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Se scumpeşte
taxiul la Braşov
Zona euro riscă să intre
din nou în recesiune

Preţurile călătoriei cu taxiul în Braşov se vor mări din luna
decembrie. În plus, vor fi aplicate tarife diferenţiate pentru
cursele de zi şi de noapte, potrivit reprezentanţilor municipalităţii. „În ultima perioadă, am primit o serie de solicitări
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de la firmele de profil pentru avizarea unui nou tarif de zi,
respectiv de 1,53 lei/km, şi introducerea unui tarif de noapte,
care este de 1,73 lei/km.”, a explicat purtătorul de cuvânt
al primăriei, Sorin Toarcea.
pag. 3

Zona euro riscă să intre în a treia recesiune după 2008, în
pofida datelor economice recente care au fost peste aşteptări,
a avertizat Jean-Michel Six, economist şef la Standard&Poor’s
pentru regiunea Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, relatează
CNBC. „Riscurile unei a treia recesiuni au crescut”, a declarat
Six la Londra, în timpul unei întâlniri cu presa.
Zona euro a suferit două recesiuni, una în 2009 şi o altă în
2012-2013. Six a notat că redresarea începută în al doilea
trimestru din 2013 a atins deja nivelul maxim, iar economia
va stagna. „Vom evita probabil o a treia recesiune, dar la limită”, a adăugat economistul.
Date publicate vineri au arătat că economia regiunii a avansat
cu doar 0,2% în trimestrul al treilea, în timp ce analiştii anticipau o creştere de 0,1%.
Există în continuare îngrijorări mari legate de soliditatea economică a zonei euro, în special în privinţa şomajului şi a inflaţiei extrem de scăzute. Six a spus că dacă Banca Centrală
Europeană nu va începe să cumpere obligaţiuni guvernamentale, riscul de recesiune va fi considerabil. BCE a început să
cumpere deja obligaţiuni acoperite şi titluri garantate prin
active, dat există apeluri pentru ca instituţia să achiziţioneze
şi obligaţiuni guvernamentale, la fel cum au procedat deja
Rezerva Federală FED a Statelor Unite, Banca Angliei şi
Banca Japoniei.
Preşedintele BCE, Mario Draghi, a reiterat luni angajamentul
băncii de a folosi instrumente neconvenţionale suplimentare,
dacă va fi cazul, inclusiv achiziţii de obligaţiuni guvernamentale. Jean-Michel Six anticipează, ca scenariu de bază, că suplimentarea lichidităţilor prin achiziţii de obligaţiuni
guvernamentale va începe anul viitor.
„Intrăm într-un teritoriul periculos, reputaţia BCE fiind în
joc, pe măsură ce instituţia îşi asumă tot mai multe riscuri.
Mă aventurez să spun că probabil este necesar”, a arătat Six.
Totuşi, economistul consideră că este probabil ca zona
euro să evite recesiunea în 2015 şi 2016, ajutată de declinul
preţurilor petrolului.

Vine iarna în 26 de judeţe

Weekend plin de hochei

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare
de cod galben de ploi şi ninsori valabilă până mâine la prânz. Printre
zonele afectate se află şi judeţul
Braşov. Potrivit meteorologilor, judeţele în care vine iarna sunt Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava,
Botoşani, Iaşi, Neamţ, Harghita,

Echipa de hochei pe gheaţă Corona
Wolves Braşov s-a întors din periplul
în Ungaria, din weekendul trecut, cu
cinci puncte strânse din meciurile cu
Debrecen, Miskolci şi Dab Docler.
„Lupii” au pierdut după executarea
loviturilor de departajare jocurile cu
Debrecen şi Miskolci şi s-au impus
pe terenul campioanei en-titre din Liga

Mureş, Bacău, Vaslui, Galaţi, Vrancea, Covasna, Braşov, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu,
Vâlcea, Gorj, Brăila, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi şi Constanţa. Directorul Administraţiei Naţionale de
Meteorologie Ion Sandu, a arătat
că este o schimbare de regim, putem
spune că vine iarna.
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Mol, Dab Docler, cu scorul de 5-2.
Antrenorul hocheiştilor braşoveni,
suedezul Jerry Andersson, este mulţumit de punctele cucerite în cele trei
partide. Astăzi hocheiştii braşoveni
vor juca în Liga Naţională împotriva
celor de la Proghim Gheorghieni, de
la ora 18.30, la Patinoarul Olimpic
din Braşov.
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Poliţia Braşov caută specialist în IT
Candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare
cu licență în matematică-informatică, ingineria sistemelor,
calculatoare ori cibernetică. Concursul pentru ocuparea
postului se va organiza în perioada 8 – 12 decembrie.
Înscrierile se pot face pe bază de cerere, până pe 21
noiembrie. Solicitările se depun la Serviciul Management
Resurse Umane de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie
din Braşov, strada Prundului nr.10, în intervalul orar 9.00
- 16.00. Informații suplimentare se pot obține la telefon
0268.407500, interior 21747 sau 21748.

Sorin Ovidiu Vântu, eliberat
Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu va fi eliberat
condiționat din penitenciar. Decizia a fost luată de Tribunalul Ilfov și este definitivă. Astfel, Tribunalul Ilfov a
admis, ieri contestaţia omului de afaceri faţă de o decizie a Judecătoriei Sectorului 4 prin care a fost respinsă
cererea de eliberare condiţionată a acestuia. Vântu va
fi eliberat din închisoare în cursul zilei de miercuri, după
ce a executat o treime din pedeapsă. Omul de afaceri
a fost condamnat definitiv, în ianuarie, de instanţa supremă, la doi ani de închisoare cu executare, pentru
favorizarea lui Nicolae Popa, condamnat în legătură
cu prăbuşirea FNI.

Hrebenciuc rămâne după gratii
Judecătorii de la instanța supremă au admis, ieri, propunerea de prelungire a arestului preventiv pentru Viorel
şi Andrei Hrebenciuc, precum şi pentru Gheorghe Paltin
Sturdza, urmăriţi penal în dosarul retrocedării ilegale a
peste 43.000 de hectare de pădure. Astfel, perioada în
care aceştia trebuie să stea în arest a fost prelungită
până la 22 decembrie. Decizia nu este însă definitivă,
putând fi contestată la aceeaşi instanţă. Viorel Hrebenciuc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pe 29 octombrie în dosarul retrocedărilor ilegale.
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Vicepremierul Oprea:
Vine iarna în 26 de județe
Administrația Națională
de Meteorologie (ANM) a
emis o atenționare de
cod galben de ploi și ninsori valabilă până mâine
la prânz. Printre zonele
afectate se află și județul
Brașov.
Vicepremierul Gabriel Oprea
a anuntʼat ieri că în 26 judetʼe ale
tʼării sunt anuntʼate precipitatʼii
sub formă de ploi care se vor
transforma în lapovitʼă și ninsoare.
Oprea le-a cerut prefectʼilor
o atentʼie deosebită în Moldova,
unde de astăzi va intra în vigoare o atentʼionare hidrologică de
cod galben cu posibile depășiri
ale cotelor de atentʼie pe mai
multe râuri.
„Contez pe experiența dvs. în
situații de urgență și să activați
planurile de acțiuni, să vă
pregătiți măsurile de intervenție
pentru sezonul rece. Vă cer să
vă pregătiți toate forțele de
intervenție pentru a fi operativi”,
a spus Oprea.

Potrivit meteorologilor,
judetʼele în care vine iarna sunt
Maramureș, Bistritʼa-Năsăud,
Suceava, Botoșani, Iași, Neamtʼ,
Harghita, Mureș, Bacău, Vaslui,
Galatʼi, Vrancea, Covasna,
Brașov, Buzău, Prahova,
Dâmbovitʼa, Argeș, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Brăila, Tulcea,
Ialomitʼa, Călărași și Constantʼa.
Directorul Administraţiei
Naţionale de Meteorologie
(ANM), Ion Sandu, a arătat că

începând de ieri noapte se
așteaptă cantitătʼi importante
de precipitatʼii sub formă de
ploaie și pe parcursul zilei de
astăzi acestea se vor transforma
în zăpadă.
„Dacă toată cantitatea de
precipitații se va transforma în
zăpadă, ar fi probleme, dar la
munte, în Carpații Orientali, se
va transforma. După această
perioadă, începând de duminică,
temperaturile în timpul nopții

vor fi negative și precipitațiile
vor veni sub formă de zăpadă
și în sudul țării, inclusiv în
București. Este o schimbare de
regim, putem spune că vine iarna”, a spus directorul ANM,
Ion Sandu.
De asemenea vicepremierul
le-a cerut politʼiștilor rutieri să
fie prezentʼi în stradă și să ia măsurile legale corespunzătoare,
subliniind că șoferii au obligatʼia
să aibă cauciucuri de iarnă.

Regele Mihai, invitat de Iohannis
la ceremonia de învestire
Klaus Iohannis l-a
invitat pe Regele Mihai la ceremonia de
numire a sa în functʼia
de președinte al României.
Invitaţia vine după
ce Klaus Iohannis a
participat, ieri, la o
masă festivă, la Palatul Elisabeta. Noul
președinte a fost întâmpinat de principesa Margareta, căreia
i-a oferit un buchet de
flori, precum şi de
principele Radu. Iohannis le-a transmis
că această invitaţie este o
mare plăcere şi onoare.

Regele Mihai I a fost sărbătorit ieri la Palatul Elisabeta

cu ocazia zilei sale de
naştere şi a zilei onomastice, Majestatea Sa
împlinind pe 25 octombrie 93 de ani.
Președintele Curtʼii
Constitutʼionale a României (CCR), Augustin Zegrean, a anuntʼat
că validarea rezultatelor alegerilor se va face
după primirea dosarului de la BEC.
„Încă nu am primit
dosarul. Ne-am interesat, s-ar putea ca mâine să le primim, dacă
le primim, vineri să fiți
pregătiți de mare ședință festivă”, a afirmat Zegrean.

