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EDIŢIE ELECTRONICĂ

Fermierii cer 9%
pentru TVA la cartof
Se întorc ninsorile şi ploile
Meteorologii au emis, ieri, două avertizări Cod Galben de
precipitaţii, valabile începând din această după-amiază până
poimâine, în majoritatea regiunilor.
Potrivit primei avertizări, astăzi, de la prânz, până mâine
după-amiază, vor cădea precipitaţii în cea mai mare parte a
ţării. În zona montană şi în regiunile sud-vestice vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare şi, îndeosebi la altitudini mari, se va depune strat consistent de zăpadă.
Cantităţile de precipitaţii vor depăşi local 15-20 l/mp şi, izolat,
30-35 l/mp. În Dobrogea, sudul Munteniei şi al Moldovei vor
predomina ploile, iar în restul teritoriului precipitaţiile vor fi
mixte. Vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, iar
la munte va depăşi la rafală 60 km/h, viscolind ninsoarea.
Totodată, meteorologii au emis un al doilea cod galben de
ninsoare care va intra în vigoare mâine, 6 martie, de la ora
16.00, până poimâine, 7 martie, la ora 16.00, şi care va afecta
cea mai mare parte a ţării, fiind excluse judeţele din nordvest şi centrul ţării.
În intervalul menţionat vor cădea precipitaţii mai ales sub
formă de ninsoare în toate zonele montane, în Oltenia, Muntenia, centrul şi sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei şi în sudul Banatului. În restul teritoriului precipitaţiile
vor fi mixte.
Cultivatorii de cartofi doresc ca acest produs să fie inclus pe
lista alimentelor la care TVA să fie redus la 9%. „Cea mai
mare problemă a fermierilor care produc cartofi este cea economică. Preţul cartofului este sub cel de producţie, fermierul
fiind obligat să vândă cu 0,35-0,40 de bani un kg, iar preţul
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de producţie este de 0,55 de bani. Trebuie un sprijin substanţial,
şi când spun sprijin substanţial mă refer la decizia care este
acum în discuţie publică pentru noul Cod Fiscal privind reducerea cu 9%.” a declarat dr. Gheorghe Boţoman, preşedintele
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Federaţiei Naţionale a Cartofului din România.

Cantităţile de precipitaţii vor depăşi local 15 – 20 de litri pe
metru pătrat şi, izolat, 30 de litri pe metru pătrat în regiunile
sudice, estice şi centrale. La munte, stratul de zăpadă nou
depus va fi consistent.
Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor cu viteze
ce vor depăşi 50 km/h, mai ales în sud. La munte vor fi rafale
de peste 70 km/h, viscolind şi spulberând zăpada.

Judecaţi în dosarul „faţadei ucigaşe”

Corona vrea să facă valuri la Brăila

Procurori ai Parchetului de pe lângă
Judecătoria Braşov au dispus, prin
rechizitoriul nr. 7628/P/2012 din
data de 21.01.2015, trimiterea în judecată a inculpaţilor S.C. PROFIMAX S.A., T. I. C., C. C. N. şi C.
L. N., fiecare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. Este
vorba despre o femeie de 77 de ani,

Etapa cu numărul 22 a Ligii Naţionale
de handbal feminin va găsi vicecampioana României, ASC Corona 2010
Braşov, pe malul Dunării, la Brăila.
Atât formaţia de sub Tâmpa, cât şi
HC Dunărea Brăila, sunt sigure de
un loc în play-off-ul competiţiei, astfel
că partida va conta doar pentru palmares, iar miza va fi dată doar de am-

care a fost lovită în cap, în data de
19 iulie 2012, de o bucată masivă
de tencuială care s-a desprins de pe
o faţadă. Din păcate, lovitura a fost
puternică iar femeia a decedat pe
loc. Clădirea de pe care s-a desprins
tencuiala avea o vechime de peste
100 de ani. Imobilul în acel moment
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nu era locuit.

biţiile personale ale jucătoarelor. Meciul se va disputa mâine, de la ora
18.30. Jucătoarele Braşovului sunt
încrezătoare în obţinerea unui rezultat
pozitiv, în meciul cu Brăila. „Ne aşteaptă nu meci greu, Brăila are jucătoare de valoare, nu ne va fi uşor
deloc. Eu sunt convinsă că vom câşpag. 9
tiga!” a spus Dana Raţiu.
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A amenințat cu moartea o judecătoare din Brașov
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov
au dispus din data de 13.02.2015, trimiterea în judecată
a inculpatului Biro Ștefan sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj judiciar.
„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că
la data de 06.11.2014, inculpatul Biro Ștefan i-a trimis
persoanei vătămate, judecător în cadrul Judecătoriei
Brașov, o scrisoare prin care a amenințat-o cu moartea,
în legătură cu un dosar al Judecătoriei Brașov. Cercetările
în cauză au fost efectuate de către procurorul de caz din
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoriei Brașov“, a
precizat Cristina Mureșan, procuror în cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Braşov.
Precizăm că trimiterea în judecată a inculpatului este o
etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, rechizitoriul constituind actul de sesizare
a instanței în vederea judecării cauzei în primă instanță.
Până la stabilirea vinovăției sale printr-o hotărâre penală
definitivă, orice persoană beneficiază de prezumţia de
nevinovăţie.11111111111111111S.D.

Pieton spulberat de o mașină în Bartolomeu
Un bărbat din Braşov
a ajuns pe patul de
spital după ce a fost
lovit de o maşină pe
trecerea de pietoni.
Accidentul a avut loc,
marți seara, pe Calea Feldioarei. Un
bărbat de 61 de ani,
care se afla la volanul maşinii personale, nu a acordat prioritate de trecere
unui pieton aflat pe zebră. Victima a ajuns la spital şi
este internată la secţia ortopedie. Şoferului implicat i s-a
întocmit dosar penal şi va răspunde în faţa legii.
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Problemele de la Nitroporos
l-au adus pe ministrul Liviu
Pop la Făgăraș
Ministrul delegat pentru Dialog Social, Liviu
Pop, a fost marți la
Făgăraș, unde a participat la o întâlnire cu conducerea SC Nitroporos
SRL, reprezentanții Sindicatului Liber Nitramonia-Rompiro și prefectul
județului Brașov, Mihai
Mohaci.
Întâlnirea a avut loc ca urmare a ședintʼei Comisiei de
Dialog Social care s-a
desfășurat la 22 ianuarie, la
Prefectura Brașov, în care au
fost discutate problemele
societătʼii, dar la care conducerea acesteia nu a participat.
În cadrul întâlnirii de martʼi
s-a încercat indentificarea
unor solutʼii la principalele
probleme cu care se confruntă
societatea.
S-a discutat, printre altele,

despre situatʼia angajatʼilor, salariile restante, nepunerea în
executare a sentintʼelor
judecătorești cu privire la plata drepturilor salariale pentru
angajatʼii concediatʼi în 2013
și despre lipsa echipamentelor.
Ministrul Liviu Pop a solicitat conducerii SC Nitroporos SRL, ca în urma unei
atente analize, să transmită
prefectului judetʼului Brașov
o situatʼie din care să reiasă
clar termenul până la care vor
fi făcute plătʼile către angajatʼi.
Totodată, ministrul a făcut
apel la dialog și colaborare
între reprezentantʼii SC Nitroporos SRL și cei ai sindicatului. „Societatea se află într-o
situație extrem de critică și
tocmai din acest motiv tensiunea trebuie înlocuită cu
discuții constructive“, a subliniat ministrul Pop.

Mai mult, Liviu Pop i-a asigurat pe cei prezentʼi de întreg
sprijinul și a spus, că în cazul
în care vor solicita, le va facilita o întâlnire cu
reprezentantʼii Ministerului
Agriculturii.

La final, ministrul a avut o
scurtă întâlnire și cu angajatʼii
disponibilizatʼi ai societătʼii.
SC Nitroporos SRL se află
în procedură de insolventʼă și
prezintă o problemă de
sigurantʼă în zona respectivă.

Doi Sulică, cercetați pentru tâlhărie
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov au
dispus, la data de 3
martie 2015, punerea
în mişcare a acţiunii
penale faţă de
inculpatʼii Sulică Bucur şi Sulică George,
sub acuzatʼia de tâlhărie calificată.
„Din probatoriul administrat în cauză, până în acest
moment al urmăririi penale,
a rezultat faptul că în noaptea
de 27/28.02.2015, în jurul
orelor 02,35-02,40, persoana
vătămată S.N. a fost acostată
pe str. 9 Mai din municipiul
Codlea, de două persoane necunoscute, care au urmărit-o
până pe str. Măgurii, unde,
prin exercitarea de violențe,
au deposedat-o de suma de 50
euro și circa 80 lei, cauzân-

du-i leziuni traumatice ce necesită 12-14 zile îngrijiri medicale”, a precizat procurorul
Cristina Mureșan, din cadrul
Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.
Procurorii au formulat propunere de arestare preventivă
care a fost admisă de către judecătorul de drepturi și
libertătʼi din cadrul Judecătoriei Braşov, fiind emise mandate de arestare preventivă pe
o durată de 30 de zile înce-

pând cu data de 3
martie 2015. Măsura
privării de libertate a
fost contestată.
Cercetările în cauză au fost efectuate
de către procurorul
de caz din cadrul
Parchetului de pe
lângă Judecătoria
Brașov cu concursul
organelor de cercetare penală
din cadrul Politʼiei Municipiului Codlea.
Precizăm că punerea în
mişcare a acţiunii penale este
o etapă a procesului penal
reglementată de Codul de
procedură penală, având ca
scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu
poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei
de nevinovăţie.888 S.D.

Două persoane au fost găsite
moarte într-o baracă din Codlea
Inspectoratul pentru Situatʼii
de Urgentʼă Brașov a fost sesizat, la numărul unic de
urgentʼă 112, că două persoane au fost găsite moarte ieri.
Potrivit primelor informatʼii,
cele două victime au murit
din cauza intoxicatʼiei cu monodxid de carbon. Trupurile
neînsufletʼite au fost găsite

într-o baracă, între Codlea și
Hălchiu. Bărbaţii lucrau pe
un şantier şi au înnoptat în
parcarea societăţii unde lucrau, pe timpul nopţii ei lăsând aprins un convector pe
gaz. „Cel mai probabil, cauza
morţii celor doi este intoxicarea cu monoxid de carbon şi
folosirea necorespunzătoare a

convectorului. Nu există urme
de violenţă pe corpul victimelor, şi nici suspiciunea unei
fapte de natură penală. Rezultatul necropsiei va stabili cu
exactitate cauza decesului“, a
declarat purtătorul de cuvânt
al Poliţiei Judeţene Braşov,
comisarul şef Liviu Naghi.
S.D.

