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EDIŢIE ELECTRONICĂ

Nu emiţi bon fiscal,
ai lacăt pe firmă!
Parlamentul votează numirea
lui Hellvig la şefia SRI
Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului votează astăzi, începând cu ora 16.00, nominalizarea liberalului Eduard
Hellvig pentru funcţia de director al Serviciului Român de
Informaţii (SRI). Comisia parlamentară pentru controlul SRI
a avizat favorabil propunerea preşedintelui Klaus Iohannis
ca Eduard Hellvig să preia funcţia de director al Serviciului
cu şapte voturi pentru şi unul împotrivă.
„Audierea domnului Hellvig s-a concentrat pe viziunea privind
securitatea naţională a României şi proiectul managerial pe
care domnul Hellvig îl are. În al doilea rând, am verificat aspectele şi criteriile stricte de legalitate necesare ocupării funcţiei
de director al SRI. În urma acestor audieri, comisia s-a pronunţat prin vot, comisia are rol de aviz şi practic avizul nostru
este un aviz consultativ pentru plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului şi Parlamentul prin vot va decide.
Votul în comisie a fost de aviz favorabil cu fost şapte voturi
pentru şi un vot împotrivă”, a declarat preşedintele Comisiei
pentru controlul SRI, Georgian Pop, după audierea lui Hellvig.
Hellvig a ţinut să dea asigurări că în mandatul său de şef al
SRI nu vor exista imixtiuni politice în activitatea serviciului.

Începând de ieri, comercianţii care nu emit bon fiscal vor
fi sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 10.000 şi 15.000
de lei, dar şi cu suspendarea activităţii. Este măsura anunţată
de Guvern, care vrea ca, în felul acesta, să reducă evaziunea

VALUTĂ

Euro
4,4381
USD
3,9515
Gram Aur 153,1889

METEO

Parţial noros
2°C /9°C

fiscală. Astfel, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă
Fiscală vor dispune suspendarea activităţii şi sigilarea spaţiului în cazul unităţilor care nu emit bon fiscal, potrivit
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Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

„Vreau să fac o precizare: e un moment important în cariera
mea. E o decizie pe care am luat-o de a ieşi din spaţiul public
ca om politic, dar înţeleg extrem de bine ce înseamnă să fii
un reprezentant civil într-o instituţie ca SRI şi mai mult decât
atât, înţeleg importanţa ca această instituţie să nu fie grevată
de nicio imixtiune de niciun fel politică a instituţiei. În perioada
în care voi fi director al SRI, vă garantez că nu va exista nicio
imixtiune politică în activitatea desfăşurată a instituţiei şi nimeni nu-şi va permite să exercite presiuni asupra instituţiei
din punct de vedere politic”, a adăugat Hellvig.

Începe luna curăţeniei

Haralambie e campioană naţională

În această lună va fi declanşată o
amplă acţiune de curăţenie a domeniului public şi privat, în toate cartierele municipiului Braşov. „Din
9 martie începem luna curăţeniei de
primăvară. Invităm toate persoanele
fizice şi juridice (asociaţii de proprietari, societăţi comerciale, instituţii publice şi de învăţământ) ca în

Dana Haralambie (17 ani) s-a impus
în concursul feminin open din cadrul
Campionatelor Naţionale de sărituri
cu schiurile, găzduite de complexul
de sărituri din Valea Cărbunării. Dana
Haralambie (CS Săcele) a fost urmată
de Carina Militaru (CSS Braşovia) şi
de Bianca Ştefănuţă (16 ani), tot de
la CSS Braşovia. În concursul open

perioada 9 martie – 10 aprilie să
contribuie la realizarea curăţeniei
în municipiu, prin luarea de măsuri
care să ducă la curăţarea spaţiilor
verzi, aleilor, trotuarelor şi a rigolelor
stradale din perimetrul imobilelor
de locuit şi a celor cu altă destinaţie”,
a făcut apel primarul Braşovului,
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George Scripcaru.

masculin s-a impus Sorin Mitrofan
(CSS Braşovia), urmat de Andrei Feldorean (CS Săcele) şi de Radu Păcurar (CSS Dinamo Râşnov). La juniori
open victoria i-a revenit lui Iulian Pîtea
(CSS Dinamo Râşnov), care i-a devansat pe Eduard Torok (CSS Dinamo Râşnov) şi pe Ştefan Blega (CSS
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Braşovia).
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Accident rutier grav între Codlea și Vulcan
Vineri după-amiaza, pe D.J.112A, un brașovean de 60 ani,
care conducea un autoturism, dinspre Codlea spre Vulcan,
a pierdut controlul volanului și autoturismul condus de el a
lovit cu partea laterală un copac de pe marginea drumului.
Accidentul s-a soldat cu decesul unui codlean de 46 ani aflat
în autoturism. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea
împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.

Razie de amploare în Măieruș
Serviciul de Ordine Publică a organizat şi desfăşurat luna
trecută o acţiune pe raza comunei Măieruș, la care au participat 25 de polițiști, 50 jandarmi și angajați ai S.C. Electrica
S.A. Braşov. Acțiunea a urmărit asigurarea și menținerea
unui climat de ordine şi siguranţă civică, diminuarea fenomenului infracţional, prevenirea și combaterea furturilor de
energie electrică și material lemnos.În urma desfăşurării acţiunii au fost legitimate 52 persoane, controlate 28 autovehicule
și aplicate 31 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de
25102 lei. Polițiștii au constatat 2 infracţiuni de sustragere
energie electrică. Întrucât au constatat lipsa documentelor
legale de proveniență,polițiștii au confiscat de la un punct de
lucru al unei societăți comerciale 400 bucăţi ţigarete diferite
mărci, oferite spre vânzare, precum și cantitatea de 2,480
m.c. material lemnos deținută de un localnic. În timpul acțiunii
polițiștii au identificat patru localnici care se sustrăgeau urmăririi penale într-un dosar penal.

Prins cu 400 kg de cetină
Polițiștii au depistat, pe drumul forestier care face legătura
cu zona montana Berivoi, un dâmbovițean de 28 ani, care
transporta cu un autovehicul 400 kg. cetină de brad, pentru
care nu avea documente legale de proveniență. Persoana
menționată a fost sancționată contravențional conform Legii
171/2010 cu suma de 2000 de lei, iar cetina transportată a
fost ridicată și predată unui reprezentant al ocolului silvic local.
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Autopsia confirmă sinuciderea
milionarului brașovean
Autorităţile din Costa
Rica au declarat că
autopsia a confirmat
că un român, identificat drept omul de afaceri Costel Comana,
s-a spânzurat în toaleta avionului care se
deplasa dinspre Bogota spre San Jose, în
Costa Rica, relatează
Associated Press.
Biroul pentru Anchete
Judiciare din Costa Rica a
anunţat joia trecută că bărbatul a murit din cauza „asfixierii prin spânzurare”.
Biroul a precizat că un
alt călător a declarat că românul prezenta semne de
nervozitate pe durata zborului. Partenera sa era tot
româncă, dar nu a fost
identificată. Femeia a declarat că a adormit în timpul zborului şi că atunci când
s-a trezit, Comana nu mai era
la locul lui. Ea a cerut ajutorul
stewardului şi cadavrul omului

de afaceri a fost găsit în toaletă.
Omul de afaceri Costel Comana, care controla societatea

Regiotrans şi era anchetat întrun dosar de corupţie, a lucrat
la CFR Braşov în anii '90, perioadă în care a fost avansat

şef de gară la CFR Braşov
Triaj şi apoi la CFR Călători Braşov.
În anul 2000, Costel Comana a decis să-şi dea demisia de la CFR şi să-şi
deschidă propria afacere,
tot în domeniul feroviar,
alături de Iorgu Ganea,
care deţinea o sală de jocuri
în Gara Braşov, acesta din
urmă fiind în prezent arestat într-un dosar de corupţie.
După zece ani de când
şi-a deschis firma Regiotrans, braşoveanul a devenit
unul dintre cei mai bogaţi
oameni din România, fiind
inclus în Top 500 al revistei
Forbes în 2011, având o
avere estimată la 30 - 32
de milioane de euro.
Costel Comana era cercetat în dosarul în care oficiali din Ministerul
Transporturilor şi din CFR
sunt suspectaţi de luare de
mită pentru favorizarea unor
firme la licitaţii.

Udrea vrea să fie confruntată cu denunţătorii
Elena Udrea vrea să fie
confruntată cu denuntʼătorii
săi din dosarele Gala Bute si
Microsoft. Avocatul acesteia,
Alexandru Chiciu, a declarat
că a primit o solicitare în acest
sens şi că va face toate demersurile necesare. „Doamna
Udrea mi-a spus să fac o singură solicitare: vrea confrun-

tare directă cu denunțătorii.
Noi o să cerem, astăzi, procurorilor să purceadă la această
confruntare. Vrem să stea față
în față cu denunțătorii. O să
cer procurorilor ca până în
contestație (pe 5 martie n.r.)
Elena Udrea să se întâlnească
cu acești denunțători în fața
procurorilor despre pretinsele

lor afirmații. Doamna Udrea
vrea să-i privescă în ochi pe
acești bărbați”, a declarat
Alexandru Chiciu, conform
cotidianul.ro. Într-o nouă
postare pe Facebook, Elena
Udrea îşi acuză foștii colaboratori afirmând că au făcut
denunţuri ca să plaseze vina
mai departe.

„Legea Educației” trebuie corectată
Consiliul Consultativ al Cultelor din România propune
Parlamentului să ia în calcul o
nouă formă a articolului din
Legea Educatʼiei privind înscrierea elevilor la ora de Religie. „Consiliul Consultativ al
Cultelor din România solicită
Parlamentului României ca, în
adoptarea prevederilor legale
care urmează să pună în aplicare Decizia Curții Constituționale nr. 669/2014 și să

completeze art. 18 alin. 2 teza
I din Legea nr. 1/2011 a
educației naționale, să aibă în
vedere și următoarea propunere: (...) Înscrierea sau reînscrierea elevului pentru a
frecventa ora de Religie se face
prin cerere scrisă a elevului major, a părintelui sau a tutorelui
legal instituit pentru elevul minor; schimbarea acestei opțiuni
sau retragerea se face tot prin
cerere scrisă a elevului major,

a părintelui sau a tutorelui legal
instituit pentru elevul minor”,
se arată într-un comunicat al
Patriarhiei Române.
Potrivit sursei citate, prin
această formulare va fi respectată decizia Curtʼii Constitutʼionale și va fi facilitată și
înscrierea pentru participarea
elevilor la ora de Religie, deoarece participarea elevului la
ora de Religie se face conform
libertătʼii de conștiintʼă.