Ministrul rus de externe: Extinderea
nesăbuită a NATO este o greșeală
Ministrul rus de externe
Serghei Lavrov a declarat ieri,
la Moscova, că extinderea
„nesăbuită” și „neîntreruptă”
a NATO este o greșeală care
„subminează stabilitatea Europei”.
„Suntem convinși, am mai
vorbit despre aceasta încă de
la începutul actualei perioade
istorice, că extinderea nesăbuită și neîntreruptă a NATO

este o greșeală care subminează stabilitatea Europei”, a
afirmat șeful diplomatʼiei de
la Moscova în cadrul unei
conferintʼe de presă comune
cu omologul său ungar Peter
Szijjarto, potrivit RIA Novosti.
Anterior, Dmitri Peskov,
purtătorul de cuvânt al
președintelui rus Vladimir Putin, a declarat într-un interviu

pentru BBC că Rusia are nevoie de „garanții de 100% că
nicio țară nu se va gândi la
aderarea Ucrainei la NATO”.
Desfășurarea treptată a
fortʼelor Aliantʼei Nord-Atlantice în apropierea frontierelor
Rusiei a suscitat „neliniște”
la Moscova, a mai declarat
Peskov, adăugând că prin
actʼiunile sale NATO încearcă
să „rupă echilibrul de fortʼe”.
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Se majorează tariful
la taxiurile brașovene
Preţurile călătoriei cu taxiul în Braşov se vor
mări din luna decembrie. În plus, vor fi aplicate tarife diferenţiate
pentru cursele de zi şi de
noapte, potrivit reprezentanţilor municipalităţii.
„Conform prevederilor legale, Municicipalitatea avizează
tarifele cu care circulă taximetriştii autorizaţi în Braşov, în
limita preţului maximal aprobat de Consiliul Local Braşov,
preţ maximal care este de 2,2
lei/kilometru. În ultima perioadă, am primit o serie de solicitări de la persoane fizice
autorizate, întreprinderi familiale şi de la trei mari companii
dispecerizate, pentru avizarea
unui nou tarif de zi, respectiv
de 1,53 lei/km, şi introducerea
unui tarif de noapte, care este

Până la acest moment, tariful practicat de majoritatea taximetriştilor din Braşov era de 1,33 - 1,35 lei/km
de 1,73 lei/km. Legea le per-

mite acest lucru şi atât timp

Începe distribuirea cupoanelor din pachetul
„Pentru suflet”, dedicate seniorilor
Pensionarii cu venituri mai
mici de 1.000 de lei vor beneficia, din 24 noiembrie, de
cupoanele alimentare acordate prin programul “Pachete
pentru suflet”, aprobat de
Consiliul Local Braşov prin
HCL 342 din 5 iunie 2014,
care prevede ajutoare alimentare în valoare de 50 de lei
acordate de Crăciun şi de Paşte. „Fiecare pesionar care respectă criteriile privind vârsta,
respectiv 63 de ani la femei şi
65 de ani la bărbaţi, şi venitul
stabilit, va primi câte cinci bonuri valorice, fiecare în valoare de 10 lei, pe care le va

putea folosi în orice magazin
pentru a cumpăra produse alimentare. Pentru derularea
acestui program, în bugetul
local pentru 2014 a fost prevăzută suma de 2,25 milioane
de lei. Potrivit estimărilor
noastre, de aceste tichete vor
beneficia în jur de 25.000 de
vârstnici cu venituri mici”, a
declarat viceprimarul Adina
Durbacă.
Potrivit hotărârii consiliului
local, de această prevedere va
beneficia fiecare pensionar
care respectă criteriile amintite, astfel încât într-o familie
pot exista doi beneficiari, soţ

şi soţie. Tichetele valorice pot
fi ridicate din 24 noiembrie,
de la sediul Direcţiei de Servicii Sociale a Primăriei, aflat
pe Strada Panselelor nr 23.
cu buletinul de identitate (copie şi original), cuponul de
pensie pe luna noiembrie (copie şi original) şi cu o cerere
prin care să solicite acordarea
acestor tichete. “Fiind vorba
de un beneficiu social, acest
ajutor nu se acordă automat,
ci numai în baza acestei cereri”, a subliniat edilul.
Distribuirea tichetelor se va
încheia pe 18 decembrie. A.P.

Termen limită pentru înscrierea la
definitivat
Cadrele didactice care vor
să susţină examenul de definitivat în anul 2015 mai au la dispoziţie doar două zile pentru
a-şi depune dosarul. Astfel,
mâine 21 noiembrie, este termenul limită la care se mai pot
face înscrieri.
Cadrele didactice trebuie să
se înscrie în şcoală şi să aducă
documentele justificative la Inspectoratul Şcolar, unde vor fi
verificate şi validate. Examenul
se dă în limba română, dar
profesorii care predau la clase

cu predare integrală în limbile
minorităţilor naţionale pot susţine probele în limba de predare a disciplinei. Pentru ca un
cadru didactic să poată intra în
concursul pentru definitivat trebuie să aibă calificativul parţial
pentru anul şcolar în curs
„Bine“ sau „Foarte bine“, me-

dia notelor finale la inspecţiile
speciale să fie cel puţin 8 şi să
aibă o perioadă minimă de un
an în care să fi predat la catedră
în învăţămîntul preuniversitar.
Examenul de definitivat constă
în cel puţin două inspecţii la
clasă şi susţinerea unei probe
scrise.
Diana Bjoza

cât se încadrează în preţul ma-

ximal şi solicitările lor au anexată şi o justificare a acestor
tarife din punct de vedere al
costurilor de exploatare, municipalitatea trebuie să avizeze
aceste solicitări”, a explicat
purtătorul de cuvânt al primăriei, Sorin Toarcea.
Potrivit datelor municipalităţii, vor fi eliberate în perioada imediat următoare 80 de
avize pentru persoane fizice
autorizate, trei avize pentru
întreprinderi familiale şi 21
pentru firme (pentru un număr de 57 de maşini). Sunt
deja depuse încă 24 de solicitări din partea unor persoane
fizice autorizate şi 13 din partea unor firme, pentru 45 de
maşini, care aşteaptă de asemenea avizarea.
În total, în municipiul Braşov sunt înregistrate 1.024 de
autovehicule de taxi aparţinând unor firme, 402 aparţi-

nând persoanelor fizice autorizate şi şapte aparţinând unor
întreprinderi familiale. Noul
tarif nu devine obligatoriu pentru toate autovehiculele care
practică taximetria în Braşov,
ci va fi aplicat doar de cei care
au solicitat avizarea. Tariful
de noapte se va aplica doar în
intervalul orar 22.00 - 6.00 şi
trebuie să fie aplicat automat
de aparatul de taxat, care trebuie modificat în acest sens,
după obţinerea avizului de la
primărie.
Reamintim că taximetriştii
sunt obligaţi să afişeze tarifele
şi pe portieră. Până la acest
moment, tariful practicat de
majoritatea taximetriştilor din
Braşov era de 1,33 - 1,35
lei/km, tarif unic (fără diferenţiere între zi şi noapte) şi
era unul dintre cele mai mici
din ţară, nefiind modificat de
mai mulţi ani.
A.P.
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Ştiri pe scurt
Fondul Proprietatea va obţine un profit
de 933 de milioane de lei în 2014

Acţionarii Fondului Proprietatea au aprobat, în această dimineaţă, o ţintă de profit net de peste 534 milioane de lei.
Profitul este cu 9% mai mic decât cel bugetat iniţial pe 2014,
dar cu 42,7 % mai mic decât cel aşteptat să fie obţinut la
sfârşitul acestui an. Profitul net al Fondului Proprietatea
(FP) pe 2014 este estimt la 933 de milioane de lei, potrivit
proiectuuil de buget supus astăzi dezbaterii acţionarilor şi
votat în această dimineaţă. Profitul bugetat pe anul viitor
va fi, astfel, cu 42,7 % mai mic decât cel aşteptat să fie obţinut în 2014, deşi cu 9% mai mic decât cel bugetat pentru
acest an. Fondurile de investiţii obişnuiesc, însă, să-şi bugeteze sume mai mici decât cele pe care administratorii lor
le doresc în realitate, pentru a-şi disimula planurile.

Leul a devenit insensibil la declaraţiile politice

Influenţa cursului de schimb asupra preţurilor s-a diminuat
semnificativ în ultimii ani, iar de cel puţin şase luni leul „sa tolănit în intervalul 4,40 – 4,44 lei/euro” şi a devenit „complet indiferent la declaraţiile politice”, chiar şi într-un an
electoral, după ce, în urmă cu mai mulţi ani, deprecierea
leului avea un impact dublu în evoluţia preţurilor, comparativ
cu aprecierea, a declarat, miercuri, guvernatorul Băncii
Naţionale a României, Mugur Isărescu, în cadrul Colocviilor
de Politică Monetară. El a precizat că reducerea asimetriei
dintre impactul asupra preţurilor a devalorizării leului şi
cel al aprecierii acestuia a fost constatată în urma unor
cercetări profunde realizate de echipa de politică monetară
a Băncii Naţionale. În opinia guvernatorului BNR, este important ca banca centrală să ofere mai multă transparenţă,
să demonstreze că metodele sale se bazează pe cercetare,
pentru creşterea credibilităţii, având în vedere că, deşi
România îndeplineşte toate criteriile de adoptare a monedei
unice europene, „nimeni nu ne crede”.

ECONOMIC
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Chiriile, mai mici ca
ratele la Prima Casă
Ratele la creditele prin
„Prima Casă” la garsoniere şi apartamente cu
2 camere sunt cu peste
20% mai mici faţă de
chiriile lunare, cea mai
mare diferenţă, de 23%
fiind consemnată în Bucureşti.
Şi în Iaşi, Sibiu şi Ploieşti,
ratele lunare la garsoniere
sunt mai mici cu peste 20%
faţă de chiriile lunare.
Studiul comparativ, efectuat
asupra cotaţiilor medii din
nouă zone ale Bucureştiului
şi din nouă oraşe din ţară
(Cluj Napoca, Iaşi, Constanţa,
Craiova, Oradea, Braşov, Ploieşti, Sibiu, Timişoara) reflectă principalele diferenţe între
chiriile lunare şi ratele lunare
la creditele contractate prin
programul Prima Casă la instituţia Banca Românească
pentru garsoniere, apartamente cu două camere şi, respec-

tiv, pentru apartamente cu trei
camere. „O rată mai mică decât chiria şi avantajul unui
avans de minimum 5% justifică în continuare decizia de
investiţie într-o locuinţă prin
programul Prima Casă. Diferenţele dintre rate şi chirii sunt
semnificative în special la cele
mai solicitate categorii de locuinţe – garsonierele şi apar-

tamentele cu două camere”,
a declarat, într-un comunicat,
Dan Grigoriu, director divizia
produse şi segmente retail
Banca Românească.
În Constanţa, Craiova şi
Oradea, ratele lunare la apartamentele cu două camere
sunt cu aproximativ 15% mai
mari faţă de chirii. Dacă ne
raportăm la rezultatul pe ter-

men lung, chiar şi la un plus
de aproximativ 20% faţă de
chiria lunară, care se traduce
în câteva zeci de euro, decizia
de a investi în propria locuinţă
rămâne avantajoasă”, a adăugat Grigoriu.
Valoarea maximă finanţată
prin programul Prima Casă
de către Banca Românească
pentru un apartament vechi
este de 57.000 de euro, echivalentul în lei. De aceea, pentru toate locuinţele care costă
peste 60.000 de euro, rata prin
Prima Casă este aceeaşi, iar
diferenţele apar în valoarea
avansului. În Cluj Napoca, un
apartament de 3 camere prin
Prima Casă poate fi cumpărat
cu un avans de 8.000 de euro
şi cu o rată lunară de 327 de
euro, apropiată de chiria lunară(330 de euro). În Braşov,
avansul de 2.850 de euro şi o
rată de 310 euro/lună le asigură cumpărătorilor o locuinţă cu 3 camere.

