiscal, aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care este organizată Loteria,
în vederea acordării de premii în
bani. „Un bon fiscal este considerat câştigător dacă îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:

a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează conform OUG 28/ 1999,
sunt lizibile toate informaţiile obligatorii, are valoarea totală fără
subdiviziunile leului egală cu valoarea extrasă, a fost emis în ziua
extrasă, nu are menţionat, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, niciun cod de
înregistrare fiscală al cumpărătorului şi a fost emis pentru vânzarea de bunuri şi/sau prestări
de servicii către persoane fizice”,
se arată în document.

Consiliul Județean Harghita își face
aeroport pentru legătura cu Budapesta
Şeful Consiliului Judeţean (CJ)
Harghita, Borboly Csaba, spune
că instituţia vrea să transforme
aerodromul de la Ciceu într-un
aeroport regional internaţional,
care să lege Miercurea Ciuc de
Bucureşti şi de Budapesta şi să
opereze zboruri regulate, pentru
a încuraja dezvoltarea turismului
şi atragerea investitorilor.
„Cred că propunerea noastră
se bazează pe nişte fundamente
bine gândite şi cred că acest proiect este realizabil, pentru că vorbim despre un aeroport care deja
este funcţional (aerodromul de la
Ciceu - n.r.), nu vorbim despre o

idee, despre un vis, ci despre ceva
care funcţionează de ani la rând
şi este al doilea aeroport, momentan, după aeroportul privat de la
Tuzla. Vrem să legăm Miercurea
Ciuc de Bucureşti şi să legăm
Miercurea Ciuc de Budapesta.
Aceasta este ideea noastră, pentru
că, după cum se vede, autostrăzile
nu prea sunt proiectate pe teritoriul
judeţului nostru”, a declarat preşedintele CJ Harghita, Borboly
Csaba.
Aeroportul ar urma să deţină
o clădire cu o suprafaţă de 1.5002.000 de metri pătraţi, pentru asigurarea serviciilor de handling

ale pasagerilor şi bagajelor şi pentru alte servicii aeroportuare, precum şi hangare pentru depozitarea
şi parcarea aeronavelor, conexiuni
rutiere şi locuri de parcare pentru
autovehicule.
Preşedintele CJ Harghita a ţinut
să precizeze că „Harghita Airport” se doreşte să fie „complementar” aeroporturilor existente
în Târgu Mureş şi Bacău, dar şi
celui care se va construi la Braşov,
urmând ca la Miercurea Ciuc/Ciceu să aterizeze acei oameni de
afaceri cărora „nu le convine”cursa care pleacă sâmbătă seara, la
ora 19.00, din Budapesta.
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Vila lui Nicolae Ceauşescu de la
Predeal va fi scoasă la licitaţie
Vila de la Predeal a fostului dictator Nicolae
Ceauşescu, Castelul Teleki şi Cula Greceanu vor
fi scoase la licitaţie, în
perioada următoare,
conform Mediafax.
Vila, construită încă din
1927, a devenit în anii ’50
prima reşedinţă din Predeal a
lui Nicolae Ceauşescu. Zona
în care este amplasată vila
este cea a locuinţelor de protocol, în apropiere aflându-se
şi vila de protocol folosită de
fostul şef al statului Traian
Băsescu.
Povestea casei din Predeal
începe în 1927. Imobilul a
fost construit de Teodor Vasilescu, iar ulterior, în 1934 a
fost achizitʼionat cu suma de
160.000 lei de către Comitetul Școlar al municipiului
Ploiești.

În timpul perioadei comuniste, începând cu anii ‘50,
imobilul a fost folosit ca
reședintʼă de protocol. Astfel,
casa a fost prima reședintʼă
din Predeal a lui Nicolae
Ceaușescu, în perioada în
care acesta activa ca general
– maior, ministru adjunct la
Ministerul Apărării Natʼionale și șef al Directʼiei Superioare Politice a Armatei.
Zona Cioplea, unde este
amplasată casa construită în
perioada interbelică, a rămas
și acum una a locuintʼelor de
protocol. În apropiere se afla,
spre exemplu, și vila de protocol folosită de Traian Băsescu. Fiind o locuintʼă de
protocol, casa a fost bine
întretʼinută până în 1990,
când, din nefericire a urmat
o perioadă de degradare.
Soarta casei s-a schimbat în
2003, când vila a fost achizi-

tʼionată de un om de afaceri
din Brașov, care, cucerit de
imobil, a și demarat rapid procesul de renovare al imobilul.
După finalizarea procesului
de renovare și primul

weekend petrecut în proaspăta
renovată casă de vacantʼă,
cuceritʼi de farmecul și energia
locului, omul de afaceri și familia acestuia au hotărât să
transforme această locuintʼă de

vacantʼă în reședintʼă permanentă și aproape imediat s-au
mutat din Brașov în „casa de
vacantʼă”, unde au locuit vreme de câtʼiva ani.
Trecerea în proprietatea

omului de afaceri a însemnat
și schimbarea numelui vilei.
Cât timp a fost în proprietatea
statului, vila a purta numele
de „Vânătorul”. Ulterior, numele a fost schimbat în „Vila
Andreea”.
Structura de rezistentʼă este
realizată pe fundatʼii continue
din beton armat și piatră, stâlpii și centurile sunt din beton
armat, zidurile portante din
cărămidă, iar acoperișul este
cu șarpantă din lemn cu învelitoare din tʼiglă. Balconul (cerdacul) de la etaj, amplasat ca
o centură în jurul vilei, este
închis pe structură de lemn și
termoizolat la interior cu lambriu. Etajul este nivelul principal al imobilului și atât accesul la parter, cât și cel la etaj
se face prin două intrări.
Cele trei imobile vor fi
scoase la licitaţie de Artmark.
S.D.

Absolvenții de facultate se pot înscrie pentru
MBA la Marymount California University
Șanse pentru tinerii absolventʼi de facultate, interesatʼi
de programele MBA. Unul
dintre cele mai atractive și accesibile programe de MBA,
oferit de Marymount California University (MCU), este
acum în România, prin Globaltraining, Local Learning
Centre for MCU online
MBA.
Programul se adresează absolvenţilor de facultate cu experienţă de lucru practică,
furnizându-le conceptele eco-

nomice necesare în adoptarea
celor mai potrivite decizii de
business, pentru a face faţă cu
succes provocărilor specifice
contextului actual, caracterizat de globalizarea economiei.
Programul conectează întrun mod aplicativ instrumentele economiei, tehnologiei şi
marketingului, cu dezvoltarea
afacerilor de tip antreprenorial şi corporativ.
Cursurile, predate în limba
engleză, se desfăşoară pe par-

cursul a 22 de luni, în sistem
mixt, atât online cât şi în format tradiţional, la clasă, în
Bucureşti. Costul programului
este de 8.350 euro. Există
scheme de plată flexibile şi
se oferă burse parţiale de studiu.
Programul este accesibil şi
studenţilor din afara Bucureştiului, cursurile predate în
clasă desfăşurându-se doar în
weekend. Pentru seria din primăvara lui 2015, înscrierile
sunt încă deschise.