5 mașini românești, incendiate în Italia
După incidentul petrecut
ieri dimineaţă, în urma căruia
cinci mașini cu număr de înmatriculare românesc au fost
incendiate, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul
Ambasadei României la
Roma, s-a autosesizat.
Astfel, au fost întreprinse
demersurile legale atât pe lân-

gă comandamentul de pompieri din Roma, cât şi pe lângă
comandamentul central al carabinierilor, pentru a obţine
informaţii oficiale privind circumstanţele producerii incidentului. Potrivit primelor
date obţinute, în afara pagubelor materiale, incidentul nu
s-a soldat cu victime. Con-

form MAE, nu este pentru
prima oară când are loc un
astfel de episod în perimetrul
capitelei italiene în care autovehicule cu numere de înregistrare românești sunt
incendiate, aceasta inducând
suspiciunea că asemenea acte
ar putea avea și motivatʼii de
natură xenofobă.
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Fermierii vor depune o singură
cerere de plată pentru subvenţii
Fermierii români vor
depune, în 2015, o singură cerere de plată
pentru obţinerea subvenţiilor, fie că sunt
crescători de animale,
fie că sunt fermieri din
zona de producţie vegetală, iar campania
de depunere a cererilor va demara la începutul acestei luni.
„În acest an se modifică
sistemul de depunere a cererilor de plată pentru că
vom avea o singură cerere.
Toţi completează o singură
cerere, fie ca sunt crescători
de animale, fie că sunt fermieri
din zona de producţie vegetală,
iar în câteva zile va începe
campania de depunere la
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA)", a
spus ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

Acesta a precizat că în şedinţa de Guvern din această
săptămână va fi aprobată Ordonanţa care reglementează
modalitatea de verificare a criteriului de "fermier activ”, introdusă din 2015. Este vorba
despre toţi fermierii care pri-

mesc mai mult de 5.000 de
euro pe fermă, indiferent de
formele de sprijin.
De asemenea, ministrul
Agriculturii a subliniat că anul
2015 va aduce o serie de modificări în ceea ce priveşte
acordarea subvenţiilor europe-

Cât de pregătiţi suntem în caz de cutremur

Întrebat, într-un interviu
acordat B1 TV, care ar fi impactul în cazul unui cutremur
similar celui din 1977, Raed
Arafat, şeful Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă al
Ministerului Afacerilor Interne, a răspuns, fără echivoc,

„un dezastru”.
„Ne asteptăm la o situaţie
care să fie egală cu una de dezastru”, a spus Arafat.
Raed Arafat a vorbit şi despre campania Ministerului de
Interne „Nu tremur la cutremur”. Programul este pentru

populaţie, panica poate să
omoare, a explicat fostul ministru.
Întrebat dacă oricine ar trebui să tremure la un cutremur,
mai ales la unul de intensitatea
celui din martie 1977, Arafat
a răspuns: „Cu siguranţă! Este
pentru populaţie programul!”.
„Mesajul este pentru un model de comportament pentru
populaţie şi copii, în momentul
când se întâmplă, pentru că
panica poate să omoare şi
asta încercăm să împiedicăm.
Şi normal, e vorba şi de noi
care răspundem, care ştim ce
avem de făcut şi ştim ce ne aşteaptă dacă se va produce”, a
mai declarat Arafat.

Detalii despre centrul NATO din România
Însărcinatul cu Afaceri al
Ambasadei SUA la Bucureşti,
Dean Thompson, a oferit noi
detalii despre centrul de comandă NATO din România.
„În primul rând, chestiunea
aceasta se va lămuri pe parcurs. Aceasta e o misiune
NATO, e rolul NATO, aşa că
trebuie să discutaţi cu experţii
lor. Dar, în general, va fi organul de coordonare în orice
situaţie în care e necesară intrarea în acţiune a forţei de
reacţie foarte rapidă. Poate fi
pentru exerciţii, poate fi în cazuri de urgenţă ... .Iar unul

dintre lucrurile pe care le-am
făcut în ultimul an, în regiune,
a fost să mărim ritmul instrucţiei şi coordonării cu aliaţii
noştri. Iar anul acesta, România va vedea mai mult sprijin
atât în ceea ce priveşte numărul de soldaţi pe uscat, cât şi
numărul de nave militare, de
avioane militare, din partea
SUA şi a altor aliaţi NATO,
pe măsură ce colaborăm şi ne
asigurăm că mesajul nostru e
clar, că NATO ţine la unitatea
alianţei şi rămâne puternic în
faţa oricărei ameninţări”, a
declarat Însărcinatul cu Afa-

ceri al Ambasadei SUA la Bucureşti.
Chestionat dacă anul acesta
se vor face exerciţii militare
comune, România-SUA, România-NATO, oficialul american a arătat: „Există un
program anual, iar anul acesta e foarte încărcat. Vor avea
loc manevre cu trupe din diferite ţări, vizite de nave, exerciţii logistice. European
Readiness Iniţiative e o acţiune iniţiată de preşedintele
Obama anul trecut, care a fost
aprobată de Congres chiar înainte de Crăciun”.

ne şi naţionale, în condiţiile în
care au fost introduse schemele
pentru tinerii fermieri şi pentru
micii fermieri, condiţiile pentru
pachetul de înverzire şi plata
diferenţiată.
„2015 este anul în care introducem schema pentru tinerii

fermieri, schema pentru micii fermieri, condiţiile pentru
pachetul de înverzire, cu cele
trei categorii importante:
menţinerea pajiştilor permanente, rotaţia culturilor,
respectiv două culturi până
la suprafeţe de 15 hectare şi
3 culturi la suprafeţele mai
mari, iar cea de-a treia condiţie este de a lăsa o suprafaţă nelucrată sau cultivată
cu anumite culturi proteice
sau perdele forestiere. Tot
de anul acesta introducem
şi plata diferenţiată pentru
cei care au între 1 şi 5 hectare şi cei care au între 5 şi
30 hectare, etc. Cei care sunt
în prima categorie pot primi,
în funcţie de condiţiile pe care
le îndeplinesc, maximum 170
de euro pe hectar, iar cei care
sunt în categoria 5-30 hectare
pot ajunge la cel mult 210 euro
pe hectar. Noi încercam să stimulăm cât mai mult asocierea.

Acesta este cuvântul cheie, să
comasăm terenurile agricole şi
să stimulăm prin PNDR crearea de cooperative”, a explicat
Constantin.
Şeful MADR a mai spus că,
în aceste zile, se aşteaptă la un
„răspuns favorabil” din partea
Comisiei Europene la solicitarea depusă la 1 august 2014
pentru introducerea plăţilor cuplate în anumite sectoare.
„Dacă vor fi acceptate aceste
plăţi şi vom avea un răspuns
favorabil din partea Comisiei
Europene va fi un lucru important şi pentru crescătorii de
vaci de lapte, care la 1 aprilie
vor avea impactul eliminării
cotelor de lapte şi cred că trebuie să-i ajutăm cel puţin în
acest an. Consider că plata este
substanţială, pentru că la banii
pe care i-au primit până acum
se mai adaugă 250 de euro pe
animal în primul an”, a subliniat ministrul Agriculturii.
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Ştiri pe scurt
Evoluţia salariului minim în Europa
Salariul minim al angajaţilor români a crescut cu 57% în
euro (şi s-a dublat în lei) în perioada 2008–2015, însă
valoarea scăzută de la care s-a realizat această creştere
ne plasează, în continuare, pe penultimul loc în Uniunea
Europeană din punctul de vedere al nivelului salariului
minim. Astfel, cu un salariu mediu de 218 de euro pe
lună (brut), România se află alături de Bulgaria (184 de
euro), Lituania (300 de euro), Cehia (332 de euro), Ungaria (333 de euro), Letonia (360 de euro), Slovacia (380
de euro), Estonia (390 de euro), Croaţia (396 de euro)
şi Polonia (410 euro) în liga inferioară în materie de salarii
minime, acestea fiind ţările în care nivelul este de sub
500 de euro pe lună.

Turcia va construi încă un nou tunel
pe sub strâmtoarea Bosfor
Turcia va construi cel de-al treilea tunel rutier şi feroviar
pe sub strâmtoarea Bosfor pentru a face legătura între
partea europeană şi cea asiatică a oraşului Istanbul, a
anunţat vineri premierul turc Ahmet Davutoglu, transmite
AFP. „Cu acest mega-proiect vom construi un nou Istanbul”, a declarat Davutoglu. Tunelul cu o lungime de 6,5
kilometri va avea trei nivele, două rezervate circulaţiei
automobilelor şi cel de-al treilea pentru trenuri şi metrouri.
Costul proiectului este estimat la 3,5 miliarde de dolari
iar finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru 2020. Ministrul turc al Transporturilor, Lütfi Elvan, a precizat că
acest mega-proiect nu îi va costa nimic pe contribuabili
deoarece va fi construit şi operat pe baza unui parteneriat
public privat. Un tunel feroviar pe sub Bosfor, primul din
lume care face legătura între două continente, a fost inaugurat în luna octombrie 2013 iar un al doilea tunel feroviar este în construcţie şi este prevăzut să devină
operaţional în 2016.

ECONOMIC
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Nu emiţi bon fiscal,
ai lacăt pe firmă!
ANAF va opri activitatea
şi va sigila spaţiul comercianţilor care nu
emit bon fiscal, de la
1 martie.
Fiscul va dispune suspendarea activităţii operatorului
economic în punctul de lucru
pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi trei luni, dacă
constată încălcarea uneia dintre obligaţiile de dotare cu
aparate de marcat electronice
fiscale, achiziţionate doar de
la distribuitori autorizaţi sau
unităţi acreditate, utilizarea
aparatelor de marcat electronice fiscale, emiterea bonului
fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate,
respectiv emiterea de bonuri
cu o valoare care corespunde
realităţii, precum şi întocmirea de documente justificative
pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul

casei de marcat, se arată întrun comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
Astfel, de la 1 martie 2015
a intrat în vigoare procedura
de sigilare a punctului de lucru al comerciantului dacă ac-

tivitatea sa este suspendată de
către Fisc. Pentru încălcarea
obligaţiilor menţionate, inspectorii vor aplica amenzi
cuprinse între 10.000 de lei
şi 15.000 de lei, însă dacă la
punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a servi-

ciilor există sume deţinute
fără a putea fi justificate prin
datele înscrise în documentele
emise cu aparate de marcat
electronice fiscale, în registrul
special sau prin chitanţe, banii
se confiscă, caz în care amenzile se situează între 2.000 lei
şi 4.000 lei.
La data suspendării, unitatea este sigilată de echipa de
control şi se afişează la loc
vizibil un anunţ cu textul „Activitate suspendată de Antifraudă – ANAF pentru
neemiterea bonurilor fiscale”,
iar pe durata măsurii respectiva locaţie rămâne sigilată.
„Este important de menţionat că plângerea nu mai suspendă executarea sancţiunilor
dispuse pentru sancţionarea
abaterilor menţionate, iar ruperea sigiliului constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de până la un an”,
se precizează în comunicat.