RCA se va scumpi anul viitor, în medie, cu 30%
Oficialii Autorităţii de Supraveghere Financiară au arătat că noile reguli impuse pieţei
asigurărilor vor conduce, previzibil, la o majorare a tarifelor
aplicate asigurării de răspundere civilă auto. Capital a calculat, în premieră, şi care va
fi procentajul cel mai probabil
cu care vor creşte primele pe
zona RCA.
Preţurile poliţelor RCA vor
creşte, în 2015, în medie, cu
aproximativ 30%, arată o estimare Capital bazată de datele
oficiale ale pieţei asigurărilor.
Declanşatorul acestor scumpiri
este o normă recent lansată de

ASF, care interzice asigurătorilor să mai acopere pierderile
suferite pe segmentul RCA din
încasările obţinute pe alte linii
de asigurare. În aceste condiţii,
singura soluţie rămasă asigurătorilor pentru a acoperi „găurile” va fi creşterea tarifelor.
La nivelul lunii septembrie
2014, rata combinată a daunei
se situa la aproximativ 130%,
ceea ce înseamnă că totalul
cheltuielilor firmelor de asigurare în zona RCA depăşea cu
30% încasările, adică firma
pierde 30 de lei la fiecare 100
de lei încasaţi din RCA. Această diferenţă era acoperită din

profiturile obţinute din vânzarea altor tipuri de asigurări,
însă cum acest artificiu nu va
mai fi permis din 2015, societăţile de asigurare vor trebui
să obţină cei 30% în plus din
creşterea preţului.
De altfel, o scumpire de
30% este absolut plauzibilă în
2015, în condiţiile în care, în
ultimii trei ani, cam acesta a
fost ritmul de scumpire a poliţei RCA. În 2014, de exemplu, până la finele lunii
octombrie, prima pentru RCA
crescuse, pe medie, cu circa
35%, potrivit afirmaţiilor specialiştilor din ASF.

Creşterea taxelor vs. rata de colectare
Potrivit calculelor Consiliului
Fiscal referitor la gradul de colectare al veniturilor la buget
pe categorii de taxe şi impozite,
patru dintre principalele impozite (pe venit, pe profit, CAS
şi accizele) se situează undeva
în jur de 80%, în timp ce la
TVA performanţa este în scădere şi se duce spre 40%.
Chiar şi dacă ţinem cont de
partea ce nu are cum să fie taxată din motive structurale, colectarea TVA rămâne punctul
nevralgic al încasărilor bugetare. Veniturile bugetare au reprezentat în 2013 32,7% din
PIB iar veniturile fiscale
27,5%. Totodată, media state-

lor membre UE la aceşti indicatori financiari a fost de
45,7%, respectiv 40,5%. Prin
urmare, există un decalaj de
circa 13% faţă de media europeană, ceea ce înseamnă un deficit de încasări de 40% din
cele actuale sau aproape o treime din ceea ce ne-ar plasa în
zona uzanţelor europene.
Circa jumătate din acest decalaj ar putea fi acoperit dacă
am reuşi să aducem gradul de
colectare a TVA la nivelul statelor din regiune. Restul provine din aducerea de la 80% spre
90% a gradului de încasare al
celor patru categorii de impozite şi taxe mai uşor de urmărit.

Astfel, nu e de dorit creşterea
taxelor pentru cei care plătesc
oricum, ci conformarea voluntară sau forţată a celor care evită plăţile către buget.
De menţionat că nivelul relativ redus de eficienţă în taxare
depinde şi de diferenţele structurale între economii, în cazul
nostru autoconsumul şi piaţa
ţărănească având o pondere însemnată. Totuşi, aceste caracteristici nu explică nici pe
departe performanţa scăzută
în colectare, din moment ce,
în anul 2013, noi am avut un
grad de eficienţă în aplicarea
TVA de 56%, iar vecinii bulgari au consemnat 73%.
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Jumătate din agenţii de turism
angajaţi trebuie să fie calificaţi
La mai bine de un an
de zile de la intrarea
în vigoare a Ordinului
pentru licenţierea
agen ţiilor de turism,
echipele de control ale
ANT au verificat anul
acesta circa 4% din totalul agenţiilor de turism existente pe piaţă.
Astfel, inspectorii ANT au
verificat funcţionarea unui
număr de 148 agenţii de turism, din totalul de 3.480
existente. Potrivit răspunsului
primit de la ANT, în urma
controalelor efectuate au fost
sancţionate cu amendă contravenţională un număr de 19
agenţii, au fost retrase 31 de
licenţe de turism şi 28 de
agenţii au fost sancţionate cu
avertisment. Una dintre condiţiile impuse de lege prevede
ca jumătate din personalul
agenţiilor de turism angajat
ca agent de turism, să deţină

diplomă de calificare în
meseria de „agent de turism/ ghid”, recunoscută
de Autoritatea Naţională
pentru Calificări, ANC
(fostul CNF PA).
Specialiştii în turism
spun că această condiţie
vine în avantajul potenţialilor clienţi ai agenţiilor de turism. „E normal
ca persoana care lucrează în cadrul unei agenţii
de turism să fie calificată. Sunt unele agenţii în
care angajaţii sunt cam
pe dinafară. Pe salarii
mici e normal ca ei să nu
fie atenţi. Majoritatea agenţiilor au câţiva angajaţi, însă
cerinţa asta cu atestarea salariaţilor e un lucru bun, care
vine în sprijinul turistului”, a
declarat Traian Bădulescu,
consultant în turism. „Buna
pregătire profesională a agenţilor de turism este o investiţie
în calitate şi nu doar o chel-

tuială – ea aduce turiştilor
reuşita vacanţelor alese, iar
agenţiei vânzări repetate şi
clienti mulţumiţi”, a afirmat
Liviu Moraru, Secretarul general al ANAT.
Şcolarizarea costă în jur de
1.000 de lei. Cursul de calificare
pentru agent de turism – ghid
nu este organizat de Autori-

tatea Naţională pentru Turism
(ANT), ci de instituţii specializate şi acreditate de Autoritatea Naţională de Calificări.
Activitatea de agent de turism
se desfăşoară în baza diplomei de absolvire a cursului cu
dublă calificare.
„Diploma de calificare ca
agent de turism se obţine ca

urmare a absolvirii unui
curs de numai 1.080 de
ore într-un centru de formare. Dacă ai deja experienţă într-o agenţie de
turism, poţi obţine diploma de calificare doar
printr-un examen întrunul dintre centrele de
evaluare existente”, a
precizat Liviu Moraru,
secretarul general al
ANAT,
Pe piaţă sunt în jur de
18 agenţii şi centre care
organizează cursuri de
calificare ca agent de turism ghid, iar preţurile
variază de la 600– 1200 de
lei, în funcţie de numărul de
ore. „Centrul de formare şi
evaluare al ANAT oferă cursuri de perfecţionare, urmărind astfel evolutia acestei meserii, odata cu multiplicarea
destinatiilor turistice, dezvoltarea sistemelor on-line si
segmentarea publicului. Pre-

gătirea profesională a agenţilor de turism este o condiţie
de bază pentru calitatea serviciilor de consiliere turistică”,
mai spune Moraru.
Calificarea ca agent de tursim a jumătate din salariaţii
unei agenţii urmăreşte o profesionalizare a agenţilor de turism, pentru ca ei vin primii
în contact cu publicul. Cursul
îşi propune să pregătească din
punct de vedere teoretic, dar
mai ales practic, viitoarea generaţie de agenţi de turism,
capabili să facă faţă noilor
provocări cu care se confruntă acest sector. La finalul
acestui curs, absolvenţii pot
gestiona în mod independent,
eficient şi profesionist, activităţile din fişa postului unui
agent de turism. Numărul
ghizilor de turism atestaţi
până în 2012 era de 4.483,
iar în august 2014, numărul
acestora a crescut cu 400 de
ghizi autorizaţi.

Care sunt cele mai atrăgătoare locuri
de muncă în viziunea tinerilor români
Chiar dacă domeniul IT predomină în piaţa online a muncii, conform unui studiu realizat
de către specialiştii site-ului de
job-uri smartdreamers.com,
acesta este la mare distanţă de
echilibru, atunci când punem
în balanţă cererea şi oferta.
Aşadar, cea mai atrăgătoare
poziţie în rândul tinerilor s-a
dovedit a fi Trainee, urmată
de un internship în Resurse
Umane.
Pe podium a urcat şi poziţia
de Recepţionist, la foarte mică
distanţă faţă de cea de Recrutor. Agent Servicii Clienţi
ocupă un onorabil loc 5 şi desparte astfel job-ul de Recrutor
de unul asemănător, Reprezentant HR. Assistant Manager şi Office Assistant, cele

care reprezintă domeniul
Administrativ în topul celor
mai căutate 10 job-uri de
către tinerii români, se regăsesc pe locurile 7 şi 8, în timp
ce Collection Officer şi Reprezentant Customer, care închid acest top.
Chiar dacă în primele 10
job-uri care au strâns cele mai
multe aplicări Vânzările nu se
diferenţiază de alte domenii,
lucrurile se schimbă radical

atunci când aruncăm o privire
şi către celelalte 40 de poziţii
care succed. Conform aceluiaşi studiu, 42% dintre tineri
îşi doresc să activeze în domeniul Vânzărilor, fie că discutăm despre poziţii de tip
B2B (Business to Business),
de Consilieri Clienţi sau de
Agenţi Call Center.
Următoarele două domenii,
Marketing şi Administrativ
merg umăr la umăr, împărţind
acelaş număr de procente,
16%. Cu patru procente mai
puţin decât cele două, Resursele Umane au şi ele un rol
important în comportamentul
candidaţilor, în timp ce 8%
din totalul aplicărilor se îndreaptă către lumea Financiarului şi a Contabilităţii.