EVENIMENT

5 martie 2015

3

Dosarul „fațadei ucigașe”
Procurorii au trimis în judecată vinovații pentru femeia omorâtă pe strada Lungă!
Procurori ai Parchetului
de pe lângă Judecătoria
Braşov au dispus, prin
rechizitoriul nr. 7628/P/
2012 din data de 21.01.
2015, trimiterea în judecată a inculpaților S.C.
PROFIMAX S.A., T. I. C.,
C. C. N. și C. L. N., fiecare
pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din
culpă.
Este vorba despre o femeie
de 77 de ani, care a fost lovită în cap, în data de 19 iule
2012, de o bucată masivă de
tencuială care s-a desprins de
pe o faţadă. Din păcate, lovitura a fost puternică iar femeia a decedat pe loc.
Clădirea de pe care s-a desprins tencuiala avea o vechime de peste 100 de ani. Casa
a fost construită în 1840 şi
este chiar clădirea în care a
poposit, în 1866, domnitorul
Alexandru Ioan Cuza în
drum spre exil. Clădirea în

acel moment nu era locuită,
aflându-se în proprietatea
unei asociaţii private cu cinci
acţionari.

„În fapt s-a reținut că
inculpații C.L.N. – preşedinte
al consiliului de administraţie
al S.C. Profimax S.A., C. C. N.

Dan Diaconescu, condamnat la
cinci ani de închisoare pentru șantaj
Dan Diaconescu a fost condamnat ieri de judecătorii de
la Curtea de Apel București
la 5 ani și șase luni de închisoare cu executare în dosarul
în care era acuzat de șantaj.
Decizia este definitivă.
Diaconescu a fost ridicat de
politʼiști de acasă, la scurt timp
de la pronuntʼarea sentintʼei.
Fondatorul OTV s-a plâns
în fatʼa camerelor în momentul
în care a fost săltat de politʼiști.
„Cred că niciun român nu
mai are acum încredere în justiţie. Mi-au închis televiziunile,
mi-au închis partidul, acum
mă închid pe mine. Pentru pri-

ma oară voi fi întreținut de
dumeanvoastră, de telespectatori. Vă las foare săraci,
foarte naivi, sper să nu vă găsesc la fel de săraci și de
naivi”, a spus Dan Diaconescu. În primă instantʼă, Diaconescu fusese condamnat la
trei de ani de închisoare cu
executare, însă a făcut apel,
iar judecătorii au dat un verdict definitiv miercuri, majorându-i pedeapsa.
Pe lângă condamnarea la închisoare cu executare, lui Dan
Diaconescu i se interzice, ca
pedeapsă complementară, și
desfăşurarea oricărei activităţi

în presa scrisă sau audio-video
pe o perioadă de cinci ani
după executarea pedepsei de
cinci ani şi şase luni.
În acelaşi dosar a fost condamnatla patru ani de închisoare cu executare şi Doru
Pârv, fost realizator de programe la OTV, iar Ghezea Mitruş, fost realizator de
programe la OTV, a fost condamnat la doi ani şi şase luni
de închisoare cu executare.
Dan Diaconescu a fost acuzat
în acest dosar de şantajarea
fostului primar al comunei
Zărand, Ion Moţ şi a omului
de afaceri Paul Petru Ţârdea.

Avocatul Poporului, anchetă în cazul Ridzi
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a declanșat
o anchetă la sectʼia exterioară
Cluj-Napoca a Penitenciarului
Gherla și la Spitalul Penitenciar
Jilava în cazul Monicăi Iacob
Ridzi. „Avocatul Poporului sa sesizat din oficiu și a
declanșat o anchetă la Secția
exterioară Cluj-Napoca a Penitenciarului Gherla și la Spitalul Penitenciar Jilava cu
privire la posibila încălcare a
art. 34 din Constituția României referitoare la dreptul la
ocrotirea sănătății, a
dispozițiilor din Legea nr.

254/2013 privind executarea
pedepselor și a dispozițiilor din
Ordinul Ministrului Justiției nr.
433/2010, în cazul deținutei
Monica Iacob Ridzi. În cadrul
cercetărilor vor fi verificate motivele și condițiile de transfer
la Spitalul Penitenciar Jilava,
condițiile de detenție la Secția
exterioară Cluj-Napoca a Penitenciarului Gherla și la Spitalul Penitenciar Jilavae”, se
precizează într-un comunicat
al institutʼiei. Sotʼul fostului ministru Monica Iacob Ridzi, condamnată recent la 5 ani cu
executare, a declarat martʼi într-

o interventʼie telefonică la B1
TV că, deși a plecat luni la ora
16.00 din Cluj pentru a fi internată la Spitalul Penitenciar
Jilava, după 22 de ore, sotʼia sa
nu a ajuns la destinatʼie. De cealaltă parte, Administratʼia
Natʼională a Penitenciarelor a
precizat că, în timpul transferului
de la Penitenciarul Gherla la Jilava, Monica Iacob Ridzi a fost
cazată la un penitenciar, unde a
fost consultată de un medic, iar
pe traseu s-au făcut cinci opriri,
pentru a se asigura accesul la
un grup sanitar, apă potabilă şi
mişcare în aer liber.

– membru în consiliul de administraţie al S.C. Profimax
S.A., T. I. C. – membru în consiliul de administraţie al S.C.

Profimax S.A. și S.C. Profimax
S.A., în calitate de proprietar
al imobilului situat în mun.
Braşov, str. Lungă nr. 5, jud.

Brașov, nu au efectuat la timp
lucrările de întreţinere şi reparaţii rezultate din activitatea de
urmărire a comportării în timp
a imobilului respectiv, conform
prevederilor art. 25 lit. a) din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, fapt care
a determinat ca, la data de
19.07.2012 să se producă un
accident tehnic prin prăbuşirea
cornişei imobilului pe o lungime de cca. 10 m – cornişă situată la 10 m – 12 m înălţime,
cărămizile cornişei (executată
în consolă) şi mortarul cu care
au fost zidite şi tencuite căzând
peste victima S.E. și provocând
decesul acesteia“, a precizat
procurorul Cristina Mureșan,
din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Braşov..
Cercetările în cauză au fost
efectuate de către organele de
poliţie judiciară din cadrul Poliţiei Municipiului Brașov –
Biroul de Investigatʼii Criminale, sub supravegherea procurorului de caz.
S.D.
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Fermierii cer 9% pentru TVA la cartof
Cultivatorii de cartofi
doresc ca acest produs
să fie inclus pe lista alimentelor la care TVA
să fie redus la 9%, cartoful fiind considerat a
doua pâine a ţării şi un
aliment care va intra în
sistemul de asigurare
a siguranţei alimentare
în România.
„Cea mai mare problemă a
fermierilor care produc cartofi
este cea economică. Preţul
cartofului este sub cel de producţie, fermierul fiind obligat
să vândă cu 0,35-0,40 de bani
un kg, iar prețul de producţie
este de 0,55 de bani. Trebuie
un sprijin substanţial, şi când
spun sprijin substanțial mă
refer la decizia care este acum
în discuţie publică pentru noul
Cod Fiscal privind reducerea
cu 9% a TVA la o serie de alimente, iar noi dorim ca şi cartoful să fie inclus pe această
listă. Am făcut demersuri la
Ministerul de Finanţe şi la Ministerul Agriculturii şi sperăm
ca din anul 2016 acest lucru
să se întâmple. Dorim impe-

rios acest lucru şi în felul acesta evaziunea fiscală care se
întâmplă şi este vizibilă va fi
descurajată. TVA de 24% ca
în prezent este copleşitor şi imposibil de suportat. Sunt fermieri care vor să renunţe la
această cultură sau să-şi reducă substanţial suprafeţele şi
ar fi păcat să se întâmple acest

lucru având în vedere că a
doua pâine a ţării este cartoful
şi până la urmă este o problemă socială”, a declarat martʼi,
citat de Agerpres, dr. Gheorghe Boţoman, preşedintele
Federaţiei Naţionale a Cartofului din România (FNCR),
prezent la Conventʼia
Natʼională a Cartofului care se

desfăşoară la Poiana Braşov,
în perioada 3-4 martie.
Printre alte probleme cu
care se confruntă cultivatorii
din România se numără şi
cele legate de bolile şi dăunătorii acestei plante care, odată
cu schimbările climatice, s-au
înmulţit, iar tratamentele sunt
foarte costisitoare. Pe lângă

specialişti din România, la întâlnirea de la Poiana Brașov
participă şi invitaţi din Olanda
şi Germania, tocmai pentru a
prezenta soluţii noi în legătură
cu tratarea bolilor şi a dăunătorilor la cartofi.
Importurile foarte mari de
cartofi care intră în România
„pe căi mai puţin legale”, dar
şi embargoul impus Rusiei,
fac ca o mare parte din producţia de cartofi de anul trecut
din ţara noastră, peste 3,5 milioane de tone, să nu poată fi
absorbită de piatʼa internă, iar
activităţile de procesare ale
cartofului nu sunt semnificative, sustʼine preşedintele Federaţiei Naţionale a Cartofului
din România.
Oficial, în România se cultivă o suprafatʼă de 208.000
de ha cu cartofi, fatʼă de
300.000 în anul 1990.
„În realitate, Federaţia Naţională a Cartofului crede că
suprafaţa cultivată cu cartofi
este mult mai mică, pentru că
la APIA sunt înregistrate în jur
de 50.000 de ha. Diferenţa
este totuşi cam mare pentru că
unii fermieri nu declară la

APIA toate suprafețele. Este
decizia lor. România este printre primele trei ţări din Europa
unde se consumă cartofi în
cantităţi rezonabile, media pe
cap de locuitor fiind de 95 de
kg pe an, scoţienii şi britanicii
fiind înaintea noastră”, a afirmat dr. Gheorghe Boţoman.
200 de fermieri mari și
mici, cultivatori de cartofi din
toată ţara, sunt prezentʼi la întâlnirea de la Poiana Braşov.
Alte subiecte abordate se referă la soluţii inovative de fertilizare a culturii cartofului,
noi tehnologii pentru fertilizarea foliară, soluţii integrate
pentru desfacerea producţiei
autohtone de cartof, oportunităţi de finanţare a sectorului
cartofului în cadrul PNDR
2014-2020 şi altele.
În sala în care are loc întâlnirea a fost organizată o expoziţie care cuprinde peste 20
de soiuri de cartof printre care
şi cartoful de culoare mov,
foarte bogat în antioxidanţi,
un soi recent creat la Institutul
de Cercetare a Cartofului şi
Sfeclei de Zahăr de la Braşov,
care se găseşte deja pe piaţă.