Excedent bugetar de 0,56% din PIB,
după prima lună a acestui an
Execuţia bugetului general
consolidat pe luna ianuarie 2015
s-a încheiat cu un excedent de
3,95 miliarde lei, respectiv
0,56% din PIB, faţă de 1,5 miliarde lei, respectiv 0,22% din
PIB, la aceeaşi dată a anului
2014, potrivit datelor publicate
de Ministerul Finanţelor Publice.
Veniturile bugetului general
consolidat, în sumă de 18,4 miliarde de lei (2,6% din PIB), au
fost cu 4,1% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi
perioadă a anului precedent.
Potrivit datelor MFP, creşteri
semnificative faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent s-au

înregistrat la încasările din impozitul pe profit (+23,8%),
TVA (+18,5%), impozitul pe
venit (16,9%) şi venituri nefiscale(+25,4%).
În luna ianuarie s-au redus
încasările din accize ( –11,6%)
şi contribuţii de asigurări sociale
(-3,4%).
La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul
precedent la impozite şi taxe pe
proprietate cu 11,9% în timp
ce veniturile nefiscale s-au redus
cu 7,4%. Cheltuielile bugetului
general consolidat, în sumă de
14,4 miliarde de lei, s-au redus
în termeni nominali cu 10,7%

faţă de aceeaşi perioadă din anul
precedent, respectiv 0,4% puncte procentuale ca pondere în
PIB.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au redus cu 25,1% faţă
de aceeaşi perioadă a anului precedent. Scăderea se regăseşte
la bugetul fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate,
datorită plăţii, în luna ianuarie
2014, a arieratelor către furnizorii de medicamente, ca urmare a implementării Legii nr. 72/
2013 prin care s-a transpus în
legislaţia românească Directiva
nr. 7/2011 privind combaterea
întârzierilor în efectuarea plăţilor
comerciale.

Reprezentanţii BVB: Eliminarea impozitului
pe dividende este „o măsură minunată”
Eliminarea impozitului pe dividende, prevăzută în proiectul
noului Cod Fiscal, este „o măsură minunată”, iar Bursa de
Valori Bucureşti (BVB) a propus autorităţilor şi alte două
măsuri privind un regim fiscal
pro-dezvoltare pentru piaţa de
capital, a declarat directorul general al BVB, Ludwik Sobolewski. „Impozitul zero pe
dividende este o măsură minunată. Să-i ţinem pumnii să se
realizeze”, a spus Sobolewski,

referitor la măsura avută în vedere de autorităţi pentru a fi
aplicată de la 1 ianuarie 2016.
Potrivit specialiştilor MFP,
eliminarea impozitului pe dividende a luat în calcul faptul că
încasările oricum nu erau semnificative – 1,6 miliarde lei, cât
şi faptul că se evita dublă impozitare a profitului, încasările
din impozitul pe profitul companiilor ar putea creşte, iar unele
artificii fiscale vor fi mai puţin
atractive.

Sobolewski a menţionat că
BVB a propus autorităţilor şi
alte două măsuri privind un regim fiscal pro-dezvoltare pentru
piaţa de capital – impozitarea
cu 1% (faţă de 16% în prezent)
a câştigurilor de capital din tranzacţii, dacă valorile mobiliare
au fost deţinute peste un an de
zile, şi deductibilitatea fiscală a
unei dobânzi virtuale în cazul
companiilor care atrag capital
pe piaţă, prin oferte publice sau
plasament privat.
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Fond de urgență la „Sănătate“
Reprezentanţii Consiliului Județean (CJ)
Braşov au decis ca din
excedentul bugetar pe
anul trecut, care a fost
de 16,22 milioane de
lei, să creeze un fond
de investiţii de 8 milioane de lei, care să fie
folosit pentru achiziţiile urgente din domeniul sanitar de la Braşov.
Tot din acest fond se va
aloca cota de co-finantʼare de
10% în cazul în care Ministerul Sănătătʼii ar binevoi să
aloce fonduri pentru achizitʼia
de aparatură și pentru judetʼul
Brașov.
„Practic, ne onorăm promisiunea de avea prioritare și în
2015 investițiile în sănătate,
unde am alocat de două ori
mai mulți bani ca anul
trecut”, a precizat preşedintele
Comisiei de Sănătate din CJ
Braşov, Mariana Câju.
7,98 milioane de lei au fost
alocate din excedentul de la
bugetul judetʼului pentru lucrările de reabilitare a Corpului B al Spitalului Clinic Ju-

deţean de Urgenţă. Procedura
de licitaţie se va finaliza în
aprilie, după cum a susţinut
vicepreşedintele CJ Claudiu
Coman, iar apoi vor începe şi
lucrările.
Astfel, din fondul de investiţii vor fi alocate 300.000 de
lei Spitalului de Neurologie
pentru montarea unui nou lift
exterior, iar alte 400.000 de
lei pentru Spitalul de Copii,
pentru finalizarea lucrărilor
de reabilitare începute anul
trecut. De la bugetul
judeţului, toate cele şase unităţi sanitare aflate în subordinea CJ Braşov au primit
fonduri pentru acreditare.
„Dacă nu finalizează anul
acesta acreditarea, în 2016 nu
vor mai putea semna contractele Casa de Asigurări. Până
acum, au fost acreditate Spitalul Judeţean şi cel de Neurologie şi Psihiatrie”, a mai declarat Mariana Câju.
Pentru suplinirea angiografului. Totodată, CJ Braşov a mai
primit 300.000 de lei, necesare pentru achiziţia de aparate pentru radiologie la Spitalul Judeţean, respectiv unul
necesar pentru Ortopedie,

unde anual se efectuează peste 200.000 de operaţii, dar şi
unul care să substituie lipsa
angiografului. Ministerul Sănătăţii a promis de mai mulţi
ani că va aloca fondurile necesare pentru achiziţia unui
astfel de aparat, dar ca şi în
cazul dotărilor pentru Centrul
de Transplant, totul a rămas
la stadiul de promisiune.

Spitalele din Brașov au ajuns
pe linia de plutire. Dacă anii
trecutʼi au existat probleme cu
alocarea fondurilor de la Casa
Asigurărilor de Sănătate, lucrurile au intrat în
normalitate. Chiar dacă Maternitatea a fost reclasificată
superior anul trecut, noile tarife decontate de CAS se fac
doar din acest an. În prezent,

doar Maternitatea are probleme cu banii, în sensul că are
deficit de cont de 150.000 de
lei, dar nu este o problemă
gravă, chiar dacă se vor bloca
conturile, pentru că situatʼia
se va reglementa rapid, spune
Maria Câju.
„Celelalte spitale nu au arierate, iar situația financiară la
toate unitățile trebuie lăudată.
Mai mult, este meritul managerilor care au reușit să facă
economii, pentru a putea face
investiții în aparatură. La Spitalul Județean vorbim de 4
milioane de lei, la Spitalul de
Boli Infecțioase peste 4 milioane de lei, din care au investi’i 3 milioane de lei pentru
partea de modernizare și echipamente, iar la Neurologie, de
exemplu, aproximativ 2 milioane de lei, folosiți tot pentru
reabilitarea clădirii și echipamente”, a explicat Mariana
Câju.
Licitație blocată la Maternitate. Ministerul Sănătătʼii a anulat, la începtul acestui an,
licitatʼia organizată pentru
modernizarea și reabilitarea
corpului vechi al Maternitătʼii
din Brașov.

Este vorba despre investitʼii
de 30 de milioane de lei, fonduri alocate de Banca Mondială, care trebuie finalizate
până la sfârșitul acestui an.
Licitatʼia fusese câștigată de
firma ICCO din Brașov.
„Singura veste bună este
aceea că, pentru a nu pierde
finanțarea,
Ministerul
Sănătății a discutat la Washington, cu reprezentanții
Băncii Mondiale, care au
agreat să se reia licitația, care
se va derula într-o perioadă
mult mai scurtă de timp, pentru că sunt condiții mult mai
dure de participare. Avem
promisiunea că până în
aprilie va fi desemnat un
câștigător, pentru a finaliza
la termen lucrările. În caz contrar, eforturile financiare ale
Consiliului Județean Brașov
de a cumpăra imobilul de la
Biserica Evanghelică pentru
a putea primi finanțarea, au
fost în zadar, pentru că nu
vom avea resurse proprii pentru a face această investiție”,
ne-a declarat Mariana Câju,
președintele Comisiei de Sănătate a Consiliului Judetʼean.
Sebastian Dan

Teliu: Priorități la bugetul local în 2015
Consilul Local Teliu a
aprobat bugetul pentru
2015. Sumele programate
în anul 2015 pentru echilibrarea bugetului local al comunei sunt următoarele:
sume din cota de 18.5% din
impozitul pe venit: 948.54
mii lei, din care aprobate
prin Hotărârea Guvernului
nr. 14/2015: 657.000 lei și
repartizate prin Directʼia Generală a Finantʼelor Publice
Brașov: 291.540 de lei. De
asemenea, din sumele defalcate din TVA s-au primit
23.260 de lei. De la bun început, trebuie spus că s-a decis ca
nici în anul 2015 taxele și impozitele locale să nu se majoreze din cauză că veniturile locuitorilor din Teliu sunt modeste.
Guvernul a alocat „zero” lei pentru investiții. „Sumele pentru
investiții, în anii trecuți, erau
primiți de la Consiliul Județean.
Din păcate, anul acesta, schimbându-se modalitatea de atribuire a acestor fonduri, sumele
fiind atribuite de către Direcția
Generală a Finanțelor Publice,
respectiv prin Hotărâre de Guvern, suma alocată pentru
investiții fiind zero lei”, ne-a declarat, nemultʼumit, primarul
comunei, Vasile Șerban.
Acesta spune că, din cauză
că s-au primit cu 1,4 milioane

de lei (14 miliarde lei vechi)
mai putʼin în anul 2015 fatʼă de
2014, edilii suntem nevoitʼi „să
înghetʼe” marea majoritate a lucrările de investitʼii începute.
Lucrările prevăzute în bugetul
anului curent sunt doar pentru
demararea lucrărilor, respectiv
s-au alocat banii necesari pentru
obtʼinerea de avize și autorizatʼii.
„Cu toate că s-a făcut un efort
financiar destul de mare pentru
darea în folosință a Grădiniței
din Teliu, având în vedere sumele primite, din păcate nu putem garanta finalizarea lucrărilor. Din lipsă de fonduri am asigurat cheltuielile cu utilitățile
doar până la sfârșitul trimestrului al III-lea, dar vreau să
anunț că am avut grijă să asigurăm transportul gratuit
pentru elevi, respectiv am pre-

văzut cheltuielile cu bursele
până la sfârșitul anului,
iar abonamentele pentru
profesori doar pentru jumătate de an”, a mai precizat primarul Vasile
Șerban.
Tot în acest an se va
executa fosa septică și se
va face branșamentul la
retʼeaua de alimentare cu
apă a grădinitʼei din Teliu,
pentru care s-au alocat
26.000 de lei, iar pentru
dotările la această unitate
de învătʼământ încă
96.000 de lei. Pentru proiectarea și executʼia scării de incendiu și portʼi - 20.000 de lei,
proiectarea și executʼia camerei
centralei și magaziei de lemne
- 16.000 de lei și pentru mansardarea corpului B al Școlii
Gimanizale Teliu - 96.000 de
lei. Pentru plata iluminatului
public, a fost alocată suma de
98.000 de lei, suma acoperind
cheltuielile doar până la
sfârșitul trimestrului al III-lea,
cheltuielile cu iluminatul public
crescând odată cu extinderile,
reparatʼiile și suplimentările de
becuri făcute în anul 2014.
Pentru partea de reparatʼii și
întretʼinere a retʼelei de iluminat
public s-au alocat 30.000 de lei,
iar pentru extinderea retʼelei cu
apă a localitătʼii altʼi 20.000 de
lei.
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Livada Poştei

Livada Poştei e un nume
emblemă pentru Braşov.
Originea denumirii provine
de la locul unde păşteau
caii poştei. Livada Poştei îşi
trage denumirea din germanul „Postwiese” şi este
denumirea pentru terenul
dinspre deal. Actualmente
aici este amenajat parcul
Ina Schaeffler.
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Începe luna
curăţeniei !