Consiliere psihologică gratuită pentru părinţi
Fundaţia pentru Copii
Abandonaţi din Ghimbav a
acreditat un nou serviciu social care vine în completarea
celorlalte servicii sociale oferite, şi anume consiliere pentru părinţii şi reprezentanţii
legali aflaţi în situaţii de risc.
Acest serviciu a apărut din
considerentul că problemele
cu copiii nu se rezolvă singure,
ele pot avea urmări şi pot afecta viitorul tuturor.

Despre ce este vorba? Psihologii din cadrul fundaţiei
oferă consiliere gratuită pentru
părinţii (reprezentanţii legali)
care se simt descurajaţi, au încercat tot ce au ştiut sau credeau că au oferit tot ce au putut. Şi, totuşi, pare că efortul
este în zadar…
Care pot fi rezultatele obţinute?
Apelând la acest serviciu, părinţii îşi pot înţelege copilul
mai bine, pot clădi o relaţie sta-

bilă cu acesta şi pot găsi resurse
pentru a face faţă provocărilor
din diferitele perioade din viaţa
copilului. Serviciul este oferit
într-o încăpere special amenajată în cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale
din municipiul Braşov, str. Panselelor nr. 24, etaj I, camera 40.
Oricine doreşte să găsească un
sprijin şi o încurajare cu efecte
pe termen lung pot apela numărul 0740.757.109.

BRAȘOVUL ISTORIC

6

Joi

Albert Ziegler ,
pionier al aviaţiei

Albert Ziegler (1888 -1946) este primul
pilot sas din Ardeal, constructor şi instructor aviatic. Albert Ziegler s-a născut în Codlea, într-o familie modestă,
unde de copil îşi făcea din două umbrele mari obiect zburător cu care sărea de pe clădiri. După şcoala primară
a învăţat meseria de lăcatuş, unde ca
ucenic ocupaţia lui era foarte variată.
Printre altele, lucra la un motor care
trebuia să funcţioneze fără benzină.
De asemenea, se ocupa şi de telegrafie.
Vrând să-şi mărească cunoştinţele, a
plecat în Elveţia franceză, unde lucra
în domeniul motoarelor, apoi în Paris,
pentru o perioadă de doi ani. Începând
cu anul 1908 a avut ocazia de a lucra
în domeniul aviatic la Berlin, definitivându-şi formaţia tehnică şi punând
la punct o serie de proiecte printre
care amintim: motoare premiate la
concursuri internaţionale, un autoturism amfibiu, un avion propriu.

În aprilie 1912 firma Siemens-Schuckert îi lăsase un spaţiu cu scule şi un
motor de 50 CP pentru studii. Cu
acest motor, Ziegler îşi construise
primul său avion monoplan „Pfeilf lugzeug” (avion săgeată) cu care
efectua zboruri cu succes.
Avionul lui fiind construit din materiale inferioare sau vechi, el nu putea
sǎ se foloseascǎ de experienţa şi
ştiința lui. Pentru realizarea dorinţelor sale avea nevoie de un motor
mai mare şi bani mai mulţi. Pentru
15.000 Coroane, donaţi de către concetăţenii săi, cumpărase un EtrichEindecker (monoplanor) cu un motor
Mercedes de 120 CP, pe care voia să-l
monteze în avionul său.
La 28 noiembrie 1913, pe aerodromul Johannistal din Berlin şi-a luat
licenţa ca pilot, constructor şi in-

structor aviatic, revenind apoi
în Transilvania. La 6 săptămâni
după tragicul accident al lui
Vlaicu, Ziegler doboară deasupra
Măgurei Codlei recordul de înălţime, ajungând la 3.000 m altitudine.
În 4 şi 7 decembrie 1913, mulţimea
se adună în Sibiu pentru a-i urmări
zborul.
Până în iunie 1914 a efectuat 90 de
zboruri demonstrative din care 35
cu pasageri, serie care culminează cu
o aterizare forţată în apropiere de
Sighişoara, în timpul căreia avionul
a suferit uşoare stricăciuni, remediate ulterior de Ziegler.
În data de 28 noiembrie 1913, a susţinut examenul pentru licenţa de pilot şi constructor de avioane, pe
aerodromul Johannistal din Berlin
revenind apoi în Transilvania.

Î n
zilele
de 4
şi 7 decembrie
1913, au
urmat zboruri demonstrative
la Sibiu unde s-a adunat o mulţime
impresionantă pentru a-l urmări.
În timpul primului Razboi Mondial,
Ziegler a lucrat ca şef al echipei de
piloţi de încercare al uzinei aeronautice din Lloid, Austria şi ca instructor
de zbor în Germania. Viaţa şi activitatea lui Albert Ziegler sunt curmate
de moartea sa, survenită în circumstanţe neelucidate în anul 1946 în
localitatea Halle din Germania.

(sursa text: www.wikipedia.org)

LOCAL

20 noiembrie 2014

Livrarea ajutoarelor
alimentare întârzie

Totuşi, în cadrul unei videoconferinţe, prefectura a dat
o serie de explicaţii referitoare la acordarea acestora
Primăria Braşov a primit
o serie de precizări
privind distribuirea ajutoarelor alimentare
acordate prin Programul
operaţional „Ajutorarea
persoanelor defavorizate”, finanţat din Fondul
de ajutor european, însă
nici acum nu se ştie data
la care aceste ajutoare
vor fi distribuite.

Potrivit viceprimarului Adina Durbacă, municipalitatea
va fi notificată cu două zile înainte de livrarea cantităţilor de
alimente, dar abia după ce Guvernul, prin Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi
Ministerul Muncii, va definitiva procedura de licitaţie pentru achiziţionarea acestora.
Chiar dacă nu se ştie când
va începe livrarea, cert este
că aceasta se va face în două
tranşe, iar din cauza numărului mare de beneficiari, Municipalitatea a solicitat
prelungirea termenului de distribuire către beneficiari, de
la 30 de zile de la momentul
recepţiei, până în 31 martie
2015. „Anul trecut am avut
un număr de aproximativ
13.000 de beneficiari ai acestor ajutoare, adică aproape
30 de tiruri de alimente. Noi

am solicitat Instituţiei Prefectului, care ne-a promis sprijin
în această problemă, prelungirea termenului, deoarece
vorbim de un număr foarte
mare de beneficiari, iar cantitatea este mult prea mare
pentru a fi distribuită în 30
de zile de la livrare, aşa cum
precizează HG nr. 799/2014”,
a spus viceprimarul. În plus,
primăria va face programări
în funcţie de categoriile de
beneficiari, pentru ridicarea
pachetelor, la fel cum s-a întâmplat şi în anii trecuţi.
Câte două cutii de fiecare beneficiar. Pachetul va fi deja
ambalat în cutii, astfel încât
primăriile nu vor avea decât
rolul de a colecta cupoanele
din partea beneficiarilor şi de
a le înmâna cele două cutii la
care are dreptul fiecare beneficiar. Conţinutul fiecărei cutii

va fi format din 3 kilograme
de făină albă, 3 kg de mălai,
o pungă de paste, doi litri de
ulei, 2 kg zahăr, patru conserve de carne de porc a câte 300
de grame fiecare, trei cutii de
carne de vită în suc propriu a
câte 300 de grame fiecare şi
cinci conserve de pateu a câte
200 de grame fiecare. Potrivit
viceprimarului Adina Durbacă, în primă fază va fi livrată
aproximativ 60% din cantitatea de alimente, apoi restul.
Cei omişi de pe listă se pot adresa Direcţiei de Servicii Sociale.
Beneficiarii omişi de la distribuirea cupoanelor pot solicita direct ajutoarele la
Direcţia de Servicii Sociale
Cetăţenii care nu au primit
cupoanele distribuite de guvern, dar care consideră că
sunt îndreptăţite să primească
aceste ajutoare, respectiv se

încadrează într-una dintre categoriile vizate, pot solicita
Direcţiei de Servicii Sociale
a Primăriei Braşov înscrierea
pe o listă suplimentară de beneficiari. „Le recomandăm
acestor persoane să vină cu
cartea de identitate şi documentele doveditoare privind
veniturile în momentul în care
va începe distribuirea, pentru
a nu face două drumuri”, a
mai precizat viceprimarul.
Sediul DSS se află pe strada Panselelor nr. 23, în clădirea Centrului Multifuncţional
de Servicii Sociale.
Cine beneficiază. Beneficiarii
de ajutoare constând în alimente sunt familiile şi persoanele singure beneficiare
ale venitului minim garantat,
sau ale alocaţiei pentru susţinerea familiei acordată în
baza Legii nr. 277/2010, şomerii cu indemnizaţie lunară
de până la 400 lei, inclusiv, şi
şomerii înregistraţi la AJOFM
care nu beneficiază de indemnizaţie, pensionarii cu venituri
sub 400 lei/lună, persoanele
cu handicap grav şi accentuat,
neinstituţionalizate, adulţi si
copii; veterani de război sau
văduve ale acestora, foşti deţinuţi politici sau beneficiari
ai Legii Recunoştinţei, etc.
A.P.
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Curse suplimentare
pe traseul liniei 24
Conducerea Regiei Autonome de Transport (R.A.T.)
Braşov va suplimenta numărul de curse efectuate pe traseul liniei 24 (Livada Poştei
– ICPC) în zilele de 21, 22
şi 23 noiembrie.
Măsura este determinată de
solicitarea organizatorilor
Festivalului de Tehnologie
Braşov – ALT_Festival, eveniment ce se va desfăşura
în cadrul Institutului de Cercetare – Dezvoltare – Inovare Braşov.
Astfel, vineri, 21 noiembrie,
vor fi efectuate cursele obişnuite, respectiv cu traseul
prin cartierul Avantgarden şi
cu plecări la orele 7.50 şi

15.40 din Livada Poştei şi
8.10 şi 16.00 din capătul
ICPC.
În afară de cursele menţionate mai sus, în cele trei zile
menţionate, vor fi efectuate
curse şi între orele 9.00 şi
19.00, la interval de o oră,
pe traseul Livada Poştei –
Strada Lungă – Gara Bartolomeu – Strada Cărămidăriei
– Roplant – Târg Auto –
ICPC şi retur.
R.A.T. Braşov va afişa în
toate staţiile de pe traseu şi
pe portalul ww.ratbv.ro, în
secţiunea „Trasee şi orare”,
orarele de circulaţie ale liniei 24 valabile în această
L.A.
perioadă.