Un teren al Hidroelectrica a fost
retrocedat prinţului Dominic de Habsburg
Compania Hidroelectrica
îi va retroceda lui Dominic
Habsburg, proprietarul Castelului Bran, un teren de
aproape 2.000 de metri pătraţi şi o microhidrocentrală
nefuncţională amplasată în
judeţul Braşov. Moştenitorii
prinţului înaintaseră Hidroelectrica, în 2001, o no tifi care prin care au solicitat retrocedarea proprietăţilor.
„Hidroelectrica a emis decizia de restituire în natură
195/2011 prin care admite
notificarea 2.124/2001 a petenţilor Dominic HabsburgLothringen, Maria Magdale-

na Holzhausen şi Elisabeth
Sandhofer, toţi în calitate de
succesori ai defunctei Prinţesa Ileana a României şi
dispune restituirea în natură
a imobilelor teren în suprafaţă de 1.186 metri mpătraţi
şi centrala hidroelectrică de
mică putere Bran Vechi în favoarea moştenitorilor”, a comunicat Hidroelectrica la solicitatea Mediafax.
Proprietatea respectivă a
aparţinut prinţesei Ileana
Hohenzollern-Sigmaringen
şi a intrat în proprietatea statului în 1948 în baza unui
decret de expropriere.

Copiii moştenitori ai prinţesei, respectiv Dominic
Habsburg-Lothringen şi surorile sale Maria Magdalena
Holzhausen şi Elisabeth Sandhofer, au înaintat Hidroelectrica în 2001 o notificare
prin care au solicitat retrocedarea proprietăţii menţionate.
În anul 2010, o comisie
din Hidroelectrica a înaintat
conducerii companiei de
stat o notă de fundamentare
cu propunerea de întocmire
a documentaţiilor necesare
şi emiterea deciziei de restituire.
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Cioran şi experienţa
nefastă de la catedră
tânărul certat cu universul a repetat până
la obsesie că nu înţelege cum viaţa putea
să permită să se întâmple aşa ceva şi, la
masa de cafenea a tunat şi a fulgerat contra acestei cumplite nedreptăţi.
Poetul braşovean Ştefan Baciu a fost elevul şi admiratorul lui Cioran şi într-o
vizită la acesta, a observat câţiva buşteni
pe masă. Întrebând de ce pe masa de lucru se află alături lemne şi cărţi, Cioran
a spus că deseori era tentat să citească
lemnele şi să arunce cărţile în foc. La
Şaguna, le spunea elevilor să nu înveţe,
pentru că filozofia nu trebuie învăţată,
ci trebuie judecată.

Se împlinesc în acest an 20 de
ani de când filozoful român
Emil Cioran s-a stins din viaţă.
În tumultoasa sa tinereţe, un capitol aparte îl constituie anul petrecut la Braşov, când a predat
filozofie la liceul „Andrei Şaguna”. Potrivit apropiaţilor, Cioran nu avea vocaţie pedagogică,
considerând anul de profesorat
unul dintre cele mai nefericite
episoade din existenţa sa.
Avea aproape 26 de ani când a
poposit la noi în oraş. Absolventul de litere şi filozofie Emil Cioran a tras mai întâi la Coroana,
cel mai vechi hotel din Braşovul
de atunci. La masa unde se aşeza în fiecare după-amiază în cafeneaua de la parter, se
strângeau profesori, medici,

scriitori veniţi în vacanţă la
munte. Cafeneaua Corona avea
un farmec asemănător cu al celor vieneze, Cioran filozofa cu
amicii săi ore în şir.
Şi-a găsit apoi o odaie cu chirie
la familia Lemeny, în Livada
Poştei, de fapt pe străduţa
Şt.O. Iosif, la nr.21. Potrivit memoriilor sale, se simţea foarte
singur acolo sus de tot pe deal,
cu priveliştea munţilor în faţă.
În acest timp braşovean al vieţii
lui a scris cartea „Lacrimi şi
sfinţi”, considerată de unii critici
o ceartă a acestuia cu Dumnezeu.
Era supărat şi pentru că fiica
cea mare a proprietarilor murise
foarte tânără. Cioran ar fi fost
îndrăgostit de fată. Zile întregi,

Cioran nu avea vocaţie pedagogică, anul
de profesorat petrecut la Braşov fiind,
după el, unul din cele mai nefericite capitole ale vieţii. Când îşi dă demisia, răsuflă uşurat, la fel ca directorul liceului,
care se vede scăpat de o pacoste didactică.
În 1937, Emil Cioran pleacă cu o bursă
la Paris, oraş în care va trăi şi va scrie
până la sfârşitul vieţii. Cioran îi dezamăgeşte pe toţi cei care îl cred un nihilist
convins, mărturisind în final că… a fost
pasionat de viaţă. Moare în 1995, la
vârsta de 84 de ani.

Elena Cristian

LOCAL

22 ianuarie 2015

7

Proiectele Primăriei în 2015
Bani de două ori mai mulţi pentru investiţii în 2015, faţă de anul trecut

Municipalitatea a dat
publicităţii proiectul de
buget pentru anul 2015,
ce se află în dezbatere
publică şi va fi supus
aprobării Consiliului
Local cel mai probabil la
începutul lunii viitoare.
Veniturile totale ale bugetului local, fără sumele defalcate
din taxa pe valoare adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate, sunt de 383.2
milioane lei, din care veniturile

proprii sunt estimate la 179,3
milioane lei, asemănătoare
anului 2014.
„În comparaţie cu 2014, suntem pe aceeaşi proiecţie bugetară, cu menţiunea că în
execuţia anului trecut am înregistrat venituri din cote defalcate cu nouă milioane de lei
mai puţin decât am estimat, deoarece aceşti bani nu au mai
fost viraţi de la bugetul de stat
şi nici nu vor mai veni, întrucât
anul fiscal 2014 s-a încheiat.
Pe investiţii am estimat cheltu-

ieli de aproximativ 70 milioane
lei, faţă de 44 milioane lei cât
a fost execuţia anului trecut,
însă trebuie avut în vedere că
am avut multe licitaţii blocate
anul trecut, iar anul acesta este
ultimul în care putem cheltui
banii pe proiectele accesate pe
POR şi amânate din cauza
acestor blocaje”, a explicat primarul George Scripcaru.
Între cheltuielile de gospodărire a oraşului, cei mai mulţi
bani, 74,7 milioane lei, vor fi
alocaţi amenajării străzilor,

inclusiv activităţii de ridicare,
transport şi depozitare a autovehiculelor abandonate pe
domeniul public. Din cele
74,7 milioane, 66,74 sunt prevăzute pentru asfaltări şi reparaţii ale drumurilor şi
trotuarelor. Bugetul este totuşi
mai mic decât în anii anteriori. În 2014, pentru întreţinerea şi repararea străzilor
fusese aprobată suma de
67,74 milioane lei de lei, iar
în 2013, pentru străzi fuseseră
alocate 76,9 milioane de lei.
Salubrizarea şi gestionarea
deşeurilor vin pe locul doi ca
şi cheltuială de gospodărire, cu
28,36 milioane lei, din care
cea mai mare parte, 12 milioane lei, revine strict salubrizării.
Pentru factura la iluminatul
public, inclusiv a cheltuielilor
legate de sărbătorile de iarnă,
a fost alocată suma de 8,5 milioane de lei, aceeaşi ca anul
trecut. Pentru iluminat public,
inclusiv reparaţii şi întreţinere,
suma totală alocată este de
18,9 milioane lei. Faţă de anul
trecut, creşterea este de 5,7 milioane lei, suma fiind destinată
reparaţiilor şi întreţinerii.

Proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă
derulate în municipiul Braşov pe anul 2015
divertisment; Amenajare zonă turistică
Poiana Braşov-extindere capacitate
parcare şi construcţie terminal transport
public; Centrul naţional de informare
a sistemelor de iluminat public și creş- şi promovare turistică din Poiana Braterea siguranţei publice; Centrul de afa- şov; Asigurarea accesibilităţii către
ceri, transfer tehnologic şi incubator de zona economică Braşov Sud – Est.
afaceri; Sistem integrat de parcări –
Parcare Spitalul Militar Regina Maria Programe din Fondul European Agricol: ÎmBraşov; Managementul informatizat al bunătăţirea valorii economice a pădurii
sistemului de transport în comun; Ame- prin achiziţionarea de echipamente şi
najare zonă turistică Poiana Braşov- maşini de producere puieţi forestieri de
amenajare spaţii de agrement şi calitate pentru fondul forestier proprie-

Finalizarea proiectelor cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltare al Municipiului Braşov,
accesate prin Programul Operaţional Regional 2007–2013: Modernizarea integrală

tate; Accesibilitatea fondului forestier
proprietate publică a Municipiului Braşov prin construirea de drumuri noi şi
reabilitarea de drumuri forestiere existente.

Programe din Fondul Româno – Elveţian:
SF pentru reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie energie termică în
zona rezidenţialăTractorul din Brașov;
SF pentru renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor utilizând tehnologii de
construcţie inteligente.

Aproape 3.000 de braşoveni primesc ajutor la încălzire
Aproape 3.000 de persoane
din Braşov beneficiază în acest
sezon de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, indiferent că vorbim de energie termică în sistem

centralizat, gaze naturale, energie
electrică sau combustibili solizi
ori petrolieri.
Potrivit datelor Direcţiei de
Servicii Sociale a Primăriei, până

la 20 ianuarie 2015 cele mai
multe cereri aprobate – 1.971 –
sunt de ajutor la încălzirea cu
gaze naturale. De ajutor pentru
încălzirea cu energie termică în

sistem centralizat beneficiază
799 de persoane, iar pe locul al
treilea ca număr, 131 în total,
sunt beneficiarii care utilizează
energia electrică pentru încălzi-

Pentru întreţinerea parcurilor
şi zonelor verzi, a bazelor sportive şi de agrement şi pentru

mobilier urban a fost alocată
suma de 12,53 milioane lei.
A.P.

Obiective de investiţii majore
propuse a se realiza de către
municipiul Braşov în anul 2015
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Reabilitare termică instituţii învăţământ: Şcoala gimnazială 14 – corp C, Colegiul Tehnic Remus Răduleţ
– corp A;
Reabilitarea sistemului de încălzire, instalaţii electrice,
apă-canal la instituţii învăţământ:
– 3 grădiniţe (nr. 9, 23, 26)
– 1 şcoală (Şcoala Gimnazială nr. 2)
– 2 colegii (Colegiul N. Titulescu, corp A,
Colegiul Tehnic de Transporturi).
Reparaţii capitale (RK) unităţi de învăţământ:
Şc. Gimn. 12 corp A, Colegiul Naţional Unirea –
corp A, Şc. Gimn. nr. 11 – corp B, Grup şcolar
Alimentaţie Publică)
Extindere Colegiul Naţional Dr. I. Meşotă
Construcție Sală de Sport şc. 9, 15;
Reamenajare Ateliere Şcoala Profesionala Kronstadt
Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania, corp B
Mansardare Şcoala Gimnazială nr. 19
Sisteme de supraveghere video în creşe şi şcoli
Igienizare şi reparaţii în unităţile de învăţământ –
86 instituţii de învăţământ;
Finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a
reţelei de iluminat din Mun. Braşov;
Începerea lucrărilor de reabilitare la Piaţa Sfatului;
Amenajarea curţii Bisericii Negre;
Amenajare tabere şcolare – Dâmbul Morii;
RK Cinematograf Modern
Modernizare Piaţa de Miercuri;
RK Pasaj Fartec;
RK Pod Str. Lânii – Canal Timiş;
RK pod str. Zizinului R. Timiş;
Drum de legătură Poiana Aviatorilor – Telescaun
Lupului;
Dublare capacitate parcare Poiana Braşov;
Finalizare Interconexiune reţea de trasport apă fierbinte zona Nord Braşov, tronson II – CET – Florilor
Reconfigurare reţea de transport cartier Gării – Centrul Civic
Planuri urbanistice şi studii aferente
Întocmire studii de fezabilitate şi proiecte tehnice
pentru proiecte POR 2014–2020.

rea locuinţei. Cu combustibili
solizi (în principal lemne) se încălzesc 21 de beneficiari.
Faţă de luna trecută, 11 persoane şi-au crescut veniturile suficient de mult cât să nu se mai
încadreze în condiţiile de acor-

dare a ajutorului. În interval de
o lună, alte 21 de persoane au
trecut la categorii diferite de venituri, şi deci vor primi ajutorul
în cuantum mai mic sau mai
mare faţă de luna trecută, în
funcţie de caz.5555 A.P.
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Un asteroid se apropie de
Pământ la o distanţă record!
Luni, 26 ianuarie, asteroidul gigant 357439
(2004 BL86), cu dimensiuni între 0.4 - 1 km, va
ajunge la distanţa minimă faţă de planeta noastră: 1.1 milioane de km,
adică de 3 ori distanţa de
la Pământ la Lună, informează Agenţia Spaţială
Română.
Aceasta va fi cea mai mare
apropiere a lui 2004 BL86 de
Pământ din următorii 200 de
ani. Distanţa este una la care
Pământul se află în siguranţă.
La momentul transmisiunii în
direct, pe 26 ianuarie, 2004
BL86 va avea luminozitate
maximă.
Corpul va avea magnitudinea 9.5, astfel încât va putea
fi observat chiar şi printr-un
binoclu sau un telescop mic,
însă nu cu ochiul liber.
Asteroidul va traversa constelaţiile Hidra, Rac și Leu,
iar luminozitatea maximă o
va atinge în constelaţia Racul.
Conform NASA, aceasta va

Joi

Pe scurt
Micro-maşini care livrează medicamente direct în organism
Cercetătorii au reuşit pentru prima dată să livreze medicamente direct în ţesutul dorit folosind "micro-maşini" pe care
le-au introdus în organismul unor şoareci de laborator, informează bbc.com. Utilizările de ordin medical ale „micromaşinilor” includ livrarea de medicamente în zone bine
stabilite din organism, dar, până în prezent, au fost testate
doar în laborator, pe celule crescute în afara organismului.
Dispozitivele microscopice, realizate din tuburi de polimeri
acoperite cu zinc, au o lungime de doar 20 de micrometri
sau 0,02 milimetri, adică aproximativ grosimea unui fir de
păr uman. La contactul cu acidul din stomac, zincul reacţionează şi produce bule de hidrogen, care propulsează
dispozitivele în ţesutul care căptuşeşte stomacul şi se ataşează de acesta. Micro-aparatele se dizolvă apoi şi livrează
încărcăturile în ţesutul stomacal. Cercetătorii au declarat
că metoda poate oferi un mod mai eficient de livrare a medicamentelor în stomac, pentru a trata ulcerul peptic şi alte
boli.