Sprijin pentru fermierii din sectorul zootehnic
Guvernul a aprobat alocarea
de sprijin financiar în sumă de
aproximativ 955 de milioane
de lei destinat crescătorilor de
animale, prin două Hotărâri
aprobate în ședintʼa de ieri
Astfel, Executivul a decis ca
suma de 680,023 milioane lei
să fie destinată sprijinirii crescătorilor de bovine, pentru cererile de finantʼare depuse în
cursul anului 2014. Suma reprezintă valoarea totală pentru
ajutoarele natʼionale tranzitorii
în sectorul zootehnic pentru
specia bovine și se distribuie
astfel: 130,710 milioane lei pentru schema decuplată de
productʼie în sectorul lapte;
549,313 milioane lei pentru
schema decuplată de productʼie
în sectorul carne.
Sprijinul financiar acordat
prin acest act normativ se înscrie în limita a 80% din pa-

chetele financiare privind plătʼile
natʼionale directe complementare aferente anului 2013, astfel
cum este autorizat de către Comisia Europeană, respectiv
154,193 milioane de euro.
Tot ieri, Guvernul a decis ca
suma de 275, 651 milioane lei
să fie destinată sprijinirii crescătorilor de ovine/caprine, pentru cererile depuse în anul 2014.
Fondurile alocate reprezintă valoarea totală pentru ajutoarele
natʼionale tranzitorii în sectorul
zootehnic pentru speciile ovi-

ne/caprine. Alocarea financiară
se înscrie în limita a 80% din
pachetele financiare privind
plătʼile natʼionale directe complementare aferente anului
2013, astfel cum este autorizat
de către Comisia Europeană,
respectiv 62,502 milioane de
euro.
Sumele alocate sub formă de
sprijin financiar crescătorilor de
animale sunt asigurate de la bugetul de stat prin bugetul aprobat
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2015.

Reglementări pentru industria de apărare
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se asigură
protectʼia personalului și implicit a societătʼilor comerciale din industria de apărare,
în perioadele neacoperite cu
comenzi sau contracte. Actul
normativ oferă operatorilor
economici posibilitatea păstrării personalului specializat
în realizarea produselor specifice sectorului de apărare.

Prevederile Hotărârii se aplică pentru 1472 de salariatʼi.
Sumele necesare asigurării
plătʼilor salariale, în cuantum
de 39,328 milioane lei, sunt
prevăzute în bugetul de stat
pe anul 2015, prin bugetul
Ministerului Economiei,
Comertʼului și Turismului.
Din punct de vedere macroeconomic, se păstrează în
circuitul economic operatorii

economici din industria de
apărare la care se vor mentʼine capacitătʼi de productʼie
pentru apărare care realizează produse militare necesare
la mobilizare sau în caz de
război.
Pentru anul 2014, a fost
aprobată suma de 38,5 milioane de lei pentru asigurarea
plătʼilor salariale, pentru un
număr de 1455 persoane.
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Modificări la „Prima Casa“ în 2015
Proprietarii de locuinţe
achiziţionate sau construite prin programul
„Prima Casă” vor putea
cumpăra o nouă locuinţă
mai mare şi mai scumpă
prin program, dacă vor
îndeplini cumulativ patru condiţii, printre care
vânzarea proprietăţii
deţinute sau lichidarea
creditului garantat de
stat.
„Beneficiarul Programului
care deţine o locuinţă achiziţionată sau construită în cadrul
Programului poate achiziţiona
o nouă locuinţă în cadrul Programului cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
noua locuinţă care se va achiziţiona în cadrul Programului
să aibă suprafaţa utilă mai
mare decât a locuinţei achiziţionate sau construite iniţial în
cadrul Programului sau valoarea noii locuinţe rezultată din
raportul de evaluare să fie mai
mare decât valoarea evaluată
la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în
cadrul Programului”, se arată
într-un proiect de ordonanţă

de urgenţă aprobat miercuri de
Guvern. De asemenea, locuinţa achiziţionată sau construită
iniţial în cadrul Programului
trebuie să fie înstrăinată prin
vânzare-cumpărare, cel târziu
până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a
noii locuinţe. În plus, creditul
acordat iniţial în cadrul Programului trebuie să fie lichidat
până la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare a
noii locuinţe în cadrul Programului sau să fie refinanţat prin
acordarea celui de-al doilea
credit în cadrul Programului
pentru dobândirea unui imobil.
Altă condiţie este ca la data
solicitării celui de-al doilea credit, beneficiarul Programului,
persoană fizică, declară pe propria răspundere, fie că deţine
în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel
mult o locuinţă, respectiv cea
achiziţionată sau construită în
cadrul Programului pe care o
va înstrăina cel târziu până la
data încheierii contractului de
vânzare-cumpărare a noii locuinţe care va fi achiziţionată
în cadrul Programului, fie că
deţine în proprietate exclusivă
sau împreună cu soţul ori soţia

o locuinţă, dobândită prin orice
alt mod decât prin Program, în
suprafaţă utilă mai mică de 50
metri pătraţi şi o a doua locuinţă, respectiv cea achiziţionată
sau construită iniţial în cadrul
Programului, pe care o va înstrăina cel târziu până la data
încheierii contractului de vânzare-cumpărare a noii locuinţe
care va fi achiziţionată în cadrul programului.
Proiectul de ordonanţă mai
prevede ca la data lichidării sau

refinanţării creditului acordat
iniţial în cadrul Programului se
radiază ipoteca în favoarea statului şi a finanţatorului, privilegiul finanţatorului, precum şi
interdicţiile de înstrăinare şi
grevare cu sarcini instituite asupra imobilului achiziţionat sau
construit iniţial în cadrul programului.
Pe de altă parte, în baza contractului de garantare aferent
celui de al doilea credit asupra
noii locuinţe se instituie în fa-

voarea statului, reprezentat de
Ministerul Finanţelor Publice,
precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, un drept de
ipotecă legală de rangul I până
la finalizarea procedurii de
executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia
de înstrăinare a locuinţei pe o
perioadă de 5 ani şi interdicţia
de grevare cu sarcini a acesteia
pe toată durata garanţiei.
Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până
la momentul formulării cererii de plată a noii garanţii de
către finanţator. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii
de plată a noii garanţii de la
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii,
în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală conform
dispoziţiilor Codului civil,
concomitent cu radierea din
cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.

Pentru cei care beneficiază
de al doilea credit prin Prima
Casă, finanţatorul, cu acordul
Ministerului Finanţelor Publice, aprobă înstrăinarea locuinţei achiziţionate sau construite
iniţial în cadrul Programului,
precum şi ridicarea temporară
a interdicţiei de grevare, chiar
şi înainte de expirarea perioadei de 5 ani în care operează
interdicţia de înstrăinare a locuinţei, cu condiţia lichidării
sau refinanţării creditului iniţial.
Modificarea Programului
„Prima Casă” a fost anunţată
de ministrul Finanţelor Publice, Darius Vâlcov, în luna ianuarie.
„Au existat solicitări de la
persoane care au achiziţionat
o primă casă, doresc să treacă
la un apartament, să spunem,
de la o garsonieră, de la un
apartament cu două camere la
un apartament cu trei camere,
respectiv cu patru camere, şi
atunci nu ar mai fi «Prima
Casă». Trebuie să găsim şi
pentru dumnealor o soluţie, astfel încât cât mai multe persoane să poată aplica”, declara
Vâlcov la jumătatea lunii ianuarie.

Iohannis: Pentru a atrage investiţii, e nevoie de
un sistem de educaţie adecvat meseriilor de viitor
Preşedintele Klaus Iohannis
a primit,ieri, la Cotroceni, o
delegaţie a Comitetului de Est
al Economiei Germane, ulterior scriind pe Facebook că
Germania e cel mai mare partener comercial al României
şi, pentru a atrage investiţii, e
nevoie de un sistem de educaţie adecvat meseriilor de viitor.
„Germania este cel mai important partener comercial al
României şi se numără printre

marii investitori din ţara noastră. Pentru a atrage cât mai
multe investiţii, avem nevoie de
un sistem de educaţie adecvat
meseriilor de viitor, cât şi de
calificarea tinerilor în întreprinderi care ulterior să-i angajeze pe termen lung”, a scris
Klaus Iohannis pe Facebook,
după întâlnirea cu reprezentanţii Comitetului de Est al
Economiei Germane.
Iohannis a menţionat în postare vizita sa recentă de la Ber-

lin, arătând că a încurajat oamenii de afaceri şi firmele germane să vină în România şi să
creeze noi locuri de muncă.
„Azi (n.r. ieri) m-am întâlnit
cu reprezentanţii Comitetului
de Est al Economiei Germane
pentru a le asculta propunerile
legate de o posibilă creştere a
investiţiilor în România şi de
extinderea lor în zone ale ţării
care au nevoie de revigorarea
pieţei muncii”, se mai arată în
postarea de pe Facebook.