Se fac înscrieri
pentru nunta de aur

Şi an acest an Primăria Braşov organizează o petrecere
festivă pentru cuplurile braşovene care au împlinit peste
50 de ani de căsătorie neîntreruptă şi care nu au fost sărbătorite la ediţiile anterioare.
Sărbătoarea festivă „Nunta
de aur” aflată la cea de-a XVIa ediţiila va avea loc miercuri
17 decembrie 2014, cu începere de la ora 15.00 la Res-

xxx

taurantul Aro Palace.
Familiile braşovene sunt invitate la cam. 25 – Arhiva
Stării Civile de luni până joi
inclusiv între orele 8,3012,00, în vederea depunerii
cererii de participare, cu următoarele documente:
◾ actele de identitate – originale şi xerocopii;
◾ certificatul de căsătorie –
original şi xerocopie. L.A.
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Un băiețel fără un braț și-a
construit o proteză din Lego
Un băiat de nouă ani,
născut cu o malformație
la brațul stâng, și-a construit el însuși o proteză
bionică funcțională cu
ajutorul unor elemente
de Lego, scrie ziarul The
Atlantic.
Aidan Robinson a creat, cu
ajutorul unui specialist de la
Autodesk Coby Unger, o proteză care să îl ajute să-și amelioreze calitatea vietʼi de zi cu
zi. El a unit o piesă din plastic
cu un conector fizic cu ajutorul
căruia poate fixa și controla
diverse terminatʼii, de la un suport cu care să tʼină telecomanda de la televizor până la o
mână realizată din piese de
Lego. Acest lucru aduce și o
economie considerabilă, tʼinând
cont că o proteză performantă
pentru adultʼi costă cel putʼin
15.000 de dolari. Cele pentru
copii pornesc de la 5.500 de
dolari, dar trebuie schimbate
odată cu vârsta.
Marea calitate a protezei
constă în flexibilitatea ei. Ea

Joi

Pe scurt
Skype traduce în timp real conversațiile
Skype se reinventează, iar prima etapă din acest proces
este introducerea posibilităţii de a purta conversaţii cu o
persoană în orice limbă cu subtitrare, scrie playtech.ro.
În urmă cu aproximativ jumătate de an, cei de la Microsoft
au făcut public un clip prin care demonstrau o versiune
viitoare de Skype. Era vorba de o iteraţie care includea
un modul de traducere în timp real. Acesta din urmă,
printr-un sistem de conversie voce către text, era responsabil de traducerea cuvintelor interlocutorului. Rezultatul traducerii, la ambele capete ale conversaţiei se
manifesta printr-o subtitrare afişată în partea de jos a
ecranului. După o lungă perioadă în care s-a aflat în stadiul de proiect, serviciul de traducere este acum în beta
şi poate fi experimentat de un număr limitat de utilizatori.
Cel puţin momentan, varianta preview este disponibilă
pentru utilizatorii de Windows 8.1.

Nokia vrea să concureze cu Apple prin lansarea unei tablete

Marea calitate a protezei creată de băiețel constă în flexibilitatea ei
este adaptabilă pentru o mare
varietate de activitătʼi, asigurând astfel băiatului o mai
mare autonomie și cel mai

mare avantaj al său constă în
faptul că se poate regla și nu
trebuie schimbată pe măsură
ce purtătorul său crește.

Inventʼia lui Aidan Robinson a
trezit deja interesul unor producători de proteze din SUA.

Compania finlandeză Nokia a prezentat o tabletă care
utilizează sistemul de operare Android, acesta fiind
primul său dispozitiv lansat după și-a vândut divizia
de telefoane mobile către Microsoft pentru șapte miliarde de dolari, transmite Reuters. Noua tabletă are
un ecran tactil cu o diagonală de 7,9 inchi și un procesor Intel Atom de 2,4 Ghz. Cu o greutate de 319
grame și o grosime de 6,9 milimetri, Nokia N1 are un
design similar cu iPad Mini de la Apple, chiar dacă utilizează ultima versiune a sistemului de operare al rivalului Google, Android 5.0.
„Inițial, în primul trimestru al anului următor, tableta
va fi vândută pe piața chineză la un preț estimat de
249 de dolari”, a informat Nokia. Compania finlandeză
a precizat că de producția, distribuția și comercializarea
noii tablete N1 se va ocupa grupul taiwanez Foxconn.

Micile erupții vulcanice
ar încetini încălzirea climei
Micile eruptʼii vulcanice ar
putea arunca în atmosfera terestră înaltă mai multe gaze
decât s-a apreciat până acum,
contribuind astfel la încetinirea
încălzirii climatice, arată un
studiu american.
Studiul indică faptul că
eruptʼii ca cea a vulcanului Saricev din arhipelagul rus Kurile, produse între 2000 și
2013, au dus la mărirea de
peste două ori a reflectʼiei
radiatʼiilor solare fatʼă de estimările anterioare. Cercetarea,
publicată în Geophysical Research Letters, a avut la bază
măsurători ale aerului, efec-

tuate de la sol și cu ajutorul
satelitʼilor. Oamenii de știintʼă
știu de multă vreme că
eruptʼiile vulcanice pot răci atmosfera prin emisii de anhidridă sulfuroasă, însă credeau
că numai vulcanii mari pot
produce cantitătʼi suficiente
pentru a coborî temperatura
la sol. Ei mentʼionează eruptʼia
vulcanului de pe muntele Pinatubo (Filipine) din 1991,
care a aruncat în atmosferă 20
de milioane de tone de sulf.
Acidul sulfuric, format la contactul anhidridei sulfuroase cu
oxigenul din atmosfera înaltă,
poate persista câteva luni, re-

flectând o parte din razele
Soarelui, care nu ajung astfel
pe Pământ, temperatura la
suprafatʼa lui scăzând.
Cercetătorii au calculat că
energia solară reflectată în
spatʼiu de particule de acid
sulfuric rezultat din gazul sulfuros emis de vulcanii mici
ar fi putut scădea temperaturile de pe glob cu 0,05 —
0,12 grade din anul 2000.
Noile date ar putea explica
partʼial încetinirea încălzirii
globale în ultimii 15 ani, perioadă considerată de autorii
studiului un „hiatus în încălzirea climatică”.

Cel mai mare ecran digital de înaltă
definiție, inaugurat în Times Square
Cel mai mare
ecran digital de înaltă
definitʼie din lume,
aproape la fel de
mare ca un teren de
fotbal american, a
fost inaugurat martʼi
în celebra piatʼă Times Square din New
York.
Instalat pe fatʼada unui hotel, ecranul are 23,74 metri
înăltʼime și 100,5 metri lungime, acoperind întregul
spatʼiu dintre străzile 45 și 46,

chiar în inima Times Square.
Potrivit producătorului Mitsubishi Electric Power Products Inc, ecranul are o
densitate de 24 de milioane

de pixeli — un record mondial pentru
astfel de suprafatʼă,
iar tehnologia Real
Black LED permite
pietonilor să vadă
clar, chiar și de
aproape.
Ecranul gigant
este, de asemenea,
echipat cu camere de înaltă
definitʼie, pentru a putea filma
multʼimea și transmite imagini
live, interactʼionând cu retʼelele
de socializare.
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Ne-am luat
revanșa

Papp e al Stelei
Fundaşul Paul Papp, care
fusese împrumutat, la 31 august, pentru un an, de la Chievo Verona, cu opţiune de cumparare, a semnat o
înţelegere valabilă pe cinci sezoane cu FC Steaua, a
anunţat site-ul oficial al echipei campioane. „Mă simt încrezător
că pot face lucruri şi mai bune decât până acum. Îmi doream
foarte mult să joc la cea mai bună şi iubită echipă din Romania
şi pot spune că mă simt excelent aici. La Steaua am găsit
un climat foarte bun pentru a progresa, nişte oameni de caracter şi foarte multă valoare. Traversez o perioadă cu multe
realizări, iar toate acestea au venit după o muncă foarte intensă şi cu ajutorul lui Dumnezeu. Sper să nu mă opresc
aici, sper să continui tot aşa, să mă antrenez bine, să progresez, să joc şi să dau totul pentru clubul meu. Acest transfer
reprezintă încrederea pe care au avut-o în mine oamenii din
acest club. Sunt fericit şi, totodată, fascinat de Magica
Steaua!”, a declarat Papp, pentru sursa citată.

România a învins Danemarca, scor 2-0, într-o
partidă amicală disputată pe Arena Națională
și a răzbunat astfel înfrângerea cu 2-5, de
acum 11 ani, din preliminariile pentru EURO
2004.
Reprezentativa României a
învins, pe Arena Naţională,
cu scorul de 2-0 (0-0), selecţionata Danemarcei, într-un
meci amical în care ambele
goluri au fost marcate de atacantul Stelei, Claudiu Keşeru.
În minutul 53, Chipciu i-a pasat lui Keşeru, care l-a driblat
pe Andersen şi a marcat în
poarta goală. Cinci minute
mai târziu, Keşeru a primit o
pasă de la Raţ şi a marcat cu
un şut la vinclu de la circa 20
de metri. Selectʼionerul Anghel Iordănescu a început meciul cu următoarea formulă
de echipă: Pantilimon - Papp,
Chiricheş, Gardoş, Raţ - Hoban, Prepeliţă - Enache, Maxim, Sânmărtean - Keşeru.
Au mai jucat: Luchin, Motʼi,
Pintilii, Adi Popa, Bicfalvi și
Chipciu. Mijlocaşul Eric Bicfalvi a debutat în acest meci
la naţionala României. Acesta
a fost ultimul meci al naţionalei României în acest an.
Iordănescu e fericit. Selecţionerul Anghel Iordănescu a declarat după meciul amical cu
Danemarca, scor 2-0, că este
bucuros că naţionala României încheie anul cu o victorie,
dar şi pe primul loc în grupa
F de calificare la Euro-2016.
„Consider că este o victorie
muncită, obţinută în repriza
a doua, pentru că jocul din
prima parte nu a încântat.