În ce zone vor fi amplasate containerele

În această lună va fi declanşată o amplă acţiune de curăţenie a
domeniului public şi privat, în toate cartierele
municipiului Braşov.
„Din 9 martie începem luna
curăţeniei de primăvară. Invităm toate persoanele fizice
şi juridice (asociaţii de proprietari, societăţi comerciale,
instituţii publice şi de învăţământ) ca în perioada 9 martie
– 10 aprilie să contribuie la
realizarea curăţeniei în municipiu, prin luarea de măsuri
care să ducă la curăţarea spaţiilor verzi, aleilor, trotuarelor
şi a rigolelor stradale din perimetrul imobilelor de locuit
şi a celor cu altă destinaţie”,
a făcut apel primarul Braşovului, George Scripcaru.
Deşeurile rezultate vor fi
depozitate lângă punctele de
colectare a deşeurilor menajere, cât mai compact, urmând
ca acestea să fie transportate

de catre operatorii de salubrizare împuterniciţi de către
municipalitate.
Totodată, toţi cetăţenii care
doresc să renunţe la obiectele
casnice care nu mai prezintă
utilitate sau fac curăţenie generală şi doresc să se dispenseze de lucruri nefolositoare,
altele decât deşeuri menajere,
o pot face în locuri special
amenajate la platformele de
gunoi sau în containere de 8
m.c., de culoare portocalie,

dispuse pe domeniul public
(vezi tabelul alăturat). Pentru
situaţiile când deşeurile rezultate în urma curăţeniei de
primăvara nu pot fi depozitate în aceste containere, cetăţenii pot suna la Serviciul
Inspecţie şi Control din cadrul Poliţiei Locale în vederea
ridicării, la numerele de telefon: 0268/405000, int: 127,
253, 254 sau la Dispeceratul
Primăriei Braşov telefon:
0268/984.

Eroul martir Liviu Cornel Babeş va fi
comemorat şi anul acesta în Poiana Braşov
Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşii Eroilor
„Braşov-Decembrie 1989” va
organiza astăzi, începând cu ora 12.00, la Biserica „Sf. Ioan
Botezătorul” din Poiana
Braşov, o ceremonie religioasă pentru comemorarea Eroului Martir.
Liviu – Corneliu Babeş, pictorul braşovean
a ars pentru libertate,
„Stop Mörder! Braşov
= Auschwitz” fiind ultimele cuvinte ale eroului
martir care şi-a dat foc
pe pârtia Bradul din Poiana Braşov. În 1989,
Liviu Babeş avea doar
47 de ani, era pictor şi
sculptor amator. Bărbatul lucra pe post de maistru elec-

trician la Trustul de Prefabricate Braşov, iar maniera în
care şi-a plănuit manifestul i-a

uimit pe apropiaţii lui. Pe
2 martie, Liviu Babeş a plecat

să schieze în Poiana Braşov,
iar după ce a coborât pentru
ultimă oară pe pârtie şi-a dat
foc în semn de protest
la adresa regimului comunist. Cumplitul evenimentul a fost făcut
public în presa străină
cu ajutorul a doi turişti
scoţieni, care se aflau în
acel moment pe pârtie
şi care au relatat întâmplarea unei agenţii de
ştiri, aceasta fiind preluată mai departe de
marile publicaţii. În anul
1990, cu ocazia primei
comemorări, a fost dezvelită, pe Pârtia Bradu,
o cruce de fier în memoria lui Liviu Babeş
iar în 2007 a fost declarat erou
naţional.

De astăzi se distribuie noi ajutoare UE
Beneficiarii de pachete cu
alimente din rezerva UE în
cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate care şi-au ridicat
deja alimentele vor mai putea
primi încă o cutie, în limita
stocului rămas în depozitul
Direcţiei de Servicii Sociale
Braşov din strada Panselelor
nr. 23. Distribuirea alimentelor se face începând de astăzi,

2 martie, către toate persoanele care au ridicat deja un
astfel de pachet. „Vor putea
ridica pachetele cu alimente
toate persoanele defavorizate
care au mai primit anterior
astfel de ajutoare, fie pe baza
cuponului transmis de Guvern,
fie că au fost înscrise pe lista
suplimentară, ţinând cont că
se încadrau într-una dintre categoriile de beneficiari. De
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data aceasta, fiecare persoană
va primi o singură cutie cu alimente, iar redistribuirea se va
face doar până în data de
31 martie”, a explicat viceprimarul Braşovului, Adina Durbacă. În depozit au rămas
8.748 de cutii de alimente,
după ce 8.921 de persoane au
ridicat deja aceste ajutoare, în
perioada decembrie 2014 –
ianuarie 2015.

1. Schei – str. Învăţătorilor-nr. 4, C-tin Lacea
(lângă Cimitir), Pietrele lui Solomon
2. Centru -Str. Lucian Blaga, Petru Rareş
lângă platformele de precolectare, Şirul Livezii nr.1, str. Traian Vuia – platforma 176
3. Astra I – str. Cocorului-platformele 502,
503, str. Mierlei-platforma 200, str. Pârâului–platforma 310, str. Alex. Cel Bun– platforma 110, Colonia Metrom-platforma 287,
str. Zorilor-platforma 298
4. Astra II, III -str. Soarelui– platforma 264,
str. Neptun-platforma 553Aleea Minervaplatforma 542, str.Cometei/Aleea Constelaţiei, platforma 260, str Apollo/str. Neptun,
platforma 550, platou, str. Zizinului (dincolo
de pod) – platforma lângă terenul de joacă,
str. Baba Novac/str. Ferencz Szemler, platforma 238, str. Popa Şapcă, platforma 586,
Ocolitoare Saturn – Crinului – platforma
544 bis platforma 557
5. Noua – str. Levănţicăi–platforma 597, str.
Brazilor–platforma 592, str. Laminoarelor–
platforma 5101.1, str. Dr. Ioan Meşotă –
platforma 5104.2, str. Nucului –platforma
591.5
6. Valea Cetăţii– str. Jepilor-platformele
199,190, str. Arţarului – platforma 184, str.
Someşului-platforma 507, str. Arinului-platforma 188, str. Muresului-platforma 515
7. Craiter – Triaj – Fundătura Hărmanului,
lângă terenul de rugby, str. Florilor lângă
ţevi pe zona verde, str. Ceferiştilor – lângă
parc, str. Paşcani – la şcoală, Str. Dedalângă platforma 128, Fd. Harmanului-lângă
platforma 351, intersecţiile str. Ciceu/ str.Ungheni, str.Deda/str. Filiaşi

8. Scriitorilor-str. Ştefan cel Mare / cu str.
Ion Slavici; Brânduşelor lângă platforma 207;
Str. Ion Creangă / str. Ovidiu (platforma)
9. Florilor – str. Crinului, lângă zona verde,
str. Mărgăritarelor, lângă platforma, str.
Parcul Mic (punctul termic), Aleea Magnoliei / Aleea Mimozei, Str. Toporaşului /
str. Rozelor
10. Tractorul-str. Bronzului/ str. Aluminiului, Str. Ciocanului/ str. Octavian Goga,
Aleea Constructorilor, platforma 28, str.
General Dumitrache/str. Bronzului, str. Gloriei/ 1 Decembrie, str. I. Barac/ str. Argintului, str. I. Socec/ str. Decembrie 1918
11. Bartolomeu – str. Ghe. Doja-zona verde, str. Lanurilor/ str. Gospodarilor, str. Dimitrie Anghel / str. Heliade Rădulescu, str.
Lucernei/ str.Bobului, str. Lânii / str. Fuiorului
12. Gării – str. Griviţei nr.59 în spate la
Cinema Modern , str. Griviţei nr.60-62 (în
parcarea de la blocurile cu stâlp) str. Mircea cel Bătrân / str. Griviţei nr. 53-57 în
curtea interioară intersectia str. Iancu Jianu/ str. Emil Racoviţă/ str. Armoniei, str.
Crişana/str. Basarabiei lângă spălătoria
auto
Aleea Petuniei, nr.6 în parcare, Aleea Sânzienelor /Aleea Lăcrămioarelor lângă Şc.nr.19,
Codrul Cosminului – lângă boxa 59
13. Braşovul vechi -Sitei/Al. Davila, M. Viteazul 3, Avram Iancu/Morii, Crişan/Memorandului, Ion Raţiu, Carierei/Cărămidăriei.
14. Cartierul Stupini – Intersectie str.
Albinelor/ str. Bârsei (la Biserica), str. Fundăturii (la blocuri).
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Pagină realizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea

S-au oprit în semifinale
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CSM București a
tremurat sub Tâmpa

Perechea Florin Mergea/Dominic Inglot (România/Marea
Britanie) a ratat calificarea în finala probei de dublu din
cadrul turneului de la Dubai. Mergea şi Inglot au fost învinşi în semifinale de cuplul Aisam-Ul-Haq Qureshi/Nenad
Zimonjici (Pakistan/Serbia), scor 6-7 (2), 6-4, 11-9, după
o oră şi 25 de minute de joc. În cealaltă semifinală de la
Dubai, perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olanda), cap de serie numărul 2, a fost învinsă de
cuplul Rohan Bopanna/Daniel Nestor (India/Canada),
cap de serie numărul 4, scor 4-6, 7-6 (9), 11-9.

Federer l-a bătut pe Nole
Tenismanul elveţian Roger Federer, cap de serie numărul
2, l-a învins, sâmbătă, pe sârbul Novak Djokovici, principalul favorit, scor 6-3, 7-5, şi a câştigat pentru a şaptea
oară turneul de la Dubai, informează atpworldtour.com.
Federer s-a mai impus în Dubai în 2003, 2004, 2005,
2007, 2012 şi 2014. Acesta este al doilea titlu obţinut
de Roger Federer în actualul sezon, după cel câştigat la
Brisbane.