Evanghelie descoperită în masca unei mumii egiptene

fi cea mai mare apropiere de
Pământ a unui obiect de asemenea dimensiuni, până în
anul 2027, când îşi va face
apariţia 1999 AN10, un asteroid descoperit de LINEAR
pe 13 ianuarie 1999.
Când va ajunge la cea mai
mică distanţă de planeta noastră, 2004 BL86 se va mişca

cu 2.7 grade pe oră (aproximativ de 5.4 ori lătʼimea Lunii), iar mişcarea sa pe lângă
stelele de fond va fi uşor de
observat.
Asteroidul va ajunge la
opoziţie la 07:00 ora României pe 27 ianuarie.
Asteroidul 357439 (2004
BL86) a fost descoperit pe 30

ianuarie 2004 de către LINEAR (The Lincoln NearEarth Asteroid Research), o
colaborare între Fortʼele Aeriene
ale Statelor Unite ale Americii,
NASA, şi Laboratorul Lincoln
al Institutului de Tehnologie din
Massachusetts. Asteroidul va
putea fi observat live pe
www.virtualtelescope. eu.

Un text despre care specialiştii cred că este cea mai veche
copie a primei Evanghelii, cea a lui Marcu, Evanghelie scrisă
în primul secol după Hristos, va fi publicat curând în premieră
mondială. Fapt bizar şi neaşteptat, controversatul text a
servit de-a lungul secolelor drapt mască mortuară pentru
o mumie egipteană. Până în acest moment, cea mai veche
copie a unei Evanghelii datează dintre anii 101-200 după
Hristos, pe când textul nou descoperit pare să provină din
jurul anului 90. Evanghelia din primul secol a fost scrisă pe
un strat de papirus care a fost ulterior folosit pentru crearea
unei măşti mortuare. Cu toate că mumiile marilor faraoni
egipteni purtau măşti din aur, mumiile egiptenilor obişnuiţi
erau făcut adesea din straturi de papirus sau de in, vopseluri
şi clei de oase.

Lacul Baikal se află în pericol
Lacul Baikal, cel mai mare
rezervor de apă dulce al planetei, a ajuns martʼi la cel mai
scăzut nivel al său din ultimii
60 de ani, din cauza secetei
și a drenajului excesiv, potrivit
militantʼilor ecologiști, scrie
AFP.
Lacul contʼine aproximativ
20% din totalul rezervelor de
apă dulce ale planetei.
În prezent nivelul actual nu
depășește decât cu opt centimetri nivelul minim de 456
metri fatʼă de nivelul mării,
potrivit specialiștilor ruși.
Confruntat cu această
situatʼie, departamentul ministerului rus pentru situatʼii de
urgentʼă din republica Buriatia

a anuntʼat martʼi că ”intră în
stare de alertă” pentru a supraveghea aprovizionarea cu
apă a comunitătʼilor învecinate, care riscă să fie afectate de
o penurie de apă.
Organizatʼiile pentru protejarea mediului acuză industria
locală pentru crearea acestei
situatʼii, în special societatea
hidroelectrică Irkutskenergo,
care a abuzat de resursele lacului instalând o hidrocentrală
pe râul Angara, singurul râu
care izvorăște din Baikal.
„În fiecare an industria locală a redus nivelul lacului
pentru producerea de electricitate”, a afirmat Alexandr
Kolotov, coordonator rus pen-

tru ONG-ul „Râuri fără Frontiere”, un grup ce reunește
asociatʼii ecologiste chineze,
ruse, mongole și americane.
Vara trecută nivelul lacului
era deja redus și toată lumea
aștepta să fie un an ploios,
însă seceta a redus și mai mult
nivelul lacului, a declarat Arkadi Ivanov, responsabilul
programului Baikal din cadrul
Greenpeace. Aflat în sudul
Siberiei, lacul Baikal este totodată cel mai adânc lac din
lume și habitatul a peste 1.700
de specii de plante și animale,
dintre care peste două treimi
nu se regăsesc nicăieri pe
glob. Lacul se află sub
protectʼia UNESCO.

Utilizarea exagerată a îngrășămintelor
chimicale ar putea distruge viața pe Terra
Profesorul Stephen Carpenter, directorul Centrului
de Limnologie (hidrobiologia
apelor dulci) al universitătʼii
statului Wisconsin din orașul
Madison, a criticat utilizarea
exagerată a îngrășamintelor
artificiale precum cele fosfatice și azotoase pentru faptul
că acestea depășesc „limitele
planetare”care permit existentʼa vietʼii pe Pamânt.
Profesorul Carpenter și
echipa sa de cercetători au
examinat problema încălzirii

globale datorate emisiilor de
carbon și impactul acesteia,
modul în care aceasta afectează creșterea nivelului mărilor și pierderea diversitătʼii,
printre altele.
Ei au descoperit că „noi,
oamenii, am determinat
schimbarea amplă a ciclurilor naturale ale azotului și
fosforului mult mai mult decât oricare alt fenomen”,
creșterea fiind de ordinul a
200 până la 300 la sută.
Cercetătorii au declarat că

folosirea fosforului și azotului artificial pentru sporirea productʼiei agricole în
SUA nu este necesară pentru
că pământul contʼine deja o
bogătʼie de substantʼe nutritive
care favorizează recoltele-record. Folosirea excesivă a
acestor elemente pe terenuri
unde ele sunt deja abundente
are un impact asupra planetei Pamânt, determinând incapacitatea ei de a sustʼine
viatʼa dincolo de limitele planetare.
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Repriza care
a costat calificarea!
Corona Braşov a părăsit Cupa României, după un prim act de coşmar
Corona Braşov – HCM Baia Mare
21-25 (5-15). „Şocul” optimilor
de finală ale Cupei României
la handbal feminin, Corona
Braşov-HCM Baia Mare, a
fost tranşat chiar sub Tâmpa,
de campioana României.
Formaţia din Maramureş a
beneficiat de o primă repriză
execrabilă a Braşovului, şi a
închis tabela la patru lungimi
distanţă. Pentru Corona au
marcat: Pricopi 7, Zamfir 4,
Hotea 4, Chiper 3, Brădeanu2, Raţiu 1. De la HCM sau remarcat Elisei şi Buceschi,
cu 7 respectiv 5 goluri marcate. Baia Mare se califică astfel în sferturile de finală, în
timp ce Corona se poate concentra în continuare pe campionat, dar şi pe dubla cu
rusoaicele de la Astrahan, din
Cupa EHF.
Repriză de Guiness Book pentru
Corona! Braşovul a mizat
enorm pe dăruire, ambiţie şi
disciplină tactică, armele cu
care putea fi contracarată
multinaţionala din nordul ţării.
Din păcate, una s-a exersat la
antrenamente, altceva a fost
în practică pe terenul de joc.
„În prima repriză am făcut
exact opusul la ceea ce noi am
exersat zi de zi la antrenamente!” a spus după joc principalul Coronei, Bogdan Burcea.
Iar tabela a ilustrat perfect
acest lucru după primele 30
de minute, timp în care Braşovul a înscris de numai 5
ori!! Performanţă greu de
egalat pentru o echipă cu pretenţiile Coronei. Greu de explicat cum fetele Braşovului
aveau înscrise după 23 de minute doar 2 goluri, cert este
că soarta calificării era jucată
încă din primul act.
Revenire şi …păreri de rău.
Pauza nu a fost deloc una li-

„Lupii” s-au impus la Ciuc!
Campioana României la hochei pe gheaţă, Corona Wolves
Braşov, a mai îngenuncheat odată Ciucul! Marţi seara, întro partidă care a contat pentru Liga Mol, braşovenii s-au impus
pe terenul harghitenilor cu 4-1 (1-0,2-1,1-0). Golurile formaţiei
de sub Tâmpa au fost semnate de Obsut 2, Fodor şi Mihaly,
în timp ce pentru gazde a marcat canadianul Spady. Cu victoria de marţi seara, Corona Braşov a ajuns la cel de-al şaselea succes consecutiv în faţa ciucanilor şi a urcat pe
podiumul Ligii Mol. Cu cinci etape înaintea play-off-ului, pe
prima poziţie se află Dab Docler 80 p(37j), iar locul secund
este ocupat de Miskolc 79 p (37 j). Harghitenii rămân ultimii
în clasament şi vor rata play-off-ul pentru al doilea sezon consecutiv.
M.B.