Viitor durabil pentru Podișul Hârtibaciului
Podișul Hârtibaciului-Târnava Mare-Olt este a doua
cea mai mare zonă din tʼară
acoperită de arii naturale
proteja te, după Delta Dunării. Studiile de teren recente au confirmat existentʼa în
această arie a unei biodiversitătʼi remarcabile, recunoscută de institutʼii și expertʼi de
la nivel european. Biodiversitatea împreună cu moștenirea arhitecturală a sașilor,
cu diversitatea etnică, o biceiuri și traditʼii dau o valoare inestimabilă zonei.
Analizând contextul general actual, cu prioritătʼile
natʼionale de dezvoltare, pre-

cum și realitătʼile sociale și
economice locale, cu diversele nevoi și probleme ce necesită solutʼii, putem schitʼa
un tablou întreg de presiuni
și amenintʼări la care este supusă această moștenire naturală și culturală.
WWF-România vă invită
astăzi, 5 martie 2015, la Biblioteca Judetʼeană Brașov
(mansarda Casei Baiulescu),
începând cu ora 10.00. la
conferintʼa de lansare în dezbatere publică a Planului de
Management al zonei.
Documentul, ce va sta la
baza tuturor deciziilor și proiectelor din acest areal, cu-

prinde măsurile de gestionare a terenurilor propuse de
expertʼi din cadrul a șase
organizatʼii de renume în domeniul conservării naturii.
Acesta trebuie supus dezbaterii publice și agreat cu
autoritătʼile publice din zonă,
astfel încât în final să reiasă
un Plan întʼeles și asumat la
toate nivelurile societătʼii. Ulterior va fi depus la Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice, pentru aprobare,
și apoi urmărit și pus în aplicare de administratorul
zonei, Administratʼia Târnava
Mare-Hârtibaciu.
S.D.
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Turnul Alb

Turnul a fost construit între
anii 1460-1494 şi avea ca
destinaţie apărarea breslelor cositorarilor şi arămarilor. Turnul Alb este situat
pe un vârf de stâncă al dealului Warthe (Straja), la
59 de metri distanţă de zidurile cetăţii şi comunica cu
aceasta printr-un pod mobil
care făcea legătura cu Bastionul Graft. Turnul are o
înălţime de 18-20 de metri
şi formă de semicerc închis,
fiind dotat cu metereze, guri
pentru smoală şi balcoane
susţinute de console cioplite

în piatră. Aprovizionarea şi
accesul în interior erau asigurate de o scară mobilă.
Iniţial, Turnul Alb a fost încredinţat pentru întreţinere
şi apărare meşterilor cositorari şi arămari, iar din
1678, el rămâne doar în grija arămarilor.
Grav afectat de incendiul
din 1689, el a fost renovat
în anul 1725. În anul 1902
s-au mai afectuat o serie de
lucrări de întreţinere, iar în
anii 2003-2005 turnul este
din nou renovat, căpătând
aspectul actual.

Joi

LOCAL

5 martie 2015

7

De o lună se lucrează din nou
la Centrul de Agrement din Poiană
Lucrările au fost suspendate mai bine de un an,
din cauza intrării în insolvenţă a constructorului
iniţial. Municipalitatea a
organizat o a doua licitaţie, pentru continuarea
lucrărilor, realizate în
proporţie de 30%.
Contractul a fost semnat la
finele anului trecut. Câştigătoare a fost desemnată societatea Energoconstruct 97 din
Zărneşti, care a avut cea mai
bună ofertă din cele declarate
eligibile.
Valoarea lucrărilor care au
mai rămas de efectuat fusese
estimată la suma de 27,7 milioane de lei, fără TVA, iar
oferta făcută de firma zărneşteană a fost de 25.981.607 de
lei fără TVA, din care
2.321.096 lei fără TVA, reprezintă valoarea aferentă
procentului de 9,81 % de

cheltuieli diverse şi neprevăzute.
Ţinând cont că lucrările
sunt 50% finanţate din fon-

duri europene şi că trebuie finalizate până la 31 decembrie
2015, noul constructor are
deja o lună de când lucrează,

Din nou liber la licitaţiile publice
pentru contestatarii de profesie?
A fost declarată neconstituţională legea prin care firmele care contestau licitaţiile
publice erau obligate să plătească o garanţie pe care o
pierdeau dacă se constata că
nu a fost o contestaţie întemeiată. Curtea Constituţională
nu a anulat însă garanţia de
bună conduită, ci doar a declarat că este neconstituţional
ca ea să fie încasată de autoritatea contractantă!
OUG 51 din iunie 2014 stabilea că firmele care vor să
conteste o procedură de achiziţii publice trebuie să plătească o sumă, denumită „garanţie
de bună conduită”, echivalentă cu 1% din valoarea contractului scos la licitaţie, dar
nu mai mare de 100.000 euro.
În cazul în care contestaţia era
respinsă definitiv, autoritatea
care a organizat licitaţia primea această sumă de bani.
Deşi obligaţia de constituire
a garanţiei de bună conduită
a rămas valabilă, Curtea Con-

stituţională a înlăturat recent
dreptul autorităţii contractante
de a reţine automat garanţia
la momentul respingerii acţiunii contestatorului nemulţumit. Este răsturnată astfel
prezumţia instituită de legiuitor potrivit căreia formularea
unei contestaţii cauzează automat un prejudiciu autorităţii
contractante. De altfel, încă
de la instituirea ei, garanţia de
bună conduită a fost contestată de mediul de afaceri, deoarece operatorii economici
au susţinut că le restricţiona
dreptul a formula contestaţii,
însă apreciată de către autorităţile publice locale, fiindcă
restrângea posibilitatea blocării cu lunile a unor licitaţii
pentru proiecte importante.
De exemplu, Braşovul scăpase cu totul de contestaţiile
nemotivate, potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei
Braşov, Sorin Toarcea. „Anul
trecut am avut o singură contestaţie la licitaţia de amena-

jare a Centrului de Afaceri şi
Incubator Tehnologic şi pentru
că respectiva contestaţie nu a
fost întemeiată, firmei care a
contestat i s-a reţinut suma de
11.866,31 lei”, a explicat
Toarcea. Unele proiecte de
anvergură ale Primăriei au
fost blocate timp de aproape
un an, din cauza unor astfel
de contestaţii. Investiţia care
a întârziat cel mai mult din
această cauză a fost cea de implementare a sistemului de eticketing pe RAT Braşov.
Procedura de achiziţie pentru
acest proiect a fost demarată
din noiembrie 2013 şi ar fi
trebuit să se încheie în 16 ianuarie 2014, însă caietele de
sarcini au fost contestate de
două firme, în patru rânduri,
una ajungând chiar la Curtea
de Apel, care a dat câştig de
cauză Primăriei Braşov. Licitaţia a fost reluată şi a fost adjudecată abia la finele lui
noiembrie.
A.P.

Apartamentele din Braşov s-au scumpit
Valoarea medie de vânzare
a apartamentelor din Braşov
a ajuns la 846 de euro pe metrul pătrat la finele lunii februarie, mai mare cu 1,6%
faţă de perioada similară a
anului trecut, când aceasta se
ridica la 833 de euro. Totuşi,

în ultima lună, preţul mediu
a scăzut cu 0,7%. În ultimul
an, locuinţele din blocurile
vechi s-au apreciat cu 1% (de
la 827 la 835 de euro pe metru pătrat), în vreme ce, în ultimele 28 de zile, a avut loc
un declin uşor, de 0,6% (de

la 840 de euro pe metru pătrat). La un preţ mediu de
achiziţie de 909 euro pe metru pătrat (faţă de 871 euro
pe metru pătrat), unităţile locative nou-construite sunt însă
cu 4,4% mai scumpe azi decât în 2014.

deşi vremea nu este tocmai
una propice.
„Am avut o serie de discuţii
cu reprezentanţii constructo-

rului şi le-am solicitat să finalizeze proiectul în timp util,
astfel ca să se poată efectua
toate plăţile până la finele anului, să nu fim nevoiţi să achităm bani în plus de la bugetul
local, ţinând cont că este vorba
de un proiect finanţat din fonduri europene, iar sumele din
fonduri nerambursabile trebuie
decontate până la data de 31
decembrie 2015”, a explicat
primarul George Scripcaru.
Cât timp va fi vremea rece,
se va lucra la interior, în partea de demisol, pentru execuţia instalaţiilor şi a
compartimentărilor.
Până la sfârşitul anului
2013, când s-a închis şantierul, constructorul iniţial a reuşit doar să toarne placa de
beton peste infrastructură şi o
parte din stâlpii şi construcţia
zidăriei pentru primul nivel.
Centrul, care este construit
pe o suprafaţă de 15.000 de

metri pătraţi, va avea opt piste
profesioniste de bowling, trei
mese biliard, două piste minibowling, jocuri pentru copii,
jocuri electronice, simulatoare, mese de minihochey, minifotbal şi minibaschet, dar şi
o sală de căţărare cu suprafaţa
de 250 mp, având pereţi de
escaladă pentru trei tipuri de
dificultate şi capacitatea de
10 persoane simultan şi o sală
minigolf cu 9 module, având
capacitatea de 50 de persoane.
Centrul va mai include o sală
multifuncţională cu capacitatea de 246 persoane şi un spaţiu expoziţie de 345 mp.
Proiectul ar fi trebuit definitivat cel târziu la finele lui
2014, dar municipalitatea a
obţinut o prelungire, până la
finele lui decembrie 2015,
când de altfel este obligatoriu
să fie încheiate toate proiectele cu finanţare europeană.
A.P.
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Tehnologii inspirate
de caracatiţe
Capacităţile uimitoare ale
caracatiţelor le-au dat
cercetătorilor idei pentru
crearea unor noi dispozitive şi materiale foarte
performante.
Material de camuflaj. Luând ca
model felul în care caracatiţele
îşi schimbă „desenele” şi culorile pielii pentru a se camufla
perfect, o echipă condusă de inginerii Cunjiang Yu (University
of Houston) şi John Rogers
(University of Illinois at Urbana-Champaign) a dezvoltat un
sistem de camuflaj flexibil care
conţine straturi de coloranţi sensibili la căldură şi senzori de lumină.
Roboţi înotători. Oamenii de
ştiinţă din cadrul Fundaţiei pentru Cercetare şi Tehnologie din
Grecia au testat cu succes un
robot subacvatic cu 8 braţe, ale
cărui mişcări le imi- tă pe cele
ale caracatiţelor; scopul este acela de a investiga noi tipuri de
propulsie, mai eficiente, care să

permită roboţilor să transporte
sub apă încărcături grele.
Braţe robotice sensibile. Cercetătorii de la universităţile din

Joi

Pe scurt
Ceasul imposibil de distrus

Victorinox, compania al cărei statut este echivalent cu
acela al unei comori naţionale pentru Elveţia datorită
unui produs legendar, briceagul Swiss Army, implineşte
anul acesta 130 de ani. Pentru a marca acest moment,
Victorinox Swiss Army a creat I.N.O.X., un nou ceas care
aduce un omagiu istoriei şi know-howului industrial care
caracterizează brandul şi care încapsulează valorile mărcii: autenticitatea, puterea, calitatea, expertiza şi designul
elveţian. Creat pentru a face faţă unor presiuni externe
neobişnuite, ceasul a trecut de o baterie de 130 de teste
nemiloase. Ceasul poate rezista sub roţile unui camion
de 25 de tone sau sub şenilele unui tanc de 64 de tone.
Rezistă la temperaturi cuprinse în intervalul -57 de grade
până la 71 de grade Celsius.