Victorie pentru Piți

Formaţia Al Ittihad, antrenată de Victor Piţurcă, a învins,
vineri, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Al Orubah,
pregătită de Valeriu Tiţa, în etapa a XVII-a a campionatului
Arabiei Saudite. Unicul gol al meciului a fost marcat de
Mohammed Abusabaan, în minutul 55. La Al Ittihad, Lucian Sânmărtean a fost integralist. În clasament, Al Ittihad
ocupă locul 3, cu 33 puncte, iar Al Orubah este pe 12,
cu 14 puncte.

RIP Mason

Foto: www.facebook.com/pages/ASC-Corona-BRASOV-echipa-de-handbal-feminin
Una dintre cele mai bogate echipe de handbal
din România, cu un buget uriaș în comparație
cu cel al handbalistelor
de la Corona, s-a chinuit
și a câșigat la limită, scor
23-22, partida disputată
în Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”,
în compania formației
Corona Brașov.
Nicio echipă nu reuşise să
plece cu punct de la Braşov
în acest sezon. Nici măcar
HCM Baia Mare, care pierduse la un gol în faţa echipei
lui Bogdan Burcea. Aşa că de
ce ar fi reuşit CSM Bucureşti
să se impună pe terenul Coronei? Banca „mai lungă” de
rezerve a CSM-ului a făcut diferenţa. Bucureștencele au început în fortʼă și s-au distantʼat
rapid la 5-2, dar fetele antrenate de Bogdan Burcea și Dumitru Berbece au reintrat în
joc și au egalat la cinci. Vărzaru, Rodrigues și Cavaleiro
au marcat pe contraatac după
câteva greșeli copilărești ale
brașovencelor pe faza de atac.
Bucureștencele s-au distantʼat
astfel al 10-7 în minutul 26,
dar Brădeanu și compania au
fost mai exacte în joc și au
egalat la 10 în minutul 29. Da

Silva și Cavaleiro au marcat
de două ori în ultimul minut
și CSM conducea la pauză cu
12-10.
Partea a doua a fost nebună.
Fetele de la Corona Brașov
au început foarte prost partea
a doua a jocului. Combinatʼiile
din atac nu ieșeau, iar atunci
când reușeau să treacă de apărarea CSM-ului, fetele de la
Corona se loveau de Pessoa.
În apărare, brașovencele nu
au făcut fatʼă ritmului impus
de Torstensen și Rodrigues
iar în minutul 46 CSM
București conducea cu scorul
de 19-12. Brădeanu și compania și-au revenit din pumni
și încurajate de cei peste 1000
de spectatori prezentʼi în Sala
sporturilor, fetele de la Corona
au recuperate gol după gol și
au reușit să egaleze la 21. Brădeanu a făcut spectacol cu câteva pase geniale iar Pricopi
a semănat cu un războinic
nordic, gata să muște din adversar. Dedu a închis poarta
spre disperarea lui Mette Klit
care nu întʼelegea ce se întâmplă pe teren. Doar că experienţa a fost de partea
CSM-ului. Cu sute de meciuri
în Liga Campionilor, Vărzaru
a inventat un gol pentru a readuce CSM-ul în avantaj, în
timp ce Rodrigues a liniştit

banca bucureşteană ducând
scorul la 23-21 în minutul 59.
S-a încheiat 23-22 pentru
CSM București care însă a
tremurat serios pentru victorie.
„Un meci superb”. La finalul
meciului,
antrenoarea
formatʼiei din București a declarat că este foarte fericită
pentru victoria obtʼinută la
Brașov și că nu a mai văzut
de ceva vreme un meci așa de
frumos. „Un public fantastic,
o atmosferă foarte frumoasă,
un meci bun, care a avut de
toate iar rezultatul a fost un
spectacol superb. Mă bucur că
am reușit să facem față presiunii. Nu am jucat cel mai bun
handbal al nostru, dar sunt
mulțumită că am câștigat la
Brașov”, a declarat Mette Klit,
antrenoarea echipei din
București. De partea cealaltă,

Bogdan Burcea a comentat:
„Un spectacol handbalistic de
calitate. Acesta este unul dintre
obiectivele noastre. Le felicit
pe fete că nu au cedat și că au
luptat și au crezut în șansa lor
până la final. Diferența a fost
făcută de cele cinci greșeli de
pasare din prima repriză, care
au dus la goluri simple, pe contraatac ale rivalelor. Sper că
pe viitor vom reuși să evităm
astfel de erori. În repriza a
doua am alergat după adversar, am sperat, însă nu am putut să ne apropiem victoria.
Trebuie totuși să le felicităm
pe fete. Nu trebuie să le luăm
meritele, au luptat până în ultima secundă. Despre arbitraj
nu vorbesc. Mi-am spus un
punct de vedere în trecut, am
fost chemat la comisii, am plătit amendă. Nu vreau să pățesc
din nou același lucru”.

Corona Braşov – CSM Bucureşti
22-23 (10-12)
Corona Braşov: Dedu 10 intervenţii, Mîrcă 3 intervenţii
– Chiper 5 goluri, Brădeanu 4, Zamfir 3, Tudor 2, Bondar
2, Raţiu 2, Burghel 2, Pricopi 2.
Antrenori: Bogdan Burcea și Dumitru Berbece
CSM Bucureşti: Pessoa 5 intervenţii – Rodrigues 6 goluri, Vărzaru 4, Da Silva 3, Cavaleiro 3, Torstenson 2,
Curea 2, Vetkova 1, Martin 1, Glibko 1.
Antrenor: Mette Klit

Optimile Europa League
Fostul baschetbalist Anthony Mason a încetat din viaţă,
sâmbătă dimineaţă, la vârsta de 48 de ani, informează
New York Daily News. Mason a murit la câteva zile după
ce a suferit un atac de cord. Anthony Mason a jucat în
NBA timp de 13 sezoane, pentru echipele New Jersey
Nets, Denver Nuggets, New York Knicks, Charlotte Hornets, Miami Heat şi Milwaukee Bucks.

Echipa Fiorentina, la care evoluează
Ciprian Tătăruşanu, va întâlni formaţia
AS Roma în optimile de finală ale Ligii
Europa, conform tragerii la sorţi ce a
avut loc la Nyon. Internazionale Milano,
pentru care joacă George Puşcaş, va întâlni formaţia Wolfsburg, iar echipa lui
Alexandru Vlad, Dnepr Dneprope-

trovsk, va evolua împotriva grupării
Ajax Amsterdam. Programul complet
al confruntărilor din optimile de finală
ale Ligii Europa este următorul: Everton
(Anglia) - Dinamo Kiev (Ucraina),
Dnepr Dnepropetrovsk (Ucraina) - Ajax
Amsterdam (Olanda), Zenit Sankt Petersburg (Rusia) - Torino (Italia), Wol-

fsburg (Germania) - Internazionale Milano (Italia), Villarreal (Spania) - FC
Sevilla (Spania), Napoli (Italia) - Dinamo Moscova (Rusia), Club Brugge
(Belgia) - Beşiktaş (Turcia) și Fiorentina
(Italia) - AS Roma (Italia). Partidele se
vor disputa la 12 martie turul şi la 19
martie returul.
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Blestemul
ultimelor secunde
La fel ca în meciul de pe
teren propriu cu CSM
Târgoviște, Olimpia CSU
Brașov a pierdut jocul disputat la Târgoviște cu
scorul de 78-76, după ce
a primit coș la ultima fază
a meciului.
Echipa de baschet feminin,
Olimpia CSU Brașov a pierdut
la limită jocul disputat în deplasare la Alexandria, scor 78-76
(22-28, 26-15, 12-13, 18-20).
Olimpicele au început foarte
bine ultimul meci al sezonului
regulat, jucat în deplasare cu
CSBT Alexandria. Sonia Ursu
a înscris rapid 4 puncte, apoi
Mitov a înscris din spatele liniei
de trei puncte și Olimpia CSU
Brașov conducea cu 7-0. Jones
și Irimia au înscris și ele de la
mare distantʼă și după cinci minute brașovencele aveau zece
puncte avans, scor 17-7. Din
păcate a urmat o perioadă neagră și fetele din Alexandria au
avut un run de 10-0 și au egalat
la 17 când mai erau de jucat trei
minute din primul sfert al partidei. „Olimpicele” și-au revenit
și au încheiat primul sfert în
avantaj de șase puncte scor 2822. Sfertul secund nu a mai fost
la fel de reușit pentru trupa de
sub Tâmpa. În plan ofensiv, fetele antrenate de Dan Calancea
și Nenad Marinkovic au ratat
prea mult în timp ce de partea
cealaltă toată lumea reușea să
înscrie de la mare distantʼă. Astfel la pauza mare Alexandria a
intrat în avantaj de cinci puncte,
scor 48-43.
Din nou ultimele secunde. După
pauză, baschetbalistele de sub
Tâmpa au intrat foarte bine în
joc și au reușit să egaleze, scor
50-50. BJ nu a prins cea mai
bună zi și a ajuns la nu mai
putʼin de 10 turnoveruri în sfertul
trei. Cu toate astea, tehnicianul
„olimpicelor”, Dan Calancea, a
avut în continuare încredere în

Pagină realizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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Tărlungeniul a făcut spectacol
Înainte de confruntarea de la Pâncota, Daniel Bona, antrenorul Unirii Tărlungeni, era sigur că echipa sa, chiar
şi în condiţiile în care a rămas fără şase jucători de bază
şi nu mai are siguranţă financiară, va mai acumula puncte
în prezenta stagiune. Primele le-a şi luat într-o manieră
foarte clară chiar spre surprinderea antrenorului său. Braşovenii s-au impus cu un incredibil 4-0 în deplasarea de
la Arad, pe terenul echipei Şoimii Pâncota. Dâlbea a înscris de trei ori, iar Mircescu a închis tabela la 4-0. „Nu
m-am aşteptat la o victorie în acest meci, dar, câteodată,
fotbalul îţi rezervă şi astfel de surprize. Sincer, eu îmi
doream de la acest meci să nu ne facem de râs, având
în vedere condiţiile din ultimele săptămâni. Am revenit
la antrenamente doar de marţi, după opt zile de pauză
totală. Ne-au plecat şi jucători, dar ne-am adunat şi iată
că fotbalul ne-a rezervat o mare surpriză, una foarte plăcută. Am avut şi şansă la 0-0, căci Pâncota a avut două
ocazii importante. Din fericire, noi am reuşit să marcăm
primii, după aceea – din ce am observat – suprafaţa de
joc a împiedicat formaţia gazdă să construiască. Noi neam apărat bine, am avut şansă la greşeala portarului lor
şi am făcut 2-0, după care jocul s-a terminat. E greu să
construieşti ca şi echipă gazdă pe un astfel de gazon.
Îmi felicit jucătorii, au dat dovadă de caracter extrem de
puternic, nu au cerut niciun ban ca să joace acum”, a
spus antrenorul braşovenilor la finalul disputei de la Pâncota. Cu această victorie, Unirea Tărlungeni a urcat pe
locul 3 în clasamentul Seriei a II-a a Ligii 2, cu 25 de
puncte, la opt în spatele liderului ACS Poli.