Ştefan Grigorie a semnat cu Chiajna
Declarat liber de contract, după memoriul depus pentru recuperarea restanţelor financiare, mijlocaşul Ştefan Grigorie
nu a rămas mult fără „servicui”. FC Braşov este de ieri un
capitol încheiat pentru Grigorie, care a semnat un contract
pe un an şi jumătate cu echipa antrenată de Marius Şumudică, Concordia Chiajna. Universitatea Craiova, FC Caracal,
Dinamo, Poli Timişoara, Rapid, Apollon Limassol şi FC Braşov,
sunt cluburile bifate de fotbalist în legitimaţie. Ştefan Grigorie
are în palmares un titlu de campion cu Dinamo (2004), 3
Cupe ale României (2003, 2004 şi 2005), toate cu Dinamo
şi două Supercupe: 2005, alături de gruparea din Ştefan cel
Mare şi 2007, cu Rapid. Totodată, fostul mijlocaş al stegarilor
are şi două selecţii la naţionala României.
M.B.

Halep şi Begu, la braţ în turul 3!

Corona Braşov a părăsit Cupa României, după înfrângerea în faţa campioanei
niştită în vestiarul Braşovului.
Luate la bani mărunţi de stafful tehnic, handbalistele de la
Corona au arătat în actul secund că ştiu şi să joace. Cursa
de urmărire a început încă din
primele secunde, poarta a început să scoată mingi, apărarea a funcţionat aproape de
parametrii normali, iar pe atacurile Braşovului, tabela a început să se mişte. S-a ajuns
astfel la un ecart de numai 2
goluri, 20-22 min57!
Din păcate mai mult de atât
nu s-a putut. Baia Mare a gestionat cu calm finalul de joc,
pentru un 21-25 final. Omul
meciului a fost Paula Ungureanu, braşoveanca din poarta
echipei din Maramureş.
„Am avut aşteptări mari de la
anumite jucătoare!” Jocul cu
Baia Mare a fost pierdut de
Corona, din cauza evoluţiei
submediocre din prima repriză. O repriză care trebuie dată
rapid uitării, în perspectiva
viitoarelor confruntări. Paradoxal, nu putem să nu arun-

Cupa României, optimi de finală
CSM Unirea Slobozia – CSM Bucureşti 21-26
CS Rapid București – SCM Craiova 26-33
Universitatea Neptun Constanța – HC Zalău 30-19
HCM Rm. Vâlcea – CSM Ploiești 21-18
CSM Cetate Devatrans – SC Mureșul Tg. Mureș 36-23
U Alexandrion Cluj – CSU Știința București 33-21
HC Dunărea Brăila – HCM Roman 16-13

căm o privire şi la partea plină
de pahar: puterea de a reveni
în joc, după 10 goluri avantaj
pe tabelă pentru adversare!
„Au fost două reprize diamteral opuse. În prima am avut
zece situaţii de unu contra
unu, iar Paula a făcut diferenţa între cele două echipe.
Abordarea din repriza a doua
a fost una diferită, mai hotărâtă din partea fetelor, pe care
le felicit pentru această atitudine. Baia Mare nu este însă
o echipă pe care să o baţi cu
o singură repriză, câteodată
nu reuşeşti nici în două! Privim înainte cu încredere, în
special datorită acestei reprize
a doua. Dar, absolut toate ju-

cătoarele trebuie să-şi revizuiască statutul de handbaliste
profesioniste. Câteva dintre
ele, de la care eu am avut aşteptări foarte mari, au arătat
că sunt neperformante. Ori
munceşte toată lumea, ori la
loc comanda! Dacă noi fructificam jumătate din ocaziile
avute, azi câştigam. Diferenţa
a fost făcută însă de poarta
lor. Ungureanu şi Arenhart
handbaliste care fac cât jumate din bugetul nostru. Ne
pare rău pentru aceşti suporteri minunaţi care au venit să
ne susţină!” a concluzionat
principalul Coronei, Bogdan
Burcea.
Marian Botezatu

Încă o victorie pentru „olimpice”
Echipa de baschet feminin,
Olimpia CSU Brașov, a
câștigat clar partida cu CSM
CSU Craiova din etapa a 19a a Ligii Natʼionale cu scorul
de 98-70 (29-14, 14-21, 2718, 28-17). Fetele antrenate
de Dan Calancea au făcut un
nou meci foarte bun și au
fost aproape să înscrie 100
de puncte. Cu trei secunde
înainte de finalul jocului, la
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scorul de 98-70 pentru Olimpia, „olimpicele” au beneficiat de două aruncări libere.
Din păcate brașovencele au
ratat cele două „libere” și astfel partida s-a încheiat cu
scorul de 98-70. Cea mai
bună jucătoare din trupa condusă de Calancea a fost Carla Bartee care a reușit un nou
double-double: 25 de puncte
înscrise și 17 recuperări. Pen-

tru Olimpia au mai jucat:
Britney Jones 18 puncte, 4
recuperări și 7 pase decisive,
Gabi Irimia 13 puncte, 8 recuperări și o pasă decisivă,
Sonia Ursu 12 puncte, 5 recuperări și 4 pase decisive,
Natașa Bucevac 11 puncte,
o recuperare și 3 pase decisive, Zorica Mitov 10 puncte
și 4 recuperări, Mădălina
Cioroiu 5 puncte și 2 pase

decisive, Gabi Măgurean 2
puncte, 5 recuperări și o pasă
decisivă și Andra Haas 2
puncte, 2 recuperări și o pasă
decisivă. În urma acestei victorii brașovencele au acumulat 31 de puncte în
clasamentul Ligii Natʼionale.
Duminică de la ora 16.30,
brașovencele întâlnesc pe
propriul teren formatʼia Phoenix Galatʼi. Răzvan Țirea

Favorita numărul 3 a primului turneu de Grand Slam al anului,
Australian Open, a avut nevoie de doar o oră şi şapte minute
pentru a face pasul spre turul 3. Simona Halep a dispus în
două seturi simetrice, 6-2, 6-2, de reprezentanta gazdelor
Judmila Gajdosova. În runda următoare, Halep o va întâlni
pe americanca Bethanie Mattek -Sands, care a dispus de
Kristina Mladenovic (Franţa) cu 7-6,7-6. Tot de la Australian
Open, mai vine o veste foarte bună. Irina Begu s-a calificat
în premieră în runda a treia, după ce a învins-o pe Katerina
Siniakova (Cehia), cu 7-5, 6-4. În turul al treilea, Irina Begu
o va înfrunta pe Carina Witthoeft (Germania), care a dispus
cu 6-3, 6-0 de Christina McHale (SUA), după ce în runda
inaugurală a învins un cap de serie, Carla Suarez-Navarro
(Spania/N. 17), cu 6-3, 6-1.
M.B.