Motoare de avion produse în premieră prin tehnologia 3D

Zurich şi Kyoto au fabricat un
braţ din silicon cu senzori, ce
detectează poziţia braţului când
acesta se roteşte. Materialele
non-rigide sunt dificil de controlat, dar oamenii de ştiinţă au
fost inspiraţi de perfecta coordonare a corpului moale şi a
multelor braţe ale caracatiţelor.
Mai multe braţe. Oamenii de
ştiinţă de la MIT cred că purtarea unor braţe artificiale su-

plimentare, flexibile, montate
pe umeri sau
la talie şi care ar imita mişcările
braţelor reale ale utilizatorilor,
ar putea preveni leziunile în cazul unor muncitori ce efectuează
munci repetitive şi dificile.
Endoscopul moale. În cadrul

European Octopus Project,
este dezvoltat proiectul
STIFF-FLOP, centrat pe obţinerea unui endoscop foarte
moale şi flexibil, pentru chirurgia minim invazivă. Modelul este inspirat din trompa
elefantului şi braţele caracatiţelor.

Cercetătorii australieni au anunțat că au fabricat în premieră mondială două motoare cu reacție prin imprimare
tridimensională, stârnind interesul marilor corporații
internaționale, informează agenția AFP. Cutia de viteze
— replică a motoarelor cu turbină pe gaz ale companiei
aeronautice franceze Safran, pe care le furnizează producătorilor de avioane Airbus și Boeing — demonstrează
potențialul de imprimare 3D de a produce componente
de înaltă calitate, consideră cercetătorii de la Universitatea
Monash din Melbourne. Inventată în anii 1980, imprimarea
3D poate produce strat cu strat un obiect solid, după un
fișier 3D. Acest sistem utilizează un proces de fabricație
prin adăugare, constând în injectarea și solidificarea materialelor, plastic sau metal.
Wu Xinhua de la Universitatea Monash a declarat că
echipa sa a lucrat un an la acest proiect, creând motorul
prin demontarea bucată cu bucată a pieselor dintr-un
exemplar vechi și scanarea fiecărei componente.

Genele de la tată sunt dominante la copil
Copiii au mai
multe trăsături genetice moștenite de la
tată, chiar dacă seamănă izbitor cu
mama, fapt valabil,
de altfel, pentru toate mamiferele, conform concluziilor
unui nou studiu citat
de portalul Relaxnews.com.
Oamenii moștenesc cantitătʼi
egale de material genetic de la
ambii părintʼi, însă genele transmise pe linie paternă au șanse
mai mari să fie active, conform
studiului publicat în ultimul număr al revistei Nature Genetics.
Această concluzie are
implicatʼii importante pentru

studiul maladiilor umane și
dezvăluie faptul că moștenirea
unei anumite mutatʼii genetice
poate avea consecintʼe diferite
în functʼie de provenientʼa ei pe
linie paternă sau maternă.
„Este vorba despre niște rezultate extraordinare care deschid calea către un domeniu
de explorare cu totul nou din

universul geneticii
umane”, sustʼine dr.
Fernando Pardo Manuel de Villena,
coordonatorul acestui studiu. Oamenii
de știintʼă cunoșteau
deja faptul că aproximativ 95 dintre
gene se manifestă
diferit, în functʼie de
părintele de la care sunt
moștenite, iar noul studiu demonstrează că acestea sunt
de fapt de ordinul miilor.
Aceste mutatʼii genetice se
manifestă în afectʼiuni complexe, cum ar fi diabetul de
tipul doi, bolile cardiace, schizofrenia, obezitatea și multe
forme de cancer.

Cea mai bătrână pădure din România
Conform datelor remise publicităţii de către Romsilva,
cea mai bătrână pădure din
ţara noastră este pădurea Mociar, de lângă localitatea Nădaşa, din Judeţul Mureş.
Pădurea este situată în apropierea şoselei care face legătura cu staţiunea turistică
Sovata, fiind străjuită de dealuri domoale acoperite cu pajişti şi păduri. Aici, la mică
distanţă de oraşul Reghin, la
altitudinea de circa 400 metri
se întinde pădurea Mociar,
care are o suprafaţă de 569

hectare. Pădurea Mociar a fost
studiată de-a lungul timpului
de către numeroşi biologi care
au declară unanim că aceasta
este cea mai bătrână pădure
din România. Pe baza cercetărilor de teren, aici au fost
identificaţi circa 300 de arbori, în speţă fagi şi stejari
care au vârste cuprinse între
650-720 ani. Aproximativ jumătate dintre stejari multiseculari au murit practic de
bătrâneţe, fiind uscaţi, dar nu
au fost încă tulburaţi de intervenţia omului.

Deşi pădurea este relativ
bine protejată, din nefericire
nu se poate spune acelaşi lucru şi despre salvarea rezervaţiei floristice, căci deseopri
ciobanii vin şi pasc oile în interiorul pădurii, activitate interzisă de lege, dar care
distruge multe specii de plante
rare. Fauna este tipică pădurilor colinare din Transilvania,
la Mociar fiind prezenţi mistreţii, căprioarele, vulpile, bursucii, iepurii, diverse rozătoare
precum şi numeroase specii
de păsări.
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Corona vrea să facă
valuri la Brăila
Derby-ul etapei se joacă în oraşul de la malul Dunării
Etapa cu numărul 22 a Ligii Naţionale de handbal feminin va găsi vicecampioana
României, ASC Corona 2010
Braşov, pe malul Dunării, la
Brăila. Atât formaţia de sub
Tâmpa, cât şi HC Dunărea
Brăila, sunt sigure de un loc
în play-off-ul competiţiei, astfel că partida va conta doar
pentru palmares, iar miza va
fi dată doar de ambiţiile personale ale jucătoarelor. Meciul se va disputa mâine, 6
martie 2015, de la ora 18.30.
„Ne aşteaptă un meci important!” Jucătoarele Braşovului,
sunt încrezătoare în obţinerea
unui rezultat pozitiv, în meciul cu Brăila. Dana Raţiu,
Aurelia Brădeanu şi Camelia
Hotea au prefaţat întâlnirea
de mâine seară. „Ne aşteaptă
nu meci greu, Brăila are jucătoare de valoare, nu ne va
fi uşor deloc! Vrem să facem
un meci bun şi să luăm cele
trei puncte. Eu sunt convinsă
că vom câştiga!” a spus Raţiu,
la conferinţa de presă premergătoare meciului. „Toată lumea este conştientă de
importanţa jocului, noi suntem pregătite să facem un joc
foarte bun. Cu siguranţă, în
faţa propriilor suporteri, Brăila va dori să joace bine şi să
se impună. Noi suntem însă
hotărâte să luăm toate punctele şi să mergem mai departe

Pagină realizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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Începe CE de atletism indoor!
Atletismul românesc se prezintă cu un bilanț impresionant înaintea
Campionatelor Europene indoor de la Praga (5-8 martie), în cele
32 de ediții disputate până în prezent reprezentanții țării noastre
cucerind 90 de medalii, dintre care 23 de aur, 34 de argint și 33
de bronz. Ultima medalie, bronz la triplusalt, a fost cucerită de
Marian Oprea, la Paris, în 2011. Întrecerile continentale s-au numit, inițial, în primii patru ani, între 1966 și 1969 (până în 1990,
frecvența a fost anuală), Criteriul european de atletism pe teren
acoperit, după 1970 titulatura devenind cea actuală, Campionatele Europene de atletism în sală. Organizatorii praghezi au
decis, în aprobarea generală, să țină seama de toate edițiile
care au acoperit întreaga arie europeană a atletismului, indiferent
de denumire, astfel că în capitala Cehiei vom asista la ediția a
33-a.

Şapte maratoane, pe cinci continente!

Handbalistele de la Corona Braşov sunt hotărâte să se întoarcă de la Brăila, cu o victorie!
spre obiectivul care ni l-am
propus. Ne dorim foarte mult
să facem un meci bun şi să
jucăm un handbal de calitate.
Corona a pus probleme tuturor echipelor şi este foarte
bine că formaţiile fruntaşe se
tem de noi!” a spus şi Aurelia
Brădeanu. „Ne aşteaptă un
meci foarte greu la Brăila,
vom avea nevoie de mobilizare maximă pentru a obţine
cele trei puncte. Ne dorim şi
sper să venim cu toate punctele acasă. Meciurile câştigate
ne dau încredere pentru playoff. Nu ne dorim un adversar
anume în play-off, depinde ce

Lokica răpus
de o viroză!
Antrenorul principal al echipei FC Braşov,
Vjekoslav Lokica, a contractat o viroză puternică, iar la recomandarea medicilor, nu a participat la şedinţa de pregătire de marţi. În lipsa
lui Lokica, şedinţa de pregătire de ieri a fost
condusă de secundul Laszlo Balint, ajutat de
preparatorul fizic Lucian Nicolau şi antrenorul
cu portarii, Andrei Şanta. „Privit din perspectiva
faptului că am jucat în meciul cu Astra aproape
30 de minute în inferioritate, şi 12 minute în
dublă inferioritate, am câştigat un punct împotriva unei echipe care se bate pentru podium.
Pe de altă parte, suntem mulţumiţi de creşterea
arătată de jocul nostru, de determinarea băieţilor,
chiar dacă asta a dus la comiterea celor două
greşeli de la eliminări. Cu siguranţă, este una
dintre problemele pe care trebuie să le remediem
în perspectiva următoarelor meciuri. Una peste
alta, spiritul de luptă al jucătorilor noştri merită
apreciat, puteţi fi siguri că FC Braşov se va bate
pentru a rămâne în Liga I pînă la ultimul strop
de energie!”, este mesajul postat de Balint pe
contul său de Facebook

se va întâmpla şi în partidele
viitoare. Va conta însă foarte
mult forma de moment, atunci
când va începe play-off-ul” a
subliniat şi extrema Camelia
Hotea.
Corona, bine reprezentată la
lot! Vicecampioana României
la handbal feminin, ASC Corona 2010 Braşov, va fi bine
reprezentată la ediţia cu numarul 47 a Trofeului Carpati,
competiţie care se va desfăşura în perioada 20-21 martie
2015, în Sala Polivalentă din
Cluj Napoca. Astfel, pe adresa clubului braşovean, au sosit
convocările pentru şapte ju-

cătoare: portarul Denisa
Dedu, extremele Nicoleta
Dincă şi Laura Chiper, centrul Aurelia Bradeanu, centrul
Andreea Pricopi şi interul
Cristina Zamfir. Principalul
Coronei, Bogdan Burcea şi
medicul echipei braşovene,
Dan Costin, vor fi şi ei prezenţi la acţiunea primei noastre reprezentative. Campioana
mondială en-titre Brazilia,
bronzul ultimului Campionat
European, Suedia şi puternica
echipa a Germaniei vor fi
prezente alături de România,
la ediţia 47 a Trofeului Carpaţi.