Câinii au mușcat șepcile
conducătorul de joc și Jones ia răsplătit încrederea în ultimele
10 minute de joc. Meciul a fost
extrem de echilibrat iar când
mai erau trei minute de joc, BJ
a înscris de la mare distantʼă și
Brașovul avea avantaj pe tabelă,
scor 72-71. Bartee a mărit avantajul brașovencelor care conduceau cu scorul de 74-71 când
mai erau 2 minute și 13 secunde
de jucat. Alexandria a reușit să
egaleze dar Bucevac a readus
Olimpia în avantaj, scor 76-74
când mai erau de jucat 49 de
secunde. Gazdele au reușit să
egaleze și au înscris coșul victoriei când mai erau opt secunde
de joc. S-a terminat 78-76 pentru formatʼia din Alexandria, iar
„Olimpicele” sunt la al doilea
joc pierdut în ultimele secunde,
după cel de pe teren propriu cu
Târgoviște.
Cu Sfântu Gheorghe în play-off.
Carla Bartee a încheiat jocul cu
un double-double 21 de puncte
înscrise și 18 recuperări, Zorica
Mitov a înscris 15 puncte și a
reușit 8 recuperări, Britney Jones a marcat 14 puncte, a reușit

8 recuperări și a dat 8 pase decisive, Gabi Irimia a terminat
partida cu 11 puncte înscrise, 5
recuperări și 2 pase decisive,
Natașa Bucevac a punctat de 9
ori, a avut 5 mingi recuperate
și a oferit 4 pase decisive iar Sonia Ursu a marcat 6 puncte, a
reușit 7 recuperări și 4 pase decisive. Olimpia CSU Brașov a
încheiat sezonul regulat cu 14
victorii și 12 înfrângeri, acumulând 40 de puncte. Brașovencele
au încheiat sezonul regulat pe
pozitʼia a opta a clasamentului
și vor juca în prima fază a playoff-ului împotriva formatʼiei
ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, cea mai valoroasă formatʼie
din campionat. Fetele de la Sfântu Gheorghe au terminat campionatul pe prima pozitʼiei cu 50
de puncte obtʼinute din 24 de
victorii și doar 2 înfrângeri.
„E frustrant”. La finalul partidei, tehnicianul olimpicelor era
supărat pentru că din nou echipa
sa a clacat pe final și a pierdut
în ultimele secunde, un meci pe
care putea să-l câștige. „Este
frustrant să joci mereu foarte

bine, să fi acolo, foarte aproape
de victorie și să o scapi printre
degete. Am câștigat din nou trei
sferturi, dar am pierdut sfertul
secund la o diferență foarte
mare în urma unor greșeli
copilărești prin care le-am pus
pe adversare pe contraatac și
ele au marcat foarte ușor. Din
păcate fetele noastre nu au fost
destul de calme și nu au rezistat
la presiune. Toată presiunea era
pe noi și acest lucru s-a văzut în
anumite moment ale jocului. Din
păcate am pierdut din nou la ultima fază a meciului și acest lucru lasă urme în moralul fetelor.
Vom juca împotriva formației
din Sfântu Gheorghe în prima
fază a play-off-ului. Va fi foarte
greu dar cu siguranță vor fi niște
meciuri foarte spectaculoase,
care se vor desfășura cu foarte
multă lume în tribune și la Sfântu dar și la Brașov. Ne vom bate
pentru fiecare minge așa cum
am făcut și în sezonul regulat și
poate vom avea mai mult noroc
de data aceasta”, a declarat la
finalul jocului, tehnicianul
brașovencelor Dan Calancea.

Haralambie e campioană națională
Dana Haralambie (17 ani) s-a impus
în concursul feminin open din cadrul
Campionatelor Natʼionale de sărituri cu
schiurile, găzduite de complexul de sărituri din Valea Cărbunării, lângă Râșnov.
Dana Haralambie (CS Săcele) a fost urmată în clasament de Carina Militaru
(CSS Brașovia) și de Bianca Ștefănutʼă
(16 ani), tot de la CSS Brașovia. În concursul open masculin s-a impus Sorin
Mitrofan (CSS Brașovia), urmat de An-

drei Feldorean (CS Săcele) și de Radu
Păcurar (CSS Dinamo Râșnov). La juniori open victoria i-a revenit lui Iulian
Pîtea (CSS Dinamo Râșnov), care i-a
devansat în clasamentul final pe Eduard
Torok (CSS Dinamo Râșnov) și pe
Ștefan Blega (CSS Brașovia). În
competitʼia pe echipe a ieșit învingătoare
CSS Dinamo Râșnov (Eduard Torok,
Iulian Pîtea, Radu Păcurar), cu 721,8
puncte, locul doi revenind echipa CSS

Brașovia (Sorin Mitrofan, Ștefan Blega,
Ovidiu Băilă), cu 638,5 puncte, iar pe
trei s-a clasat CS Dinamo Brașov (Robert
Tatu, Alexandru Mocănitʼă, Hunor Farkas), cu 609,7 puncte. Eduard Torok a
egalat recordul trambulinei cu dimensiunea HS 71 m, sărind în cadrul competi tʼiei pe echipe 72,5 m. Lungimea
datează ca record de iarnă de la editʼia
FOTE 2013 și a fost înregistrată de austriacul Simon Greiderer.

Formaţia Dinamo a învins pe teren propriu, cu scorul de
3-0, echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a
XIX-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Bilinski '28,
'90+3 şi Lazăr '68. La meci au asistat 5.375 de spectatori,
între care şi 20 de fani ai echipei oaspete. Iată rezultatele
înregistate: Concordia Chiajna - Oţelul Galaţi 3-0, FC
Botoşani - Petrolul Ploieşti 0-1, CSMS Iaşi - Gaz Metan
Mediaş 1-0, Dinamo - Universitatea Cluj 3-0 și CSU Craiova – Steaua 0-0. Partidele CFR Cluj - Pandurii Târgu
Jiu și FC Braşov - Astra Giurgiu s-au terminat după închiderea ediției. Astăzi runda se încheie cu meciurile:
ASA Târgu Mureş - Ceahlăul Piatra Neamţ și Rapid - FC
Viitorul.

Ogăraru a fost demis
Zvonurile din ultima săptămână privind viitorul lui
Ogăraru pe banca Universităţii s-au adeverit sâmbătă
seara. Imediat după înfrângerea cu Dinamo, scor 03, antrenorul a fost anunţat
de Florian Walter că este
demis de la conducerea
echipei. Eşecurile cu ASA
Târgu Mureş şi Dinamo,
ambele cu 0-3, i-au fost fatale tânărului tehnician. Finanţatorul clujenilor are trei nume pe lista cu potenţiali înlocuitori. Laurenţiu Reghecampf este primul pe listă, dar
şansele ca acesta să accepte sunt reduse. Adrian Falub
este al doilea pe lista lui Walter, căruia i s-a propus şi
varianta Adrian Mihalcea. Următorul meci al Universității
va avea loc miercuri, în Gruia, de la ora 21:30, cu CFR
Cluj, în semifinalele Cupei României.

DIVERTISMENT
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Concert cu Luiza
Zan şi Byron
de Artă Urbană ( telefon:
0722 285 996)
Luiza Zan a început să cânte de la 3 ani, iar la 16 ani,
când l-a ascultat prima oara
pe Nat King Cole, s-a hotărât
că vrea să cânte jazz. Publicul
o cunoaşte fie din formaţia
Slang, alături de care a câştigat „Cerbul de Aur” în 2004,
fie din cadrul numeroaselor
proiecte de jazz alături de muzicieni de renume
Dan Byron a învăţat să cânte la chitară de unul singur şi
a făcut de 2 ori câte jumătate
de Academie de Muzică, dar
s-a plictisit de fiecare dată –
mai puţin de cursul de compoziţie. Acum este compozitor,
vocalist, flautist şi chitarist în
formaţia de rock alternativ/
progresiv byron pe care a înfiinţat-o în 2006.

Miercuri, 4 martie, la
Centrul Cultural Reduta,
începând cu ora 19.30,
Depoul de Artă Urbană
vă invită la concertul Luizei Zan şi Byron, sub formula Live Acoustic Duo.
Formula Live Acoustic Duo
a fost pusă în scenă de multe
ori pe parcursului anului trecut, în diferite cluburi din Bucureşti.
Este un spectacol divers,
greu de clasificat şi de descris,
care îşi trage sevele din backgroundul variat al celor doi artişti. Genurile abordate sunt
rock, pop, jazz, gospel, Luiza
şi Dan având la dispoziţie doar
vocile şi chitarele.
Biletele sunt puse în vânzare la Centrul Cultural Reduta,
Carturesti Braşov şi la Depoul

Recital cameral la Patria
Trio „Sense” susţine mâine,
3 martie, de la ora 18.30, la
Sala Muzicii de Cameră de la
Patria un recital muzical.
În program:
D.Mihauld – Suita pentru
vioară, pian şi clarinet.
M.Bruch – Patru piese pentru violă, clarinet şi pian
op.83.
I. Stavinsky – Suita din
„Povestea soldatului” pentru

clarinet, vioară şi pian.
Biletele pentru concertele
Filarmonicii Braşov se pot
procura de la sala „Patria” (Bdul 15 Noiembrie, nr. 50A),
după următorul program:
Luni, miercuri: între orele 12
– 15;
Marţi, joi: între orele 16 –
18;
Joi: cu o oră înaintea începerii concertului (ora 18.00).

Bancuri

☺ Care e asemănarea dintre femei
şi cafea?
Una bună te ţine treaz toată noaptea!
☺Ora de biologie
– Bulă, întreabă d-na profesoară,
ce conţin celulele?
-Infractori, doamna profesoară!
☺Mama: Bulă de ce ai luat o notă
aşa de mică la test ?
Bula: Din cauza absenţei, mamă!

Mama: Nu pot să cred Bulă, ai lipsit
în ziua testului?!
Bula : Nu mamă, dar a lipsit băiatul
care stătea lângă mine!
☺Înainte de operaţie, dentistul îl
întreabă pe pacient:
– Iţi dau puţin heliu?
– Anihileaza durerea?, întreabă pacientul.
– Nu, dar o să fie mai amuzant când
ţipi.