Derby clujean în Cupă!
Ieri la Casa Fotbalului din Bucureşti, a avut loc tragerea la
sorţi a semifinalelor Cupei României Timişoreana la fotbal.
Sorţii au decis ca cele două echipe din Cluj, CFR şi Universitatea să-şi dispute în dublă manşă un bilet pentru ultimul
act. În cea de-a doua semifinală, Petrolul Ploieşti va întâlni
campioana României, Steaua Bucureşti. Potrivit tragerii la
sorți, CFR și Petrolul vor fi gazde în prima manșă, programată
în intervalul 3-5 martie, în timp ce returul se va desfășura în
perioada 31 martie-2 aprilie. Mircea Dridea, fost jucător la
Petrolul, a fost invitat de onoare la tragerea la sorți, oficiată
de secretarul general al Federației Române de Fotbal, Gheorghe Chivorchian. Astra Giurgiu a câștigat ediția de anul
trecut a trofeului. Finala este programată în data de 31 mai
pe Arena Națională din București.
M.B.

Victorie chinuită în apă!
Naționala de polo pe apă a României a învins formația Slovaciei cu scorul de 14-13 (3-4, 1-3, 3-2, 2-0; 5-4), după loviturile de departajare, marți, la Complexul Olimpic de la
Izvorani, într-un meci din Grupa A a preliminariilor Ligii Mondiale. Echipa României, aflată în reconstrucție, a câștigat cu
șansă meciul, după ce a egalat în ultimele secunde ale timpului regulamentar, impunânându-se la loviturile de departajare de la 5 metri. Golurile tricolorilor, antrenați de sârbul
Dejan Stanojevic, au fost marcate de Tiberiu Negrean (2),
Alex Popoviciu, Daniel Teohari (2), Mihnea Chioveanu (3),
Cosmin Radu, iar aruncările de la 5 metri au fost transformate
de Cosmin Radu, Tiberiu Negrean, Mihnea Gheorghe, Mihnea
Chioveanu și Daniel Teohari (șutul decisiv).Portarul Marius
Țic a apărat primul șut al slovacilor. În clasament, pe primul
loc se află Ungaria, cu 6 puncte, urmată de Grecia, 6 puncte,
România, 2 puncte, Slovacia, 1 punct. România va disputa
următorul meci pe 17 februarie, tot acasă, cu Grecia. M.B.

DIVERTISMENT

Concert extraordinar
al Filarmonicii Braşov
Filarmonica Braşov vă invită la un concert extraordinar, care va avea loc
astăzi, la „Sala Patria”,
începând de la ora 19.00.
Dirijor: Nicolae Moldoveanu – Elveţia, Solistă: Naoko
Anzai – pian (Japonia).
În program:
M.Ravel – Concertul pentru
pian şi orchestră în Sol major
D. Şostakovici – Simfonia
a VIII – a

Pianista Naoko
Anzai s-a născut la
Tokio (Japonia),
unde a început
să s tudieze
p ia n ul . În
anul 1986 se
stabileşte în
Elveţia, urmând cursuri
de perfecţionare
artistică în cadrul
Müsikhochschule din
Zürich.

Seară de film la Okian
Seara de Film Braşov anunţă
deschiderea celei de-a doua
proiecţii lunare. Este vorba de
seria Cinema 12, o istorie cinematografică, în 12 episoade.
Primul film proiectat este
„The General”, 1926, în regia
lui Clyde Bruckman şi Buster
Keaton. Seara de Film Braşov
este un proiect pe termen lung
şi este rezultatul colaborării

dintre Asociaţia Visum pentru
Educaţie şi Cultură, Seara de
Carte Braşov şi Librăria Okian
Braşov. Proiectʼia de film are
loc sâmbătă, 24 ianuarie, la
ora 17:00, la Librăria Okian
din str. Mureşenilor, nr. 1. Înscrierile se fac pe adresele
florin.ifrim@okian.ro, şi la
mihai.tatu@visumbrasov.org.
Intrarea este liberă.

Naoko Anzai este
câştigătoarea
unor premii decernate de Societatea
Ar tistică
elveţia noniponă, în
urma cărora
şi-a diversificat activitatea,
fiind frecvent
i nvitată să
susţină concerte şi
recitaluri în
Europa şi
Japonia.
În România este cunoscută ca
solistă a filarmonicilor din
Bucureşti, ClujNapoca şi Braşov.
Născut la Hunedoara, dirijorul Nicolae
Moldoveanu a urmat
cursurile Liceului de
Muzică din Deva,

Bancuri

☺Profesoara îi spune lui
Bulă să spună câteva
nume de animale.
Bulă:
– Iepuraş, vulpiţă, leuţ şi
lupişor.
– Da, dar nu nume diminutive, zice profesoara.
– Vevera, licure şi bufnă,
spune Bulă nervos.

unde a început studiul viorii
şi al pianului. A urmat apoi
cursurile de dirijat şi orgă la
Müsikhochschule din Leipzig,
Zürich şi Royal Academy of
Music din Londra.
În anul 1986 emigrează în
Elveţia iar în anul 1997 devine membru al Grupării muzicienilor de la Royal Academy
of Music din Londra, unde are
posibilitatea de a
se perfecţiona cu
Sir Colin Davis.
A fost
invitat să
dirijeze cele
mai importante
orchestre din Europa.
Biletele pentru concertele
Filarmonicii Braşov se pot
procura de la sala „Patria” (Bdul 15 Noiembrie, nr. 50A).
☺Un beţiv iese din bar şi
se împiedică de o piatră.
Se ridică, însă iar cade. Supărat spune:
– Dacă ştiam că voi cădea
din nou, nu mă mai ridicăm.
☺– Soacră-mea e ca ziarul.
– De ce, ştie atât de multe
noutăţi?
– Pe naiba, apare zilnic.

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

Joi

Horoscopul zilei
Berbec. Încearcă să nu arunci vorbe la mânie astăzi, altfel
rişti să îţi strici unele relaţii pe care le ai. Cu cât vei fi mai
indiferent/ă, cu atât lucrurile se vor regla de la sine.
Taur. Încearcă să execuţi tot ce ţi se cere fără să ai comentarii,
altfel şefii te vor sancţiona astăzi. Evită conflictele cât poţi
tu de mult, mai ales dacă cineva încearcă să te provoace.
Gemeni. Încearcă să petreci timp de calitate astăzi alături de
persoane pe care le îndrăgeşti. E posibil să fii atras/ă de un
colegă/coleg, însă vei fi dezamăgit/ă în final.
Rac. Încearcă să te faci remarcat/ă la locul de muncă astăzi,
şi caută să nu stai în locuri unde nu te simţi apreciat/ă pentru
munca depusă. Ai şanse să primeşti o ofertă tentantă.
Leu. Încearcă să te perfecţionezi astăzi şi să nu iei sfaturile
celor din jur ca pe nişte critici. Nu ar strica să ai mai multe
momente intime alături de partenerul de viaţă.
Fecioară. Ai toate şansele ca astăzi să faci o schimbare pe
plan profesional, schimbare care să îţi aducă mai mulţi bani.
Fie că este vorba despre un nou job sau o negociere.
Balanţă. Lasă modestia deoparte şi arată-le tututor de ce eşti
tu în stare. Astăzi este ziua ta, astrele ţin cu ţine şi te îndeamnă
să îţi expui punctele de vedere cu mai mult curaj.
Scorpion. Încearcă să lucrezi de unul/una singur/ă astăzi, cei
din jurul tău nu vor face altceva decât să te încurce. Mai
mult decât atât, vei culege roadele muncii şi laudele şefilor.
Săgetător. Este o zi bună pentru schimbări, aşa că fii mai
curajoas/ă. Doar tu ştii ce e mai bine pentru tine şi ce decizie
să iei atunci când vine vorba de viaţa ta privată.
Capricorn. Fii mai organizat/ă astăzi şi încearcă să îţi faci
treaba cât de bine poţi. Nu te lasă distras/ă de cei din jurul
tău, altfel nu vei avea linişte în următoarele zile.
Vărsător. Eşti foarte energic/ă astăzi, aşa că încearcă să rezolvi
cele mai dificile sarcini. Tot ce vei face astăzi va avea rolul
de a-ţi îmbunătăţi imaginea şi poate chiar statutul.
Peşti. Încearcă să comunici mai mult cu partenerul de viaţă,
chiar dacă va fi destul de dificil. În ultima perioadă relaţia
voastră s-a deteriorat şi trebuie să iei măsuri de urgenţă.