Amendă pentru suporterii maghiari!
Un caz care părea uitat, cel al incidentelor de la partida România Ungaria din cadrul Campionatului
European de handbal feminin (13
decembrie), a reapărut în actualitate. Federaţia Europeană de Handbal nu a trecut cu vederea peste
comportamentul suporterilor maghiari şi a amendat federaţia ţării
vecine cu 5.000 de euro. Totodată,
Federaţia maghiară a primit şi un
avertisment, în sensul că ar putea
juca cu sala goală pe viitor dacă suporterii vor recidiva.
„Partida România - Ungaria (1920), din cadrul grupei de la Debrecen (Euro 2014), a depăşit
graniţele sportive. Jocul s-a desfăşurat în prezenţa a aproximativ
8.000 de spectatori şi a început cu
incidente în tribune. Mai exact, nucleul dur al galeriei maghiare a avut
parte de un comportament nesportiv. În timpul intonării imunului României, suporterii ţării gazde s-au

întors cu spatele şi au făcut semne
obscene. Chiar dacă turneul final
a fost găzduit de Ungaria, Federaţia
Europeană de Handbal s-a autosesizat şi a iniţiat o procedură împotriva forului vecin. Imediat după
partida respectivă, mai multe personalităţi din viaţa publică au luat
poziţie, iar unele scrisori au ajuns
şi la EHF. La aproximativ 3 luni
distanţă de la respectivele incidente,
Curtea EHF a anunţat şi verdictul:
«Comportamentele inadecvate de
tipul celor afişate de spectatorii din
Ungaria în timpul meciului nu trebuie tolerate în sportul nostru şi trebuie implementată o politică de
toleranţă zero faţă de ele»”, se specifică într-un comunicat, în care a
fost făcută publică şi sentinţa: 5.000
de euro amendă şi avertisment. În
cazul în care suporterii maghiari
vor recidiva, atunci Ungaria riscă
să joace o serie de meciuri fără
spectatori.

Americanca de origine mexicană Blanca Ramirez a devenit, la
doar 12 ani, cea mai tânără sportivă din lume care a alergat
șapte maratoane pe cele cinci continente, după ultimele două
curse disputate, la Paris și Antarctica, la o diferență de doar nouă
zile, informează agenția spaniolă EFE. Micuța atletă californiană
a terminat cea mai dură competiție din lume, parcurgând clasica
distanță de 42,195 km la temperaturi scăzute pe o plajă de pe
o insulă pustie din Antarctica. "A fost un final foarte dur, nu doar
pentru maraton, ci pentru că a alergat în frig, pe multe pietre, pe
mult noroi, pe porțiuni în care ningea", a afirmat Dimas Ramirez,
tatăl minorei. Rezistența fizică a micuței atlete a fost pusă serios
la încercare mai ales că a fost nevoită să concureze la două
competiții în numai nouă zile, timpul de recuperare fiind foarte
scurt. Blanca Ramirez a alergat în maratonul de la Torcy (Paris)
pe 10 februarie, după care a revenit la Los Angeles o zi mai
târziu, unde a stat doar patru ore înainte de a se îmbarca în
direcția Punta Arenas (Chile).Periplul fetei a început în martie
anul trecut când a participat la maratonul de la Los Angeles,
unde a scos un timp de 6h și 59 min. De la acel moment, Blanca
și-a promis ca înainte să împlinească 13 ani, pe data de 29 iulie,
să demonstreze că atunci când ai voință poți face lucruri care
par imposibile.După Los Angeles, Blanca a concurat în Rwanda,
China, Paraguay, Noua Zeelandă, Franța și, în final, în Antarctica
pe data de 19 februarie. Prin această performanță, Blanca Ramirez a doborât recordul mondial deținut de americanca Winter
Vinecki, care a concurat la șase maratoane la vârsta de 14 ani.

Au trecut 140 de ani de la primul meci de hochei!
Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF) a aniversat
marți împlinirea a 140 de ani de la atestarea documentară a primului meci de hochei pe gheață desfășurat vreodată în lume,
relatează site-ul Federației Române de specialitate. La data de
3 martie 1875, în Canada, la Montreal, pe ''Victoria Skating Rink'',
formația McGill s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la
Victoria, într-un meci pe care, formal, IIHF l-a recunoscut în 2002
ca fiind primul desfășurat vreodată, după un set de reguli prestabilite și cu arbitraj neutru. O bucată de lemn a servit pe post
de puc, iar echipele au fost formate din câte nouă jucători fiecare.
Meciul a avut o durată de 60 de minute, iar regulile după care
s-a disputat, numite și ''regulile McGill'', au fost redactate de
către James George Aylwin Craighton, cel care, grație implicării
sale în dezvoltarea jocului, în anii 1870, este supranumit părintele
hocheiului. Vechiul patinoar Victoria este situat la aproximativ
150 de metri de actuala locație a Bell Centre, arena unde evoluează Montreal Canadiens, în NHL. Din cauza pierderilor, în
1925 patinoarul a fost vândut, iar noul proprietar i-a schimbat
destinația, transformându-l în parcare. Locul rămâne însă unul
încărcat de istorie, în 1894 desfășurându-se acolo primele meciuri
din play-off-ul NHL, iar Cupa Stanley, trofeul donat de Lordul
Stanley de Preston, a fost oferită prima dată după o finală la Victoria.

America de Sud îl susţine pe Blatter
Confederația sud-americană de fotbal (CONMEBOL) îl va susține
pe elvețianul Joseph Blatter pentru un nou mandat în fruntea
FIFA la alegerile din luna mai, relatează Reuters, care citează
o sursă din cadrul CONMEBOL. Blatter, președinte al FIFA din
1998, a fost prezent la Congresul CONMEBOL de la Asuncion,
care l-a reales ca președinte al forului sud-american pentru încă
un mandat de patru ani pe paraguayanul Juan Angel Napout.
La ședința Comitetului Executiv de marți, America de Sud l-a
asigurat pe Blatter de susținere pentru obținerea celui de-al cincilea mandat în fruntea FIFA la alegerile din 29 mai. CONMEBOL
va susține și propunerea FIFA privind disputarea turneului final
al CM 2022 în perioada noiembrie-decembrie. Contracandidații
lui Blatter sunt Prințul iordanian Ali Bin Al-Hussein, vicepreședinte
FIFA, Michael van Praag, președintele federației olandeze, și
fostul jucător portughez Luis Figo. Alături de Blatter, la Asuncion
este prezent și președintele UEFA, Michel Platini, dar cei doi
oficiali au evitat să facă declarații de presă.

DIVERTISMENT
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„Rigoletto” pe scena Operei
Mâine, 6 martie 2015,
de la ora 18.30, în Sala
Operei, vă invităm să
urmăriţi spectacolul cu
opera „Rigoletto” de
G. Verdi.
Lucrarea se bazează pe
piesa lui Victor Hugo, „Le
roi s’amuse”, iar libretul a
fost scris, în limba italiană,
de Francesco Maria Piave.
Opera este considerată a
fi prima din trilogia verdiană, din care mai fac parte
„Traviata” şi „Il Trovatore”
(Trubadurul), compusă în
perioada de maturitate a carierei sale. Acţiunea se desfăşoară în oraşul Mantua, în
secolul XVI, iar tragica sa
poveste se centrează pe viaţa
licenţioasă a Ducelui de
Mantua, a bufonului de curte,
Rigoletto, precum şi a frumoasei fiice a acestuia, Gilda. Titlul original al operei,
„La Maledizione” (Blestemul), se referă la blestemul
aruncat asupra Ducelui şi a
lui Rigoletto, de către un curtean a cărui fiică este sedusă
de Duce, având, totodată, şi

Fülöp Marton îl interpretează pe Rigoletto (foto: InStudio Braşov)

Concert simfonic
dedicat Zilei de 8 Martie
Filarmonica Braşov va
susţine astăzi, de la ora
19.00, un concert simfonic
extraordinar dedicat Zilei de
8 Martie.
Dirijor: Silvia Olivero din
Spania
Program: Lucrări celebre
ale marilor compozitori spanioli.

Biletele pentru concertele
Filarmonicii Braşov se pot
procura de la sala „Patria” (Bd. 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)

încurajarea bufonului. Imprecaţia se va îndeplini, atunci,
când la rândul ei, Gilda, se
va îndrăgosti de Duce şi îşi
va sacrifica viaţa pentru a o
salva pe cea a tatălui ei.
Regia spectacolului este
semnată de Carmen Dobrescu, la pupitrul dirijoral aflându-se maestrul Victor
Dumănescu.
Din distribuţia spectacolului, fac parte soliştii: Fülöp
Marton (Opera Naţională
Cluj), Nicoleta Chirilă, Mihai Irimia (debut), Petru
Burcă (Opera Naţională
Cluj), Asineta Răducan, Sonia Hazarian, Valentin Marele, Nicolae Zaharia,
Mugurel Oancea, Cristian
Fieraru, Simona Mărcan,
Mădălina Lucaciu (debut).
Îşi dau concursul Corul, Baletul şi Orchestra Operei
Braşov.
Preţ bilete: 30 lei; 20 lei
Biletele se vând la sediul
Operei, str. Bisericii Române
nr. 51, tel. 0268/419380.
Program: Luni – Vineri 10
– 17 şi cu o oră înainte de
începerea spectacolului.