Luni

Horoscopul zilei
Berbec. Vă decideţi să vă „perfecţionaţi” în arta iubirii. Sistemul circulator şi activitatea hepatică vă pot crea probleme
pe neaşteptate. Renunţaţi la investiţii şi nu refuzaţi ofertele
profesionale!
Taur. Pretenţiile sunt prea mari, aşa ca sunteţi tentat sa renunţaţi la relaţie. Feriţi-vă de anemie consumând spanac,
ouă, ficat, unt şi peşte proaspăt! Rezultatele muncii dv. sunt
apreciate aşa cum vi s-a promis.
Gemeni. . Persoana iubită încearcă să vă dea cele mai bune
sfaturi. Sunteţi o sursă inepuizabilă de energie şi optimism.
Pentru a obţine stabilitate financiară, nu precupeţiţi azi
niciun efort.
Rac. Bunătatea şi înţelegerea în cuplu sigur vor revigora
relaţia dv. de iubire. Aveţi senzaţia că trebuie să vă schimbaţi
modul de viaţă. Nativii ce au copii trebuie să facă investiţii
în educaţia acestora.
Leu. Nu suportaţi să se amestece nimeni din familie în relaţiile
dv. sentimentale. Consumul exagerat de energie în izbucniri
de agresivitate este contraindicat. Credeţi că noile condiţii
profesionale deschid perspective „luminoase”.
Fecioară. Învăţaţi de la cei din jur cum să faceţi ca relaţia de
iubire să fie foarte armonioasă. Exersarea autocontrolului
şi autoanaliza zilnică vă ajută să vă păstraţi calmul. Apar
pe neaşteptate surse financiare, dar „modeste”.
Balanţă. Circumstanţele vă ajută să redeveniţi „cel mai iubit
dintre pământeni”. Metabolismul dv. pare în schimbare, aşa
că aveţi nevoie de ceva analize. Noile şanse profesionale favorabile presupun un reviriment financiar.
Scorpion. Relaţiile de iubire în familie se consolidează datorită
persoanei iubite. Activitatea cardiacă şi cea renală pot să
devină deficitare după-amiază. Un ajutor din afara familiei
va accelera semnificativ revirimentul financiar.
Săgetător. Toate neînţelegerile pot declanşa adevărate furtuni
în cuplul dv. Excesul de cafea (şi de băuturi alcoolice) trebuie
evitat întreaga zi. Sprijinul prietenilor şi al colegilor este decisiv în depăşirea datoriilor.
Capricorn. Descoperiţi că este nevoie de înţelegerea persoanei
iubite ca să fiţi fericiţi. Durerile de oase (sau de dinţi) nu
vor trece fără tratament. Pot apărea tensiuni în relaţiile dv.
cu persoanele care vă ajută de obicei.
Vărsător. La fiecare întâlnire întârziaţi. În continuare, nu
reuşiţi să scăpaţi de disconfortul de la nivelul picioarelor.
Este de preferat să vă abţineţi de la a mai face cheltuieli suplimentare.
Peşti. Vă gândiţi din ce în ce mai des la o relaţie nouă şi
plăcută. „Noutăţile” se referă la durerile din zona toracică.
Vă împrumutaţi colegii, fără a avea vreo garanţie că vor da
banii înapoi.

Astăzi în Braşov
Str. Bazaltului nr. 2,
în incinta Eliana Mall

DE CE EU? -PREMIERĂRegie: Tudor Giurgiu
(AP-12) Crimă, Dramă, Thriller, 130 min.
orele: 15:00, 17:30, 20:00, 22:30

EFECTUL LAZARUS -PREMIERĂ(THE LAZARUS EFFECT)
Regie: David Gelb
(N-15) Thriller, 135 min.
ora: 16:15

ORAŞUL CÂINILOR
(WHITE GOD)
Regie: Kornél Mundruczó
(N-15) Dramă, 119 min.
ora: 22:35

BĂIATUL DIN VECINI -PREMIERĂ(THE BOY NEXT DOOR)
Regie: Rob Cohen
(N-15) Thriller, 91 min.
ora: 18:45

KINGSMAN: SERVICIUL SECRET
(KINGSMAN: THE SECRET SERVICE)
Regie: Matthew Vaughn
(AP-12) Acţiune, Aventuri, 129 min.
ora: 13:45

FOCUS -PREMIERĂRegie: Glenn Ficarra, John Requa
(AP-12) Comedie, Crimă, 105 min.
ora: 20:30

CINCIZECI DE UMBRE ALE LUI GREY
(FIFTY SHADES OF GREY)
Regie: Sam Taylor-Johnson
(N-15) Dramă, Romantic, 124 min.
16:30, 19:15

Cinema
Cityplex Braşov

FEMEIA ÎN NEGRU 2: ÎNGERUL MORŢII
(THE WOMAN IN BLACK 2: ANGEL OF DEATH)
Regie: Tom Harper
(N-15) Dramă, Thriller, Horror, 98 min.
ora: 21:45

SPONGEBOB: AVENTURI PE USCAT
-3D- DUBLAT
(THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER)
Regie: Paul Tibbitt

(AG) Animaţie, Aventuri, Comedie, 93 min.
ora: 13:15
ASCENSIUNEA LUI JUPITER -3D(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
(AP-12) Acţiune, Aventuri, SF, 128 min.
ora: 14:00
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„Cum trebue combătut şomajul”

Uzinele Ford, 1927

„Sunt probleme astăzi, de
a căror deslegare depinde nu
numai soarta unor singure categorii de cetăţeni ci starea
generală a ţării şi totuşi nu se
osteneşte nimeni pentru aflarea soluţiunilor cela mai eficace. Intre acestea este şi
problema şomajului. Fabricile
şi diversele întreprinderi industriale şi comerciale fiind
silite de criza generală a-şi reduce producţiunea sau activitatea, au ales drept soluţiune
congedierea lucrătorilor şi a
personalului. Iar statul priveşte
cu mânile încrucişate la această măsură ce sporeşte efectele
crizei prin panica ce o produce în sânul societăţii prezenţa
atâtor muritori de foame.
Adică nu. Statul a avut şi
el o iniţiativă. Să ajute, pe cât
poate şi el, pe şomeri,
dintr’un budget în care veni-

turile nu pot să facă faţă cheltuelilor şi apoi să îndemne
comunele şi judeţele să facă
la fel. Nu şi-a dat însă seama
că golul pe care’l produce în
economia ţărei braţele ce stau
inactive n’are să poată permite mult timp această ajutorare
şi că atunci când se va face
trista constatare, cei ameninţaţi de foame nu se vor mulţumi să moară privind la cei
cari au ce să mănânce.
Prima soluţie a statului nu
este deci cea eficace. De altfel
n’avem decât să privim protestele ce le fac judeţele, oraşele, comunele şi instituţiile
la cari face apel Statul ca să
vină în ajutorul şomerilor şi
vom vedea că şi acestea nu
mai au, la fel cu statul, de
unde ajuta.
De ce dar statul sau chiar
fabricanţii nu iau exemple din

alte părţi? Fiind-că şomajul
este astăzi o problemă care
s’a pus în toată lumea şi toată
lumea se află în căutarea de
soluţii pentru rezolvarea ei.
Am auzit zilele trecute
această întrebare la prefectura judeţului, preocupată şi
ea cu ocazia budgetului de
problema şomajului şi se punea de către însuşi preşedintele consiliului judeţean, d.
dr. N. Ioanes.
Şi cu bună dreptate d-sa,
vorbind de ajutoare, răspundea: cât timp vom da ajutoare
şi de unde vom mai da când
numărul celor cari n’au de lucru vor întrece pe acela al celor cari lucrează? Căci vor
veni în curând şi reducerile
budgetare.
În America, Ford şi alţi
mari fabricanţi aflaţi şi ei în
faţa crizei şi a problemei şo-

majului, au găsit altă soluţie:
n’au procedat la nici o congediere de lucrători sau de
personal ci au făcut o dreaptă împărţire a mizeriei în
care împrejurările de astăzi
ne obligă pe toţi să trăim.
Proporţional deci cu numărul congedierilor ce ar fi trebuit să le facă, aceşti
fabricanţi au micşorat numărul orelor de muncă la
toţi, pentru ca toţi să simtă
deopotrivă greul zilelor de
astăzi dar nici unul să nu
piară de foame.
De ce nu s’ar adopta şi la
noi această soluţie americană?
Nu e bună?
Este imposibil să nu fie
bună fiind-că este singura
echitabilă”.
Carpaţii – Anul X, nr. 551;
Duminecă , 30 Novembre 1930

„Cum se învaţă în mod practic higiena”
„În Statele Unite ale Americei de Nord, copiii din şcoli
sunt întrebaţi de învăţătorii
lor, în toate dimineţile, la începutul clasei:
1. Câte ceasuri ai dormit
astă-noapte?
2. Ţi-ai spălat dinţii şi gura,
aseară şi azi de dimineatʼă?
3. Ţi-ai spălat mâinile, eri
la prânz, aseară şi azi de dimineaţă înainte de a te duce
la masă? Ţi-ai adus azi o batistă curată la şcoală?
4. Ai avut azi eşire afară?
5. Ai băut aseară şi azi dimineaţă un pahar cu lapte?
6. Ai căpătat aseară la masă
şi azi dimineaţă fructe? Le-ai
mâncat?

7. Eri ai căpătat la prânz şi
aseară, legume verzi la masă?
8. Te-ai jucat eri în aer liber? Ai dormit astă noapte cu
ferestrele deschise?
9. Ai băut apă? Ţi s’a dat
zaharicale sau alte dulciuri între mese?
10. Te-ai spălat azi bine pe
faţă pe gât şi pe urechi? Câte
băi generale ai luat săptămâna
asta?
11. Ai dormit fără perne?
Prin aceste întrebări, copilul
vede ce e dator să facă şi aduce acasă noţiuni de higienă.
Nu e întrebat dacă a mâncat
carne şi dacă a băut băuturi
alcoolice, pentru că în America fiecare copil ştie că atât

carnea cât şi băuturile alcoolice sunt primejdioase pentru
sănătatea omului”.
Cotidianul „Carpaţii”,
anul X nr. 519; Duminecă,
19 Octombre 1930, pag. 1

Sunt sigură că acest articol a
adus pe buzele dumneavoastră
şi un mic zâmbet... Aşa a fost şi
în cazul meu. Dar, dacă stăm să
ne gândim la importanţa igienei
în viaţa noastră, ne dăm seamă
că aceste întrebări nu făceau altceva decât să îi ajute pe cei în
cauză să-şi amintească şi să înveţe ce au de făcut zilnic pentru
a-şi menţine sănătatea. Mai ales
că regulile de igienă se învaţă
încă din primii ani de viaţă...