Sânmărtean, urmărit de Chievo
Mijlocaşul stelist Lucian Sânmărtean a fost urmărit de reprezentanţii clubului Chievo Verona la meciul amical România
- Danemarca, a anunţat impresarul Anamaria Prodan. „Sunt
oamenii care conduc clubul Chievo Verona. Jucătorii români
sunt foarte buni, iar ăştia de la Steaua sunt incredibili”, a
spus impresarul. Întrebată dacă Sânmărtean va semna cu
Chievo Verona, Anamaria Prodan a răspuns: „Până nu am
discuţia finală cu patronul şi preşedintele Stelei, nu hotărâm
nimic. Sânmărtean îşi doreşte să rămână. Dacă avea 23 de
ani acum era mai bun ca Messi. Şi este mai bun. Mai sunt
discuţii şi despre alţi jucători să plece. Dar până nu hotăreşte
Steaua ce jucători păstrează şi ce nu, eu nu pot să spun nimic”, a spus Ana Maria Prodan.

Ronaldo vs Messi

Chiar dacă am schimbat mulţi
jucători faţă de meciul cu Irlanda de Nord şi au absentat
cei despre care ştiţi, consider
că, cel puţin tactic, am făcut
o partidă bună. Îmi doream
foarte mult să obţin această
revanşă, pe care cred că toţi
o aşteptam în faţa Danemarcei. Astăzi am întâlnit o echipă
bună, puternică şi mă bucură
faptul că am câştigat şi am
încheiat anul pe primul loc în
grupa de calificare la Euro2016”, a declarat Iordănescu
în conferinţa de presă de după
meci.
Seară perfectă pentru Keșeru.
Atacantul Claudiu Keşeru a
declarat că este onorat că a
avut ocazia să marcheze pentru echipa naţională, subliniind că a avut o seară
senzaţională la partida amicală a României cu Danemar-

ca, scor 2-0. „A ieşit senzaţional această seară. I-am spus
lui Răzvan Raț să aleagă
poarta din dreapta, că acolo
marchez cele mai multe goluri.
E o onoare pentru mine să am
privilegiul de a marca, dar e
munca întregului colectiv. Mă
trec fiorii când se intonează
imnul, este o mândrie, o răsplată a multor ani de muncă,
sunt acele momente la care visează orice copil. Le datorez
multe colegilor de la Steaua,
care m-au pus în valoare de
atâtea ori, stafului tehnic şi
lui nea Puiu. Important este
că am câştigat acest meci.
După un astfel de meci, nu mă
pot plânge de oboseală”, a
spus Keşeru. Iordănescu a
afirmat că atacantul Claudiu
Keşeru este un jucător foarte
bun, cu simţul golului. „Faptul
că a marcat atât de mult ple-

dează pentru el. După revenirile lui Marica şi Rusescu,
Keşeru va crea o emulaţie pe
acest post, în beneficiul naţionalei”, a spus Iordănescu.
„Suntem pe drumul cel bun”.
Căpitanul naţionalei României, Răzvan Raţ, a declarat
după victoria din meciul amical cu Danemarca, scor 2-0,
că „tricolorii” sunt pe drumul
cel bun şi speră să continue
în acest fel. „Trebuie felicitaţi
toţi jucătorii prezenţi la această acţiune. Am tratat serios
acest meci şi a ieşit aşa cum
ne-am dorit. Suntem pe drumul cel bun şi sper să continuăm aşa. Astăzi am încercat
să facem un meci bun. Keşeru
este un jucător foarte bun şi
care demonstrează că merită
să joace la echipa naţională.
Mi-aş dori ca Steaua să nu-l
mai poată ţine”, a spus Raţ.

Weekend plin de hochei
Echipa de hochei pe gheatʼă
Corona Wolves Brașov s-a întors din periplul în Ungaria, din
weekendul trecut, cu cinci
puncte strânse din meciurile
cu Debrecen, Miskolci și Dab
Docler. „Lupii” au pierdut după
executarea loviturilor de departajare jocurile cu Debrecen
și Miskolci și s-au impus pe terenul campioanei en-titre din
Liga Mol, Dab Docler, cu scorul de 5-2. Antrenorul ho cheiștilor brașoveni, suedezul

9

Jerry Andersson, este multʼumit
de punctele cucerite în cele trei
partide deși recunoaște că echipa se putea întoarce cu maxim
de puncte din cele trei jocuri.
Pentru „lupi” urmează un nou
weekend plin. Astăzi, hocheiștii
brașoveni vor juca în Liga
Natʼională împotriva celor de
la Proghim Gheorghieni, de la
ora 18.30, la patinoarul olimpic
din Brașov. În cazul în care vor
reuși să câștige acest meci, elevii antrenorului Jerry Ander-

sson vor fi siguri de un loc în
semifinalele campionatului.
Sâmbătă și duminică brașovenii vor juca în Liga Mol împotriva celor de la Ujpesti și
Debrecen. „Trebuie să luăm
meciurile unul câte unul. Cred
că vom reuși să învingem Ujpesti, însă trebuie să fim foarte
atenți, pentru că ultima oară
ne-au pus destul de multe probleme. Apoi, cu Debrecen trebuie să ne luăm revanșa. Cu
siguranță ne gândim să

câștigăm toate cele șase puncte,
pentru a putea rămâne aproape de podiumul Ligii Mol”, a
spus tehnicianul brașovenilor,
Jerry Andersson. În clasamentul Ligii Mol, Corona Wolves
Brașov este pe locul patru cu
31 de puncte. Lidera Ligii Mol
este formatʼia maghiară Dab
Docler, pe pozitʼia secundă sunt
cei de la Miskolci, iar ultima
treaptă a podiumului este ocupată de slovacii de la Nove
Zamky.

Cei mai buni fotbalişti ai lumii s-au întâlnit într-un meci amical
de cinci stele, Portugalia – Argentina. Câștig de cauză a avut
Cristiano Ronaldo, Portugalia învingând cu scorul de 1-0 Argentina lui Lionel Messi. Unicul gol al partidei a fost înscris
în minutul 90+1 de Raphael Guerreiro. Într-un alt super meci,
Germania a învins cu 1-0 Spania la Vigo și a produs prima
înfrângere a ibericilor pe teren propriu după 34 de meciuri.
Ultima echipă care a învins Spania pe teren propriu a fost
selecționata României, în 2006, la Cadiz, cu scorul de 1-0.
Unicul gol al partidei dintre Spania și Germania a fost marcat
de vedeta lui Real Madrid, Toni Kross în minutul 89. Iată și
alte rezultate înregistrate în meciurile amicale disputate
aseară: Scoția – Anglia 1-3, Franța – Suedia 1-0, Polonia –
Elveția 2-2, Italia – Albania 1-0, Irlanda – SUA 4-1, Ungaria
– Rusia 1-2, Austria – Brazilia 1-2, Grecia – Serbia 0-2, Belarus – Mexic 3-2 și Slovacia – Finlanda 2-1.

Bute s-a accidentat
Pugilistul Lucian Bute s-a accidentat la spate şi nu va putea
evolua în meciul cu argentinianul Roberto Bolonti, în gala
programată la 6 decembrie, la Montreal, anunţă presa canadiană.
Potrivit TVS Sports, meciul lui Lucian Bute cu Bolonti va fi
înlocuit de partida dintre Jean Pascal şi Donovan George.
Lucian Bute, în vârstă de 34 de ani, a boxat ultima dată la
19 ianuarie, la Montreal, fiind învins atunci la puncte de canadianul Jean Pascal, într-un meci contând pentru centurile
WBC Diamond şi NABF la categoria semigrea. Bute care
are în palmares 31de victorii dintre care 24 prin KO și 2 înfrângeri, a pierdut centura IBF la categoria supermijlocie în
mai 2012, când a fost învins de britanicul Carl Froch.

Tecău continuă cu Rojer
Tenismanul Horia Tecău a anunţat pe pagina sa oficială de
Facebook, că va continua să facă echipă de dublu şi în anul
2015 cu olandezul Jean-Julien Rojer. „Sunt recunoscător
pentru acest sezon. Mi-a plăcut să fac parte din această echipă. Vom continua împreună şi anul viitor. Mulţumesc fanilor
noştri. Este minunat să văd comunităţile de români la meciurile
noastre. Vom încerca să vă dăm mai puţine dureri de cap
anul viitor" , a scris Tecău, postând pe pagina sa şi o fotografie
cu Jean-Julien Rojer. Tecău şi Rojer au câştigat opt trofee în
acest an. Ei s-au impus la Shenzhen, Washington, s-Hertogenbosch, Bucureşti, Casablanca, Zagreb, Beijing şi Valencia
şi au mai jucat o finală, la Rotterdam. Ei au participat la începutul acestei luni la Turneul Campionilor de la Londra, fiind
eliminaţi din faza grupelor după trei înfrângeri.

DIVERTISMENT

Concert simfonic
la Sala Patria
Filarmonica Braşov vă
invită în această seară,
de la ora 19.00, la Sala
Patria, unde va avea loc
un concert simfonic care
îl are la pupitru pe Leonard Boga, iar solistă, la
pian, este Raluca Ştirbăţ.
Veţi avea ocazia să audiaţi
R. Wagner – Preludiu si
moartea Isoldei, Fr. Liszt –
Concertul nr. 2 pentru pian
si orchestra şi J. Brahms –
Serenada nr. 1 in Re major
op. 11.
Biletele pentru concertele
Filarmonicii Braşov se pot
procura de la sala „Patria”
(B-dul 15 Noiembrie, nr.50A)
astăzi între orele 16 – 18.
Leonard Boga a absolvit
secţia Dirijat orchestră a Universităţii Naţionale de Muzică
Bucureşti, unde i-au fost profesori Petre Andriesei (1999-

Raluca Ştirbăţ va concerta la Braşov
2001) şi Horia Andreescu
(2001-2004). Tot la Universitatea Naţională de Muzică
Bucureşti şi tot sub îndrumarea dirijorului Horia Andreescu obţine (2005) şi diploma
de Master în Stilistica dirijorală. În anul 2011 a beneficiat
de o bursă de studii la „Die

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen” (DKB).
Raluca Ştirbăţ s-a născut
la Iaşi. La vârsta de şase ani
începe studiul pianului în oraşul natal, la Liceul de Artă
Octav Băncilă. Dupa un an de
studiu la Academia de Muzică
George Enescu din Iaşi, este

Expoziţie la Poarta Ecaterinei Bancuri
Până duminică, 23 noimebrie, mai puteţi vizită expoziţia
„Suntem fluturi (dar am fost
omizi)” a artiştilor Andrei Cornea şi Daniel Loagar (Wood
Be Nice) deschisă la Poarta
Ecaterinei din Braşov. Expoziţia este compusă din 20 de
lucrări.
În atelierul lor din Bucureşti,
Daniel şi Andrei au experimen-

tat tehnică artizanală de transfer
de imagine pe suprafeţe neconvenţionale, în acest caz lemnul
şi în 2011 s-au lansat sub numele de Wood Be Nice.
„Vrem să facem imaginile să
redevină palpabile, să le redăm
umanitatea care a stat la baza
creării lor, iar lemnul marchează perfect revenirea imaginii la
firescul ei”, spun artiştii.