Bancuri

☺ Când eram mic, ai mei s-au mu- ☺Mireasa: „Cum să-mi păstrez
tat de vreo zece ori. Dar eu am reuşit verigheta curată?”
să-i găsesc de fiecare dată.
Mama: „Înmoaie-o de trei ori pe
zi în apa de spălat vase...”
☺– Şefu’, am avut un vis tare
urât. Eram amândoi în iad şi dum- ☺La un centru de cercetări
neata te perpeleai într-un cazan nucleare, directorul îngrijorat se
cu smoală.
adresează inginerilor:
– Dar tu ?
– Băieţi, s-au blocat calculatoa– Eu tot slugă. Puneam lemne rele. Mai ştie cineva cum se face
pe foc .
o înmulţire?

Joi

Horoscopul zilei
Berbec. Ataşamentul sentimental va creşte prin gesturi drăgăstoase. Durerile de oase şi dinţi vă deranjează prea tare.
Consideraţi că permanent se va afla alături de dv. şi un partener prosper!
Taur. Vă îndrăgostiţi la prima vedere şi veţi avea încredere
maximă în partener. Cei ce fac excese alimentare se pot
pomeni cu boli hepatice. După-amiază, aproape toţi nativii
au numeroase probleme financiare.
Gemeni. Despărţirile sunt lipsite de stres şi dau senzaţia de
eliberare. Durerile osoase se pot acutiza ori se pot chiar generaliza. O sursă financiară excedentară vă poate lua prin
surprindere în mod fericit.
Rac. Treziţi simpatia persoanelor din anturaj şi legaţi astfel
„prietenii” trainice. Vă simţiţi bine şi e posibil să renunţaţi
la un tratament necesar. Vă puteţi bucura de şanse financiare,
însă unii plătesc şi taxe.
Leu. Sunteţi afectaţi de momentele de vulnerabilitate ale
persoanei iubite. Este necesar să respectaţi pe termen lung
un regim alimentar foarte strict. Începeţi ziua în mod foarte
fericit, prin recuperarea unei mari sume de bani.
Fecioară. Relaţiile sentimentale sunt calme şi „promiţătoare”.
Nu apar alte boli decât cele pe care deja aţi ajuns să le „cunoaşteţi” foarte bine. Vă bazaţi prea mult pe intuiţia dv. financiară şi majoritatea greşiţi.
Balanţă. Persoana iubită se opune să faceţi un drum în compania unei bune amice. Apar dificultăţi pentru nativii ce au
avut diverse probleme abdominale. Toţi nativii fac multe
cheltuieli pentru a le oferi celor dragi ce îşi doresc.
Scorpion. Relaţiile cu partenerul de cuplu rămân total imprevizibile. Aveţi nevoie de multă relaxare, dar vă consideraţi
indestructibili. Se îmbunătăţesc câştigurile financiare, ceea
ce nu vă face mai puţin stresaţi.
Săgetător. Partenerul dv. e preocupat de soarta altor oameni.
Cei mai mulţi nativi fac excese şi se miră că se simt bine.
Nu ascultaţi sfaturile celor care susţin că vă protejează de
faliment.
Capricorn. Persoanele de sex opus din anturaj vă „curtează”
discret. Indiferent de vârstă, aveţi probleme dentare dureroase. Majoritatea vor scăpa „neatinşi” de crampe ori de
tranzite intestinale dificile.
Vărsător. Persoana iubită are noi şi multe pretenţii ieşite din
comun.Veţi rămâne la fel de sensibili la toate durerile de
oase. Sunteţi irascibili şi din cauza datoriilor de care nu mai
puteţi scăpa.
Peşti. După-amiază ori seara, partenerul de cuplu devine
cam arţăgos. Fizic vă simţiţi bine, dar aveţi inexplicabile
accese de furie. Munciţi foarte mult, câştigaţi bine, dar există
şi amici care vă spoliază de bani.

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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Prometeu – Revistă de luptă pentru propăşire, frumos şi adevăr

Teatru pentru copii la Braşov
Primăria a avut buna
idee de a adresa de curând direcţiunilor şcolilor primare o invitaţie,
ca acestea să-şi expună
părerea asupra teatrului
pentru copii.
În timpul din urmă (cam de
vre-o două luni încoace) un
grup de tineri diletanţi (mândria e a noastră, fiind mulţi
din Scheii-Braşovului), în
frunte cu talentatul maestrupictor M. Iordache, au inaugurat la Braşov teatrul
pentru copii.
Ne bucurăm din suflet
pentru frumoasa idee ce a
luat fiinţă la Braşov, se vede,
dintr’o necesitate adânc simţită, utilă şi indispensabilă.
Căci această instituţie, ce ne
lipsea până acum în Ardeal,
s’a creiat, a luat fiinţă sub
auspiciile „Astrei”, în localitatea noastră, în centrul
nostru cultural Braşov, ca o
şcoală îndrumătoare, educativă şi morală a copiilor
şi tineretului şi deci un mijloc eficient pentru combaterea năravurilor şi
apucăturilor rele din societate şi – credem – care va
avea mult succes.
Teatrul pentru copii are
tendinţa de a întări în societate bunele moravuri şi obiceiuri, cari să fie temelia
unei civilizaţiuni şi culturi
alese. Prin exemplul viu,
care este indiscutabil, se face
adevărata educaţiune atât în
şcoală, cât şi în afară din şcoală, cum este de ex. în teatru.
Bucuria, ce se procură copiilor, cari urmăresc cu deosebit
interes mişcarea de scenă,
desfăşurarea acţiunii, în care
se văd şi ei trăind, prin înlănţuirea minunată a faptelor,
prin coloritul tablourilor şi variaţia de lumină ce li se prezintă înaintea ochilor, este
nespus de mare.
Este unul dintre cele mai
folositoare lucruri să câştigi

învăţături prin distracţie, să-i
luminezi mintea şi să-l educi
pe elev prin joc de scenă.
Se zice într’un articol publicat în ziarul „Dimineaţa”
de Luni 31 Decemvrie 1934
sub titlul: Spectacolele teatrului pentru copii din Braşov,
între altele că: „Piesele sunt
alese după criteriile selective,
în raport cu psihologia şi puterea de înţelegere a copilului”
etc. Din parte-ne nu dorim alt-

ceva, decât ca piesele să fie
selecţionate, bine şi ştiinţific
studiate, adecă în scenă să se
vadă mişcare, acţiune. Apoi
o voce expresivă şi sonoră, nu
o voce stinsă şi neagreabilă şi
nici joc sărac de gesturi necesare. La nici un caz prea
multă întârziere între vorbele
terminate de o persoană şi
continuarea lor de altă persoană etc. Nici să nu se prezinte pe scenă tipuri de beţivi,
cari jignesc la fiecare vorbă

şi al căror rol nu putem zice
că influenţează în mod educativ şi moralizator nici asupra
copiilor mici, nici asupra tineretului mai vârstnic.
Piese scrise, cari ar putea
fi jucate, sunt destule şi la adecă putem şi noi recomanda.
Dintre acestea ţinem să remarcăm:
„Teatru pentru copii” de C.
Luncan şi G. Mugur, cu note
muzicale, apărut în biblioteca

românească enciclopedică
„Socec”, „Teatru şcolar pentru fete” de d-na Eufrosina
Ioan Adam, apărut în aceeaş
bibliotecă, „Teatrul şcolar pentru băeţi”, de d-na E. I. Adam,
în aceeaş bibliotecă ş.a.
Şi acum o părere cu privire
la textele ce se cer pentru intrarea la teatru. E incontestabil
că un lucru frumos şi folositor
îl doreşte să-l vadă atât bogatul, cât şi săracul. Ce e de vină
săracul, dacă voieşte şi el să

se lase educat şi moralizat, şi
n’are mijloacele de lipsă ca să
poată asista la spectacol?!
Oare noi învăţătorii nu ne
dăm silinţa să educăm pe toţi
depotrivă, fie bogaţi fie săraci? Oare nu aducem atâtea
sacrificii pentru populaţia orfană şi săracă a şcolii, ca să
le procurăm cărţi, rechizite;
să le dăm pe cât se poate o
masă caldă, să-i ajutăm cu deale îmbrăcămintei etc.?
Ei iată, dorinţa şi propunerea noastră ar fi ca şi
aceşti copii, cari nici în casa
părintească n’au avut fericirea să fie părtaşi la o educaţie mai umană, să le dăm
posibilitatea să se bucure şi
ei, asistând la jocurile de
scenă şi să se poată şi ei alege cu învăţături morale, atât
de necesare pentru viaţa lor
prezentă, cât şi viitoare. Culturalizarea e bine să se facă
deopotrivă, pentru bogat ca
şi pentru sărac. Taxele să se
reducă la o sumă mai mică,
fără timbre de aviaţie, cum
e la cinematograf, pentru
elevi 5 lei şi atunci teatrul
va fi mai bine cercetat şi va
aduce rezultate mai satisfăcătoare.
Nu-i vorbă, totul merge
greu la început. „Tot începutu-i greu”, dar iniţiatorii
unor idei atât de nobile şi
măreţe să nu descurajeze, ci
să continue opera începută
şi să o ducă la perfecţionare
prin sacrificii. Părinţi şi copii
şi chiar noi învăţătorii ne
vom bucura de necesarele măsuri, cari credem că se vor lua
în viitorul apropiat, poate chiar
prin intervenţia celui mai popularizator institut de cultură
şi de culturalizare a maselor
poporului, prin conducătorii
„Astrei”.
Dir. Înv. Radu Prişcu
Prometeu – Anul I,
nr. 9–10 Ian–Febr. 1935
Cristina Baciu
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Din presa maghiară
Succesul trupei de operetă a Teatrului Maghiar din Cluj
Publicul braşovean a aşteptat cu mare interes şi nerăbdare spectacolele trupei de operetă a Teatrului Maghiar
din Cluj. Acest interes s-a datorat faptului că trupa a

reuşit să aducă pe scenă piese noi, de calitate, într-o
prezentare inedită, cu toate greutăţile financiare cu care
se confruntă. Succesul de care s-au bucurat aceste spectacole în cadrul publicului clujean, a stârnit şi curiozitatea
braşovenilor. Acum, după prezentarea a trei operete şi
la Braşov, se poate spune că publicul braşovean nu a
fost dezamăgit. Sala de spectacole a fost arhiplină de
fiecare dată, în fiecare seară răsunând ropote de aplauze
pentru aprecierea actului artistic. Spectatorii s-au delectat
cu piese pline de întorsături, prezentate în decoruri impresionante de artişti dedicaţi. Succesul operetelor „Soldatul cu nasturi aurii” şi „Domnişoara caută cazare” a
fost depăşit de piesa „Sonia”. Autorii acestei operete au
păstrat realitatea istorică, dar au prezentat-o prin întâmplări dinamice şi condimentate cu multe momente de
dans. Actorii Solymósán Magda, Sándor Stefi, Bázsa
Éva, Wojticzky Elvira, Jenei János, Fülöp Sándor, Tompa
Pufi şi Csóka József au fost aclamaţi de spectatori pentru
prestaţia grandioasă. Este de lăudat şi prestaţia trupei
de balet, precum şi a dirijorului Schreiber Alajos.
Şirul spectacolelor se continuă cu piesa „3:1 în favoarea
dragostei”, fiind aşteptat să aibă şi mai mult succes.