Sudoku
6
1
5
7
2
8
3
9
4

3
9
8
4
1
6
2
7
5

4
2
7
3
9
5
6
8
1

9
3
6
5
7
1
8
4
2

1
8
4
6
3
2
9
5
7

5
7
2
8
4
9
1
3
6

7
6
9
2
5
3
4
1
8

2
4
3
1
8
7
5
6
9

8
5
1
9
6
4
7
2
3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Scandalul din Scheiu
Primăria îl întreţine urmând faţă de populaţiunea română
din acest cartier o politică de pasivitate şi obstrucţionism
A fost o vreme când exasperaţi de plângerile locuitorilor din Scheiu am luat
o clipă de guler pe cei
dela Primăria oraşului
Braşov şi i-am întrebat:
ce aveţi de gând să faceţi?
Nu v’aţi dat încă seamă că
populaţiunea românească din
Scheiu, care a îndurat lipsa de
apă, lipsa de străzi, lipsa de
canal, lipsa de lumină, – toate
aceste lipsuri voite şi ordonate
chiar de guvernul maghiar
pentru toate localităţile locuite
de români – nu mai pot să
dăinuiască astăzi după patru
ani dela preluarea imperiului?
Ni s’a răspuns că se va
face, se va face foarte curând
şi că lucrările urgente au şi
fost ordonate.
Au trecut de atunci luni întregi şi odată cu ele şi vara
şi timpul prielnic de lucru.
În Scheiu şi peste tot unde
trăiesc românii în Braşov în

mase compacte, nu s’a făcut
nimic.
Asta se cheamă rea voinţă,
nu altceva. Şi dacă se găsesc
aici în Braşov oameni cari
vor s-o tolereze, nu vom fi
noi aceia.
În Schei pe aşa zisele
străzi, de fapt poteci tăiate în
munte, urcă femeile cu doni-

ţele în spinare luptând cu
gheţişul iernei, ca să aducă
apă dela distanţe de sute de
metri, când cu oarecare bunăvoinţă s’ar putea trage conducte de apă în diferite
puncte ca să satisfacă nevoile
cartierelor lipsite.
Cad şi se prăbuşesc în canaluri în fiecare seară zeci de

locuitori din Scheiu când se
duc acasă sau pe Coastă sau
pe Cacova, din cauză că nu
există un felinar care să le lumineze drumul.
Este o ruşine. Nu mai este
vorbă de cheltueli, de lipsă
de fonduri etc. este numai rea
voinţă faţă de o populaţiune
care nu trebue să simtă că se

află încă în ţara ei. Pentrucă
dacă n’ar fi această rea voinţă,
câteva mii de lei s’ar găsi pentru instalarea câtorva felinare
– nu trebuesc mai multe de
30 – şi plângerea dreaptă a
locuitorilor români din Scheiu în chestia luminei ar fi satisfăcută.
Nu vrem să discutăm acum
chestia întreagă a iluminatului. Vom determina în curând
pe cei îndrept să intervină
cum trebue şi unde trebue ca
să întrebe de ce nu s’a aprobat
nici o ofertă până acum din
cele făcute pentru iluminarea
cu electricitate a întregului
Braşov?

Mare mizerie în
cartierul Scheiu

Din nou despre procesul O poezie inedită de
crimei din Scheiu
Cincinat Pavelescu

Ziarul „Nihil Sine Deo” scria
despre mizeria şi gunoaiele care invadaseră cartierul braşovean „Scheiu”, în ianuarie 1921. Astfel, cu
ocazia solemnităţii „Sfinţirei Apelor” la Bobotează, în Piaţa Prundului s-a putut vedea cât de neglijat
era cartierul românesc „Scheiu” de
către administraţia comunală. Stabila ladă de gunoi care îşi avea locul
în mijlocul acestei pieţe a fost târâtă
numai în ajunul Bobotezei. Era şi
natural să fie neglijat Scheiul, ziceau ziariştii de la „N.S.D.”, când
„de-acolo nu e nimeni pe la Primărie”. În final, ziaristul de la
„NSD” aproape că ţipa: „Români,
începeţi a vă cunoaşte puterea şi
drepturile voastre!”
(Nihil Sine Deo, 21 ianuarie 1921)

Ziarul „Ardealul” continua să prezinte aspecte de
la marele proces al fraţilor D-tru şi Ion Văcaru, de
la Tribunalul Braşov, acuzaţi că şi-ar fi ucis fratele,
pe Gh. Văcaru, în august 1937. Avocatul apărării,
Eugen Arsu a luat şi el cuvântul, sărind ca ars, cum
că nu doi acuzaţi au putut omorî cu o singură lovitură,
ci doar unul, după care a combătut unele mărturii,
cerând achitarea celor doi fraţi. Un alt avocat al apărării, C. Ambrozie a combătut „rechizitoriul”, susţinând că victima, Gh. Văcaru a avut un „cuţitu” cu
care a rănit pe Ion Văcaru. Ultimul a luat cuvântul
dr. V. Glăjaru, care a relevat „caracterul rău” al celui
dispărut, Gh. Văcaru, despre care un martor a băgat
următoarea zicere: „Bine că a scăpat Scheiul de iel,
bă nene!” La final, juriul, intrând în camera de deliberare, a adus un „verdict categoric negativ, în urma
căruia, curtea a achitat”. Publicul, în majoritate din
„Scheiu”, nu şi-a putut reţine bucuria şi a aclamat
curtea cu juraţi şi apărarea.
(Ardealul, 21 ianuarie 1938)

Politică de pasivitate şi
obstrucţionism la primărie
nu trebue. Cei cari vor voi s’o
facă se vor duce. Îi asigurăm
de aceasta. Nevoile unei populaţiuni care aşteaptă şi prea
aşteaptă sunt mai presus de
orice calcule politice şi aceasta ştim că intră în vederile
multora dintre conducătorii
de azi ai ţărei.
Ca atare ne facem încă
odată datoria să întrebăm pe
cei dela Primărie: ce au de
gând cu Scheiul?
(Carpaţii, Anul II, Nr. 80,
Vineri 1 Decemvrie 1922)