◾ – Imaginaţi-vă că sunteţi întrun lac plin cu crocodili fioroşi. Ce
faceţi ca să scăpaţi de ei?
– Ne oprim din imaginat!
◾ Legea lui Franko privind locul de
muncă: Dacă-ţi place ceea ce faci,
probabil că faci ceea ce nu trebuie.
◾ Un copil mic s-a pierdut în supermarket şi plânge necontenit.
Oamenii din jur îl liniştesc spunân-

admisă prima, cu
punctaj maxim, la
Universität für Musik und darstellende
Kunst din Viena, la
clasa Prof. Jürg von
Vintschger, unde îşi
va încheia studiile,
obţinând renumita
diplomă vieneză
Solistendiplomşi titlul de Magister Artium. Raluca Ştirbăţ
a debutat la vârsta
de zece ani p e
scena Filarmonicii
Moldova din Iaşi
sub bagheta lui Ion Baciu.
Este câştigătoarea a numeroase concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale.
Imprimarile ei sunt difuzate
la posturi de radio din Austria,
Elveţia, Italia, Romania,
Ungaria, Bulgaria, Turcia,
Maroc ş.a.

du-i că îi vor găsi mama şi îi dau
sfaturi:
– Trebuia să te ţii de fusta mamei.
– Am încercat, dar nu am ajuns.
◾ – Ce ţi-a picat astăzi la bac?
– Faţa!
◾ Mi-am făcut casa rotundă. De ce
aşa ciudată? Rotundă? A aflat soacră-mea că îmi fac casă nouă şi ma întrebat dacă este un colţişor şi
pentru ea.

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

NORTHMEN: SAGA
VIKINGILOR -PREMIERĂ(NORTHMEN: A VIKING SAGA)
Regie: Claudio Fäh
(N-15) Gen: Acţiune,
Aventuri
Durata: 97 minute
orele: 18:30, 20:30
MAGIE ÎN LUMINA LUNII PREMIERĂ–
(MAGIC IN THE MOONLIGHT)
Regie: Woody Allen
(AG) Gen: Comedie, Dramă
Durata: 97 minute
ora: 19:15
ELIZA GRAVES -PREMIERĂRegie: Brad Anderson
(N-15) Gen: Thriller
Durata: 112 minute
ora: 22:00
O MINCIUNĂ NECESARĂ
-PREMIERĂ-

(THE GOOD LIE)
Regie: Philippe Falardeau
(AP-12) Gen: Dramă

Durata: 110 minute
ora: 18:00
CU CE ŢI-AM
GREŞIT NOI,
DOAMNE? PREMIERĂ(QU’EST-CE QU’ON A
FAIT AU BON DIEU?)
Regie: Philippe de
Chauveron
(AP-12) Gen:
Comedie
Durata: 97 minute
ora: 20:00
INTERSTELAR:
CĂLĂTORIND
PRIN UNIVERS
(INTERSTELLAR)
Regie: Christopher
Nolan
(AP-12) Gen: SF,
Aventuri
Durata: 169 minute
orele: 16:15, 21:15
PATIMILE MARIEI
(STATIONS OF THE CROSS)
Regie: Dietrich Brüggemann

(AG) Gen: Dramă
Durata: 107 minute
ora: 16:00
BOXTROLI -3D(THE BOXTROLLS)
Regie: Graham Annable, Anthony
Stacchi
(AG) Gen: Animaţie, Aventuri
Durata: 97 minute, dublat
ora: 13:15
JOHN WICK
Regie: David Leitch, Chad Stahelski
(N-15) Gen: Acţiune, Thriller
Durata: 96 minute
ora: 14:15
BARBAŢI MIŞTO
(THE STAG)
Regie: John Butler
(AP-12) Gen: Comedie
Durata: 94 minute
orele: 16:30, 22:15
FURIA: EROI ANONIMI
(FURY)
Regie: David Ayer
(N-15) Gen: Acţiune, Dramă, Război
Durata: 134 minute
ora: 13:45

Joi

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi e posibil să iniţiezi încet, dar sigur, o ceartă
între tine şi un coleg de la serviciu. Încearcă să îţi protejezi
banii pe care i-ai economisit până acum cât poţi tu de mult.
Taur. Adaptează-te schimbărilor de care ai parte astăzi, nu
este momentul potrivit pentru a te opune. Încearcă să te
agiţi mai puţin şi să accepţi mai mult.
Gemeni. Încearcă să fii tu astăzi şi nu te preface că te simţi
bine dacă nu se întâmplă acest lucru. Ceea ce poţi face tu
este să te înconjori de persoanele dragi ţie.
Rac. Ai toate şansele ca astăzi să cunoşti pe cineva cu care
să începi o relaţie amoroasă. Încearcă să te împărţi în aşa
fel încât să îi împaci pe toţi cei dragi ţie.
Leu. Dacă ştii ce să alegi astăzi, cu siguranţă vei reuşi să te
plasezi din ce în ce mai aproape de succes. Încearcă să îţi
spui punctul de vedere superiorilor tăi fără să îţi fie teamă.
Fecioară. Încearcă să nu fii risipitor/oare astăzi, chiar dacă
conjunctura îţi cere acest lucru. Nu cheltui mai mult decât
te ţine buzunarul doar pentru a impresiona pe cineva.
Balanţă. Încearcă să iei viaţa cu bune şi cu rele şi să înveţi
să accepţi şi părţile ei mai puţin frumoase. Firea ta răsfăţată
va ieşi la iveală astăzi, însă va trebuie să te temperezi.
Scorpion. Apele se liniştesc în viaţa ta şi se pare că totul
reintră în normal astăzi. După o perioadă mai agitată, a sosit
momentul să te relaxezi într-o destinaţie cât mai izolată.
Săgetător. Încearcă să nu despici firul în patru astăzi, chiar
dacă îţi este greu să te controlezi. Dacă ţi-ai propus să ajungi
undeva, nu lăsa pe nimeni să te împiedice să reuşeşti.
Capricorn. Încearcă să îţi condimentezi viaţa, altfel monotonia
va pune stăpânire pe ţine. Desprinde-te de rutina zilnică şi
de persoanele negativiste care te-au acaparat în grupul lor.
Vărsător. Astăzi este ziua perfectă pentru comunicare şi ai
face bine să laşi ruşinea deoparte atunci când ai un scop de
atins. Pune lucrurile cap la cap şi vei găsi singur/ă calea.
Peşti. Astăzi este momentul să vezi realitatea aşa cum este,
din păcate are şi multe părţi negative. Priveşte cu optimism
spre viitor, însă ai grijă să nu îţi faci prea multe iluzii.
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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„Nu e după aia”
Scena se petrece în gara
Ploeşti: căldură tropicală, persoane multe, de
ambele sexe, de toate
categoriile sociale; aglomerare de bagaje. „Popor, mulţime, mateloţi”,
cum se spune pe afişele
pieselor senzaţionale.
Toţi aşteaptă cu nerăbdare
trenurile: „unii plec şi alţii
vin”, cum se spune în opera
Carmen.
În sălile de aşteptare şi în
restaurante toropeala călătorilor cari aşteaptă, cine ştie de
când, deodată este sguduită de
glasul de stentor al portarului:
- Poftiţi domnilor la bilete!
Pe linia întâia trenul care pleacă spre Bucureşti, pe linia a
doua trenul care pleacă spre
Predeal!
Senzaţie printre călători.
Moţăitorii se deşteaptă. Grăbiţi dau buzna pe uşi: o învălmăşeală de incendiu brusc
anunţat.
Cineva care avea biletul în
buzunar, ese liniştit din restaurant şi coboară scările tunelului, pentru a se duce pe linia a
II-a, de unde urma să ia trenul,
care trebuia să plece spre Predeal, după cum anunţase portarul cu glasul de stentor.

Ploieşti – Gara de sud (foto: www.republicaploiesti.net)
La intrarea în tunel, domnul
Cineva, ridicând capul distrat,
privirea-i fu isoită de o firmă
mare, pe care citi desluşit, cu
litere lapidare:
Pe linia I. Spre Câmpina –
Predeal.
Era cu totul invers de cum
spusese portarul cu glas de
stentor.
Nedumerit domnul Cineva,
reurcă scările tunelului, pentru

a cere informaţii precise şi a
se edifica.
Întâlnind pe funcţionarul
C.F.R. îl întrebă neliniştit:
– Domnul meu, pe ce linie
e trenul care pleacă spre Câmpina-Predeal?
– Pe linia a doua!
Răspunsul funcţionarului
C.F.R. coincidea cu vestirea
portarului cu glasul de stentor, dar contrazicea tabela
din tunel.

– Dar, uite, răspunse, domnul Cineva, pe tabela de colo
scrie altfel.
– „Nu e după aia!” încheie
flegmatic funcţionarul C.F.R.
văzându-şi de treabă.
„Nu e după aia!” – aşa e la
noi, chiar dacă aia ar reprezenta suprema înţelepciune...
(Carpaţii, Anul II, Nr. 49,
Luni 14 August 1922)
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Din presa maghiară
Salariile şoferilor de autobuz, conductorilor şi vânzătorilor
de bilete de călătorie au fost reduse la jumătate

Şoferii de autobuz, conductorii şi vânzătorii de bilete au
avut parte de o surpriză neplăcută în ziua de salariu. Ei au
primit 50% mai puţin din salariul de până acum. Dacă luna
trecută salariul unui şofer era 75 lei şi a vânzătorului de
bilete 40 lei, acum ei au primit 32,50 lei respectiv 20 lei.
Decizia de ultimă oră a produs nemulţumire în rândul
angajaţilor, mai ales că această reducere s-a aplicat pe
luna în curs.