Az operettegyüttes brassói vendégjátékának nagy
sikere. În: Brassói Lapok, nr. 126, 5 iunie 1938
Dinu Eva

Poemă
„Era târziu. Fantoma luminei
dădu mână cu aceea a întunerecului... Numai în acest
ceas sunt ele prietene, şi numai pe o clipă...
Credeam că-mi vei atinge
ochii obosiţi, cu petalele dulci
ale somnului, ca să-ţi pot visa
Numele, şi să nu Te numesc
greşit înaintea strămoşilor mei,
cari veniră să-mi ceară socoteala, pentru lenevirea ce mă
împiedecă de-a Te cunoaşte...

N’ai venit. Ploaia gloriei Tale
s’a vărsat asupra mării înfuriate, căreia-i serveau drept
minge cei ce cutezară să-i exploateze puterea...
N’ai sosit. Şi mi-se pare că
tot nu e târziu să apari...
Tu nu ştii să întârzii!...”
Prometeu – Anul I,
nr. 3–4,
25 Iulie 1934
Cristina Baciu

Apel către locuitorii din strada Lungă
Locuitorii din strada Lungă,
suburbiul Braşovul-vechi, ca să
adune şi ca să poată lua apă din
canal, opresc apa curgătoare
prin scânduri ce le aşează curmeziş prin canal. Prin aceste
scânduri opritoare, fiindcă oamenii nu le iau de acolo îndată
după ce şi-au satisfăcut lipsa de
apă, ci le lasă în canal cu săptămânile, canalul se umple cu
atâta gunoi şi pietriş încât, dacă
se întâmplă să dea vreo ploaie
mai mare peste oraş, atunci apa
împiedică cursul ei repede şi

grămădită la un loc, rupe scândurile cu care e acoperit canalul
şi le spală din loc, ducându-le
cu sine. Atragem deci atenţiunea locuitorilor asupra acestei
afaceri, poftindu-i ca totdeauna
după ce şi-au îndeplinit trebuinţa de apă, să îndepărteze numaidecât scândurile opritoare
din canal, căci altminterea vor
fi strict pedepsiţi!
Gazeta Transilvaniei,
nr.122, 3 iunie 1901
Mihaela Lupu
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Cel mai mare vas de
croazieră din lume
Royal Caribbean
va lansa anul viitor
vasul Harmony of
The Seas care, cu
2.747 de cabine
pentru 5.479 de
pasageri şi 2.400
de membri ai echipajului, va fi cel
mai mare din lume.
Vasul va avea 16
punţi şi o greutate de
227.000 de tone şi va
benefficia de şapte zone
exclusiviste, respectiv
Parcul Central, Boardwalk, Promenada
Royal, zona de piscine
şi activităţi sportive, centru
spa, centru de fitness, zonă
pentru divertisment şi zonă
dedicată tinerilor.
„Pasagerii din România vor
putea face rezervări pe toate
itinerariile vasului începând
din toamna acestui an”, a spus

Nicolae Demetriade, preşedintele World Travel, care reprezintă în România Royal
Caribbean.
El a adăugat că celelalte
două vase din aceeaşi clasă
deţinute de Royal Carribean,
şi care sunt în prezent cele

mai mari din lume, Oasis of
The Seas şi Allure of The
Seas, au atras 400 de turişti
români.
Allure of The Seas va face,
din această vară, itinerarii şi
în Marea Mediterană.
Royal Caribbean Interna-

„E adevărat, e minunat
când oamenii transmit condoleanţe. Dar ar fi fost drăguţ
ca viaţa privată să rămână
viaţă privată”, a spus Zelda.
Cât despre gestul tatălui
său, tânara de 25 de ani spune
că nu îşi pune semne de întrebare şi că cei aflaţi în situaţia sa trebuie să accepte
ceea ce s-a întâmplat şi să
meargă mai departe.

Pe 11 august 2014, Robin
Williams, care are în total trei
copii, a fost găsit spanzurat în
dormitorul locuinţei sale. De
asemenea, el încercase să îşi
taie venele cu un cuţit. Cauza
morţii a fost axfisierea în urma
spânzurării, în corpul său nefiind descoperite substanţe ilegale sau alcool. Actorul din
filmul „Mrs Doubtfire” suferea de anxietate şi Parkinson.

Actorul George Motoi a murit la 79 de ani
Actorul George Motoi a
murit ieri, la vârsta de 79 de
ani, a anunţat familia acestuia.
„Tatăl meu şi-a trăit viaţa cu
discreţie şi demnitate, preţuind
fiecare clipă frumoasă şi învăţând din greşeli, cu bucurie
şi fără regrete. La fel a ales să
părăsească această lume, discret şi demn. M-a rugat să-i
promit că voi păstra discreţia
asupra bolii şi asupra trecerii
lui în nefiinţă. Am de gând sămi respect această promisiune
şi vă rog şi pe voi să mă ajutaţi să fac acest lucru. Drum
bun, tată, spre ceruri! Drum
bun, George Motoi, spre
ceruri!, Raluca”, se arată în
mesajul de pe pagina de
Facebook a artistului.
George Motoi s-a născut
pe data de 22 ianuarie 1936,

Trupa punk Pertti Kurikan Nimipäivät, formată din patru bărbaţi care suferă de handicap mintal, va reprezenta Finlanda la concursul muzical Eurovision 2015,
care se va desfăşura în luna mai, la Viena.
Trupa Pertti Kurikan Nimipäivät (PKN) a câştigat finala
selecţiei naţionale a Finlandei, care a avut loc sâmbătă seara, la Helsinki.
Cei patru membri ai trupei Pertti Kurikan Nimipäivät,
toţi cu vârsta în jurul a 40 de ani, suferă de dificultăţi
de învăţare (handicap intelectual sau retardare mintală, n.r.), relatează cotidianul britanic The Guardian,
citat de Mediafax.
Melodia „Always I Have To/ Aina mun pitää” vorbeşte
despre neplăcerea de a face lucruri pe care societatea
îi obligă pe oameni să le facă, cum ar fi să se spele
şi să mânânce corect.
Totodată, intenţia trupei este să atragă atenţia asupra
problemelor oamenilor cu dificultăţi de învăţare.

Un inginer a inventat umbrela
„imposibil de uitat acasă”

Fiica lui Robin Williams rupe tăcerea,
după sinuciderea tatălui său
Tânăra artistă a precizat că
tatăl sau se comporta diferit
acasă faţă de cum îl cunoştea
publicului. Caracterizat de fiica sa, Zelda, Robin Williams
era un om calm şi retras, informează ContactMusic, citat
de Ziare.com.
Fiica celebrului actor a
punctat şi părtʼile care nu i-au
plăcut în perioada de după
moartea tatălui său.

O trupă formată din patru bărbaţi cu handicap
mintal va reprezenta Finlanda la Eurovision 2015

la Caliacra, Bulgaria. A urmat
cursurile primare în comuna
Dudeşti, judeţul Brăila, unde
s-au stabilit părinţii săi după
anul 1940. Între anii 1950 –
1954, a urmat studiile medii
la Grupul şcolar agricol din
Brăila şi Şcoala Populară de
Artă din acelaşi oraş. În anul
1954 a fost admis la Institutul
de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, pe
care l-a absolvit în 1958.
În regia Malvinei Urşianu,
a jucat în patru filme importante: „Serata” (1971), „Trecătoarele iubiri” (1974),
„Întoarcerea lui Vodă-Lăpuşneanu” (1979), „Liniştea
din adâncuri” (1982). Lăpuşneanu este unul dintre rolurile cele mai importante pe
care le-a avut în cinemato-

grafie. Un alt film de neuitat
este „Adela” (1985), al lui
Mircea Veroiu, unde l-a interpretat pe medicul Emil
Codrescu, de care se îndrăgosteşte tânăra Adela (Marina Pricopie).
Printre filmele în care a mai
jucat se numără „Întoarcerea
lui Magellan” (1974), de Cristiana Nicolae, „Fraţii Jderi
(1974), de Mircea Drăgan,
serialul TV „Un august în flăcări” (1975), de Radu Gabrea,
Doru Năstase, Dan Piţa şi
Alexandru Tatos, lungmetrajele „Marele singuratic”
(1977), de Iulian Mihu etc.
Actorul a fost căsătorit peste 20 de ani cu actriţa Cezara
Dafinescu, cu care are o fiică.
George Motoi s-a recăsătorit
cu actriţa Gigliola Brăileanu.

tional este o companie globală, având o flotă de 22 vase.
Compania are în ofertă croaziere în Caraibe, Alaska, Canada, Europa, Australia, Noua
Zeelandă, Asia şi America de
Sud.

Un inginer american a inventat umbrela pe care este
„imposibil” să o pierzi sau să o uiţi acasă în zilele
ploioase. Creată de Dave Kahng, aceasta are încorporat în mâner un sistem special ce permite conectarea prin bluetooth la un telefon inteligent.
Aşadar, atunci când distanţa dintre cele două obiecte
depăşeşte nouă metri, smartphone-ul afişează automat un mesaj prin care îi aminteşte posesorului să
ia umbrela cu el, scrie fortune.com.
Kahng şi-a publicat proiectul pe site-ul Kickstarter,
sperând că astfel va obţine 50.000 de dolari, bani
necesari pentru a putea începe producţia. Până
acum, doar 1.100 de dolari s-au adunat pe platforma
respectivă.