Cercetând recent rafturile unui anticar, un
ziarist de la „Gazeta Braşovului” a descoperit
un volum legat cu îngrijire în piele roşie, purtând titlul „Uranie”, cunoscuta operă a lui
Flammarion, „marele poet al ştiinţei astronomice”. Ziaristul a vrut să răsfoiască volumul flammarion-ian, dar chiar de la prima
pagină, avântul său astronomic a fost risipit
de un autograf: o poezie fără titlu, având o
simplă dedicaţie: „Marioarei G.”, semnată
Cincinat Pavelescu, poet şi epigramist braşovean şi purtând data 1884. Publicistul a
recunoscut imediat scrisul lui Cincinat P.,
care declama că era un „mic pigmeu” ce nu
merita dragostea „femeii iubite”! Cel de la
„Gazeta Braşovului” credea că nici forma şi
nici fondul improvizaţiei nu erau deloc „streine” de genul în care scria poetul şi epigramistul.
(Gazeta Braşovului, 21 ianuarie 1936)

Cristina Baciu

Iulian Cătălui
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Biserica de gheaţă
de la Bâlea este gata
Singura biserică de
gheaţă din România,
cea de la peste 2.000
de metri altitudine din
Masivul Făgăraş, în
zona turistică Bâlea
Lac, este deja gata, urmând să fie sfinţită joia
viitoare, au anunţat
proprietarii complexului de gheaţă.
„Joi, 29 ianuarie 2015, la
ora 12.00, va fi oficiată slujba de sfinţire a Bisericii de
Gheaţă de la Bâlea Lac. Biserica va fi sfinţită de preoţi
ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai Bisericilor Evanghelică, Greco-Catolică şi
Romano-Catolică. Biserica
de gheaţă este construită în
fiecare iarnă la Bâlea Lac,
pentru toţi credincioşii care
îşi doresc să aibă un loc de
rugăciune în vârful muntelui. Cei mai temerari îndrăgostiţi aleg Biserica de

Spre deosebire de vedetele însărcinate care aleg clinicile
private, ştirista de la Kanal D spune că are încredere în
medicii unui spital de stat din Capitală. „Am discutat cu
soţul meu, cu medicul meu şi m-am hotărât să nasc la
stat. Este o clinică complet refăcută şi modernizată, iar
eu am încredere în medicii de acolo”, a declarat ea pentru
Libertatea. Însărcinată în luna a patra, Bianca Ioniţă se
bucură de o sarcină fără probleme, iar ea îşi propune să
vină la serviciu până în ultimele luni, pentru că bebeluşul
nu i-a dat motive de îngrijorare, scrie ziarul citat.

Pro TV, amendat din cauza lui Măruţă

Gheaţă de la Bâlea Lac pentru a avea o nuntă de neuitat, iar părinţii îndrăgostiţi
de munte aleg acest loc unic
în lume pentru a-şi boteza
copiii. Biserica de Gheaţă

de la Bâlea Lac îşi va deschide porţile pentru toţi credincioşii, imediat după
slujba de binecuvântare”, se
arată într-un comunicat remis agerpres.ro.

Oamenii de ştiinţă au
descoperit că ţesutul
adipos contribuie în
mod direct la dezvoltarea cerebrală în perioada de alăptare, iar
posteriorul femeii reprezintă o rezervă de nutrienţi vitali, potrivit
cercetătorilor de la Universitatea din Pittsburgh.
Aceştia au adăugat că
femeile cu depozite mari de
grăsime în zonele coapselor
şi a feselor dau naştere unor
copii mai inteligenţi.
Mai mult, în condiţiile în
care corpul femeilor a evoluat
astfel încât să poată depozita

grăsimi, savanţii cred că acest
lucru poate explica de ce unele femei reuşesc foarte greu
să scape de depozitele adipoase de pe picioare şi fese.
„Grăsimea din aceste zone
este un depozit pentru dezvoltarea ulterioară a creierului
copilului”, a declarat Will Lassek, specialist în sănătate publică la universitatea amintită.
Descoperirile sunt publicate
în cartea lui Lassek, „Why
women need fat” („De ce au
nevoie femeile de grăsime”,
n.r.), şi explică în amănunt diferenţele fundamentale dintre
silueta masculină şi cea feminină, potrivit cercetătorului.

O nouă modă din America se dovedeşte
extrem de periculoasă
Cabinetele de tatuaj din Statele Unite primesc în prezent
cereri tot mai ciudate. Printre
ele, tatuarea ochiului, mai precis a scleroticii, modă bizară
şi periculoasă inspirată din aspectul unui infractor american,
mai degrabă înspăimântător,
relatează 7sur7.be
Jason Barnum (foto) a fost
condamnat la începutul lunii
ianuarie la 22 de ani de închisoare pentru tentativă de
omor şi jafuri comise în Alaska. Dosarul aparent banal a
reţinut atenţia presei din cauza

Îndrăgita cântăreaţă de muzică populară Maria Ciobanu
(77 de ani) este în stare gravă, după accidentul vascular
de anul trecut. Surse apropiate cântăreţei originare din Vâlcea, dar care acum locuieşte la Las Vegas, spun că acesteia
i s-a recomandat să nu mai călătorească cu avionul, astfel
încât nu a putut să îşi susţină concertele tradiţionale de sărbători. „ Anul acesta, însă, ea nu a mai participat la niciun
eveniment muzical, din cauza bolii. Se ştie că are probleme
cu inima, iar doctorul la care se tratează la Las Vegas i-a
interzis să facă efort sau să se deplaseze cu avionul”, au
declarat sursele apropiate Mariei Ciobanu.

Bianca Ioniţă vrea să nască la stat

Femeile „plinuţe” nasc copii mai inteligenţi

Femeile voluptuoase nasc
copii mai inteligenţi, iar rezervele de grăsime de pe
coapsele şi fesele acestora
sunt necesare pentru dezvoltarea creierului bebeluşilor lor,
susţin cercetătorii americani,
potrivit dailymail.co.uk.

Maria Ciobanu, în stare gravă

aspectului ciudat al
acuzatului, care are
faţa acoperită cu
tatuaje, iar ochiul
drept înnegrit.
Aceste elemente au
influenţat probabil
şi verdictul juraţilor. „Tatuajele sunt dovada că
s-a decis de multă vreme să
fie agresiv faţă de oameni”, a
declarat un şef al poliţiei.
Oricât de ciudat ar părea,
ochiul tatuat al lui Barnum
face adepţi. Operaţiunea constă în injectarea de pigmenţi

în globul ocular, riscul fiind
o apropiere periculoasă de retină şi provocarea unor pagube grave, chiar permanente,
scrie site-ul Top Sante. Din
acest motiv autorităţile americane se gândesc să interzică
această practică.

Deocamdată, turiştii pot
doar să viziteze biserica de
gheaţă de la Bâlea. În vecinătatea ei se află câteva igluuri
şi un hotel de gheaţă, singurul
de acest fel de la noi din ţară.

Postul de televiziune a fost amendat de CNA cu 10.000 de
lei pentru o ediţie a emisiunii „La Măruţă”, în care a fost difuzată o înregistrare telefonică dintre Andreea Bălan şi un
alt bărbat, prezentat drept „vărul lui Keo”. Emisiunea difuzată
în septembrie 2014, a ajuns pe masa CNA ca urmare a
unei sesizări venite din partea cântăreţei, care a explicat
în document că discuția a fost înregistrată „în mod nelegal”,
fără voia ei. „Pro TV a făcut publice o serie de aspecte care
ţineau de viaţa mea privată şi care au fost de natură a-mi
aduce atingere imaginii, reputaţiei, onoarei şi vieţii private”,
se arată în sesizarea trimisă de Andreea Bălan.