Copiii, până la 7 ani (chiar şi
mai mari), sunt asemenea unor
bureţi care absorb tot ce se „lansează" în jurul lor: cuvinte, energia care însoţeşte un gest sau un
anumit comportament. De aceea,
orice comportament pe care îl
are un copil a fost văzut în prealabil la un adult, foarte posibil
la unul dintre părinţi.
Igiena personală reprezintă un
set de comportamente specifice
pe care un copil are nevoie să le
înveţe de la părinţi, pentru că,
singur, nu are de unde să le ştie.
Şi, cel mai bun mod de a învăţa
un copil un lucru, este prin propriul exemplu…
Cristina Baciu
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„Lumea văzută de copii”

Cea mai spectaculoasă manifestare expoziţională din
programul de primăvară al simezelor braşovene era, fără
îndoială, „tradiţionala expoziţie a copiilor”, zicea criticul
literar Ion Itu. Efortul organizatoric a fost concentrat, de
data aceasta, în principal, spre marea expoziţie de la
galeriile „Victoria”, în care s-au reunit, mai cuprinzător ca
în alţi ani, rezultatele activităţii cercurilor de artă plastică
din aşezămintele şcolare ale judeţului.
Examinarea făcută de juriu şi de foarte numerosul public
vizitator a înclinat spre concluzia că potenţialul artistic
al copiilor era bine folosit şi acordat cu „nevoile formative
care călăuzesc întreaga politică şcolară a partidului nostrum”, mai scria Ion Itu. „Cultul muncii, aspiraţia spre pace
şi spre fericire, mândria patriotică faţă de istoria neamului
şi de prezentul ei robust au jalonat şi de data aceasta
axele expoziţiei”, preciza Itu. Fantezia creatoare şi
imagismul iscoditor, specifice vârste, au desfăşurat un
adevărat spectacol împrejurul acestor idei.
Paralel, în holul Teatrului Dramatic Braşov, sub egida organizaţiilor judeţene de Cruce Roşie şi de pionier, s-a deschis în aprilie 1979 o frumoasă expoziţie cu tematică
medico-sanitară, constituind încă o posibilitate de manifestare, de data aceasta în funcţie de o tematică mai strâns
definită, dar circumscrisă regimului valoric pe care arta
plastică a copiilor îl cunoştea la Braşov. Itu se întreba dacă
toate aceste determinări şi toate condiţiile au fost asumate
la grad maximal. Nu au fost, zicea Ion Itu. Geografia şcolară
a judeţului Braşov era încă sub posibilităţi prezentă.
Erau, în continuare, de remarcat preocupările din câteva centre, cum ar fi
Codlea sau Casa pionierilor
din Braşov, în timp ce zone
întinse rămâneau mai departe în anonimat. Era, de
asemenea, deficitară „exprimarea copiilor în toată
varietatea genurilor plastice, preferinţa pentru desenul colorat fiind încă exagerată în raport cu alte forme,
dintre care unele cu adânci
tradiţii în istoria meşteşugurilor şi artelor din această
parte de ţară”. Lipsea de-a dreptul inexplicabil, inexorabil
şi incredibil, feroneria în această zonă „cu vestite performanţe în civilizarea metalului”, lipseau ţesătura şi cusătura, lipseau pielea şi lemnul, şi Ion Itu nu dădea decât
două-trei exemple dintr-o serie lăsată la o parte, de izbelişte, „am putea pentru ca să spunem”, fără nicio justificare. Lumea poate fi văzută de copii mai variat,
începând cu „nivelul de varietate al limbajelor”. Era frumoasă speranţa că din aceste expoziţii ar putea răsări
într-o bună zi „colorişti”. Dar nu era cuminte ca Itu să fi
crezut atunci că acest ţel ar fi fost suficient.
Un accent mai avizat pe cultivarea îndemânărilor artistice
era actual atunci, în 1979. Ion Itu spera că programul
cercurilor de artă din şcoli va fi luat în atenţie asemenea
cerinţe şi că „Lumea văzută de copii” le va fi promovat
încă din primăvara ce va fi venit.

„Drum Nou” – 9 aprilie 1979
Iulian Cătălui
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Apple Watch va înlocui
cheile automobilului
Noul dispozitiv Apple
Watch, un ceas inteligent, ce urmează să fie
prezentat de Apple pe
9 martie, va înlocui cheile de la automobil, iar
bateria sa va fi încărcată
o zi întreagă, a declarat
Tim Cook, şeful companiei americane, într-un
interviu acordat The Telegraph, citat de huffingtonpost.com.
Ceasul Apple este realizat
astfel încât să înlocuiască
cheile de la maşină şi cardurile
care sunt folosite în prezent
în multe vehicule, a declarat
Tim Cook pentru publicaţia
britanică The Telegraph.
Acesta a precizat că bateria
aparatului va avea destulă
energie pentru utilizarea sa pe
parcursul unei zile întregi şi
se va încărca mai rapid decât
un iPhone.
De asemenea, noul dispozitiv va funcţiona ca un card

de credit prin intermediul serviciului Apple Pay, dar Tim
Cook nu a dat detalii despre
cum se va face verificarea
identităţii şi autorizarea plăţilor.
Lansarea noului aparat ar
putea fi o provocare pentru

Apple, care ar putea presupune „adaptarea experienţei
clienţilor în magazinele companiei”, potrivit conversaţiei
dintre Tim Cook şi angajaţii
de la magazinul din Covent
Garden din Londra, relatează
ziarul britanic.

cula va fi lansată în cinematografe care dispun de tehnologia
IMAX 3D.
Potrivit publicaţiei The Hollywood Reporter, starul american le-ar fi dezvăluit fanilor
săi, recent, cu ocazia unei vizite
la Budapesta, că intenţionează
deja să filmeze o continuare a
acestei pelicule, în 2016.
După ce şi-a încheiat mandatul de guvernator al statului
american California în ianuarie
2011, Arnold Schwarzenegger
a jucat în multe filme, încercând să îşi reclădească o carieră

de succes la Hollywood. Specialiştii se aşteaptă ca noul film
din franciza „Terminator” să
fie un mare succes de box office.
Starul american a putut fi
văzut pentru ultima oară în
această serie în 2003, în filmul
„Terminatorul 3: Supremaţia
Maşinilor”.
Cel mai recent film din franciza „Terminator”, intitulat
„Terminator– Salvarea”, apărut
în 2009, l-a avut ca protagonist
pe actorul Christian Bale, însă
a dezamăgit în box office.

Animalele nu ţin minte când sunt certate
Animalele au tendinţa să memoreze doar informaţiile care
le ajută să supravieţuiască. În
rest, memoria lor pe termen
scurt este extrem de limitată –
cimpanzeii uită după 20 de secunde, babuinii, macacii şi maimuţele-veveriţă au memorii
puţin mai extinse decât o albină.
Un studiu care a inclus 25 de
specii, de la porumbei la delfini,
arată că memoria medie a unui
animal durează 27 de secunde,
conform Daily Mail.
„Când vine vorba de memoria pe termen scurt, se pare că
funcţionează aproape la fel pentru toate animalele. E surprinzător că maimuţele nu ţin minte

Ştefan Stan, Vica Blochina, Augustin Viziru, Oana Radu,
Dima Trofim, Tudorel Filimon, Dan Helciug, Mioara Velicu,
Doiniţa Oancea, Corina Drăgulescu, Cristina Cioran şi
Ionuţ Iftimoaie şi-au luat inima în dinţi şi, pentru trei luni,
vor locui în „Ferma vedetelor”. Show-ul care începe pe
9 martie la Pro TV promite să pună vedetele în situaţii
inedite şi să-i arate muncind din greu pentru hrana zilnică.
Cele 12 vedete vor trebui să locuiască, timp de 3 luni,
izolaţi la o fermă dezafectată, în condiţiile de trai de acum
100 de ani: fără electricitate, fară apă caldă, fără gaze,
fără un minim de confort din lumea modernă. Ei vor trebui
să muncească la fermă sub atenta supraveghere a Iuliei
Vântur, gazda emisiunii, şi a unui fermier cu foarte mulţi
ani de experienţă în cultivarea pământului şi îngrijirea
animalelor – Nea Raţă.

Lady Gaga, în curând vedetă de televiziune

Arnold Schwarzenegger va juca în
al şaselea film al francizei „Terminator”
Actorul Arnold Schwarzenegger a confirmat faptul că
va juca în cel de-al şaselea film
din franciza „Terminator”, care
ar putea fi lansat pe marile
ecrane în 2017, informează
dailymail.co.uk.
Al cincilea film din serie,
intitulat „Terminator: Genisys”,
va avea premiera mondială pe
1 iulie. În acest film, Arnold
Schwarzenegger, în vârstă de
67 de ani, joacă alături de Jai
Courtney şi Emilia Clarke.
Săptămâna trecută, studiourile
Paramount au anunţat că peli-

Vezi cine are curaj să stea 3 luni
la „Ferma vedetelor”

mai mult decât şobolanii, însă
rezultatele sunt clare. Memoria
umană se remarcă pentru că
este atât de susceptibilă, totul
rămâne în memorie pentru foarte mult timp”, a declarat profesorul Johan Lind, de la
Universitatea din Stockholm.
Experimentul a început cu
animalul căruia i s-a prezentat
un stimul, un punct roşu. Punctul
dispare, apoi animalul vede doi
stimuli, dintre care unul este acelaşi ca primul stimul, iar celălalt
este diferit. Animalul este recompensat dacă alege acelaşi stimul ca cel de dinainte de pauză.
Studiul mai arată că animalele au diverse memorii

specializate, care pot pe de o
parte să stocheze doar un
anumit tip de informaţie, dar
o face pentru mult timp.
De exemplu, o cioară ţine
minte unde a ascuns hrana
timp de luni de zile, dar nu
poate ţine minte alte lucruri
mai mult de un minut.
Oamenii de ştiinţă au aflat
şi că peştii au o memorie
bună. Canadienii au reuşit să
dreseze peştii să găsească
mâncarea, apoi i-au scos din
acvariu timp de 12 zile. Când
au fost reintroduşi în acvariu,
peştii au mers în aceeaşi locaţie unde era ascunsă mâncarea.

Gigantul american cu sediul
în Cupertino, California, a
programat un eveniment pe
9 martie, unde este aşteptată
prezentarea Apple Watch,
care va fi lansat din punct de
vedere comercial în luna aprilie, potrivit Reuters.

Vedeta de muzică pop Lady Gaga va străluci în curând
la televiziune unde va juca în următorul sezon al serialului
„American Horror Story”, au anunţat cântăreaţa şi FX,
postul care difuzează serialul.
„American Horror Story. Sezonul. Cinci. Hotel”, a spus
excentrica vedetă americană într-un scurt videoclip în
alb şi negru difuzat pe contul său Twitter @ladygaga.
„Rezervaţi încă de-acum”, anunţă cântăreaţa care îşi dezvăluie chipul de pe un panou pe care scrie „octombrie”.
„Este adevărat. Lady Gaga joacă în viitorul sezon al American Horror Story. Începe în octombrie pe FX”, precizează într-un tweet John Solberg, care oferă relaţii despre
serial. Potrivit revistei de specialitate Entertainment Weekly, este prima oară când Lady Gaga va juca un rol de
prim plan într-o mare producţie.
American Horror Story este un serial de televiziune care
a fost premiat în care fiecare sezon este independent şi
are un casting diferit.