Primăria a argumentat această decizie prin faptul că micşorarea salariului este o consecinţă a cererii lucrătorilor
de a se reduce programul de lucru. Această explicaţie
însă nu poate fi acceptată, întru-cât programul de lucru
nu s-a redus la jumătate, iar această decizie drastică trebuia discutată din timp.
Angajaţii au ales patru reprezentanţi pentru a interveni
în favoarea lor la Primărie. Ei au apelat şi la Camera de
Muncă, Inspectoratul de Muncă şi Sindicatul Metalurgiştilor pentru susţinere şi au trimis o scrisoare de protest
şi la Ministerul Muncii, în care cer soluţionarea imediată
a problemei. Salariaţii nu au întrerupt munca în speranţa
că această situaţie va fi soluţionată în favoarea lor.

(Váratlanul és önkényesen felére szállították le a
városi autobusz vezetőinek és jegyadóinak a fizetését.
În: Brassói Napló, nr. 119, 19 noiembrie 1933, p.4)

Cristina Baciu

Dinu Eva

Anunţuri şi mică publicitate în Gazeta de Transilvania
În presa de altădată, anunţurile oficiale, obligatorii de
tipărit prin lege şi reclamele
erau publicate pe ultima pagină. Reclamele constau mai
ales în texte scurte, precise şi
în acelaşi timp convingătoare,
pentru a atrage muşteriii. În
pofida scurtimii lor, ele ne
spun ce ispite erau oferite braşovenilor în acea epocă.
Loteria în Braşov
Înştiinţare
Hotărât fiind ca loteria cea

mare de bani din Viena să se
(re)tragă neapărat la 1 mai
anul curent, şi lozuri de acestea în Braşov numai până în
16 aprilie anul curent se mai
pot vinde; oricari voiesc a lua
parte la jocul acestei loterii,
ce se bucură chiar de prea înaltă ocrotire, ajutând prin
aceea totdeodată la un scop
de obşte folositoriu, să se folosească de scurta vreme hotărâtă pentru cumpărarea de
lozuri. Spre îndemână mai
mare, lozuri de acestea se află

nu numai la lăcaşul subscrisului, ci şi la casele neguţătoreşti,
a domnilor P. T. Clompe şi
Rudolf Orghidan, însă nicăiri
mai ieftin de 5 florini monedă
convenţională pe un loz.
Braşov, în 20 martie 1841
Karol Myss, senator, ca
îngijitoriu al acestei loterii
pus din deregătorie.”
Vânzarea la mezat
„Miercuri, în 31 martie anul
curent, se va liţita la faţa locului
casa lui Gotfried Neumann sub

numărul 505 şi pe lângă un preţ
cuviincios se va şi bate.”
Braşov, în 25 martie 1841
Divizoratul” (Oficiul de
moşteniri etc.)
Reclamă la articole de modă
pentru dame
„Subscrisa arată cu toată
cinstea cum că dânsa iarăşi sa aşezat aici şi aşteaptă un
transport mare de podoabă de
modă pentru dame la care
pofteşte pe respectivele cumpărătoare. Se află cu cvartirul

(locuinţa) în Târgul Grâului,
în casa din unghiu (colţ), lângă casa domnului căpitan al
cetăţii, Chrestels.
Amalia Bömches

(Gazeta de Transilvania,
nr. 11, 16 martie 1841, p. 4)
Ruxandra Nazare
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Festival pentru copii
„Fulg de nea”
60 de copii s-au înscris
în competiţia Festivalului „Fulg de nea”, aflat
la cea de-a IX-a ediţie ce
se va desfăşura în weekend la Centrul Cultural
Reduta.
Evenimentul a fost promovat
şi în concursurile muzicale străinătate chiar de către câştigătorii ediţiilor de până acum. Pe
scena de la Reduta, vor evolua
şi două trupe nou înfiinţate de
liceeni braşoveni. În premieră,
concurenţii se pot acompania
singuri la pian sau clape.
„Piesele pe care le vor prezenta copiii sunt în primă audiţie, iar juriul este unul de
excepţie” a declarat Claudia
Miriţescu, directorul festivalului. Din juriu fac parte profesori de muzică, artişti, actori
şi muzicieni, iar Mihai Constantinescu a fost desemnat
preşedinte de juriu. Chiar şi
cei ce nu vor reuşi să urce pe

Vedeta are cu o problemă serioasă de sănătate: ea trebuie să se opereze urgent la ambii ochi. Prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruţă, Nicoleta a spus că e „aproape
chioară”. Măruţă nu a crezut-o şi a supus-o unui test,
asemănător celui de la oftalmolog. Vedeta n-a reuşit să
distingă aproape nimic de pe cele două panouri aduse
în platou. Nicoleta Luciu a spus că va merge să se opereze la Istanbul”Mi-e frică de mor. După operaţie voi merge cu ajutorul unui câine labrador care mă va ghida”, a
declarat ea.

podium vor primi distincţii şi
diplomă motivaţională.
Festivalul „Fulg de nea” îşi
propune descoperirea de noi
talente şi stimularea acestora
în domeniul interpretării muzicii uşoare româneşti, precum şi sprijinirea creaţiei
originale româneşti de muzică
pentru copii. În viziunea organizatorilor, Festivalul se do-

reşte să fie o virtuală rampă
de lansare şi promovare a copiilor talentaţi.

Programul Festivalului
Sâmbătă, 22. 11. 2014 –
Secţiunea Interpretare, grupele de vârstă 12-14 şi 1518 ani şi Secţiunea Creaţie
◾ Ora 17. 00 – începerea
spectacolului – concurs

fost realizate după apariţia cinematografiei, la începutul
anilor 1900.
Morris Everett Jr. , în vârstă
de 73 de ani, care locuieşte în
oraşul Cleveland din statul
american Ohio, şi-a dedicat
întreaga viaţă alcătuirii acestei
colecţii de postere originale
ale unor filme turnate în limba
engleză.
Un punct central al arhivei
este afişul filmului „Metropolis” din 1927, estimat la

47.000 de dolari. Alte afişe
valoroase sunt cele ale unor
filme clasice, precum „Mic
dejun la Tiffany/ Breakfast at
Tiffany's”, „Pe aripile vântului/ Gone with the Wind” şi
„Vrăjitorul din Oz/ The Wizard of Oz” (1939).
Colecţia include însă şi afişele unor filme produse în
epoca modernă, precum „Naşul/ The Godfather”, „Terminatorul/ The Terminator”,
„Pulp Fiction” şi „Titanic”.

Actorul Chris Hemsworth, desemnat
„cel mai sexy bărbat în viaţă” de revista People

Starul din „Thor” (2011),
actorul australian Chris Hemsworth, 31 de ani, a fost desemnat de către revista People
„cel mai sexy bărbat în viaţă”
Starul din „Thor: The Dark
World'” (Thor: Întunericul,

Marius Moga a luat o hotărâre decisivă privind viitorul
său, după cum a dezvăluit Cabral. La 3 ani după ce s-a
despărţit de Iulia Vântur, Marius Moga şi-a informat prietenii apropiaţi ce decizie a luat în privinţa viitorului său:
se căsătoreşte. Aleasa inimii sale este tânăra pe care a
cunoscut-o la începutul anului în timpul filmărilor ultimului
său videoclip, „Pe barba mea”, Bianca Lăpuşte, şi de de
care nu s-a mai despărţit, scrie wowbiz.ro. Doar că unul
dintre prietenii artistului, Cabral, a fost atât de entuziasmat
de vestea primită, încât a transmis-o în mediul virtual:
„Da. Probabil sunt naivo-romantico-incurabil dar tocmai
ne-am înmuiat toţi când am aflat ca Marius a cerut-o de
nevastă. Şi viitoarea doamnă Moga a zis... DA!”

Nicoleta Luciu suferă de miopie

Cea mai mare colecţie de afişe de film,
estimată la 8 milioane de dolari, va fi licitată
Cea mai mare colecţie din
lume de afişe de film, estimată la aproape 8 milioane de
dolari, va fi pusă în vânzare
într-o licitaţie care va avea loc
în luna decembrie, informează
dailymail. co. uk.
Colecţia include aproape
toate afişele de film care au
fost produse în lume şi este
estimată la 7,8 milioane de
dolari. Această arhivă uriaşă
conţine 196.000 de afişe pentru 44.000 de filme care au

Marius Moga se însoară

2013) şi „Avengers” (Răzbunătorii, 2012) a mulţumit, ironic, „tuturor celorlalţi bărbaţi
inteligenţi, pentru că asta (titlul de cel mai sexy bărbat în
viaţă, n. r. ) se bazează pe un
test de inteligenţă, nu doar pe
aspectul fizic”.
Titlul de cel mai sexy bărbat în viaţă a fost acordat
pentru prima dată în 1985,
într-un articol despre actorul
australian Mel Gibson. Deţinătorii acestui titlu au fost
aleşi, de-a lungul timpului,
din toate grupele de vârstă,
John F. Kennedy Jr. având
29 de ani, în 1988, când a
primit titlul, iar Sean Con-

nery având 59 de ani, în
1989. Johnny Depp, George
Clooney, Brad Pitt şi Richard
Gere au fost fiecare desemnaţi
de câte două ori drept „cel
mai sexy bărbat în viaţă”.
Anul trecut, revista People a
acordat titlul cântăreţului
Adam Levine, solistul trupei
Maroon 5, unul dintre puţinii
deţinători ai distincţiei care
nu este actor.
Chris Hemsworth, al cărui
prim lungmetraj a fost „Star
Trek”, din 2009, este căsătorit
cu actriţa spaniolă Elsa Pataky.
Actorul va apărea pe coperta
ediţiei de vineri a revistei
People.

Duminică, 23. 11. 2014 –
Gala laureaţilor
◾ Ora 10. 00 – afişarea
concurenţilor calificaţi la
secţiunea interpretare,
grupele de vârstă 12-14
şi 15-18 ani şi secţiunea
creaţie
◾ Ora 13. 00 – Gala Festivalului „Fulg de nea”.
Liana Adam

Mirabela Dauer, despre pensia mică: „Ce mare brânză?”

Deşi venitul pe care îl primeşte de la Stat este de numai
760 de lei pe lună, artista spune că nu vrea să se plângă.
Mirabela Dauer a vorbit în emisiunea „Agentul VIP”, de
la Antena Stars, despre pensia ei mică, dar nu a dorit să
se înţeleagă că se vaită. „Probabil că atâta meritam şi
atât mi-au dat. Ce mare brânză? M-am văitat eu vreodată? Şi nici n-am să mă vait. Mie nu-mi place să mă
vait. Asta e. Mă duc, muncesc, alerg, cânt frumos. Vine
lumea la spectacol şi asta e”, a spus ea.

