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VALUTĂ

Până de Crăciun, 44 de familii cu venituri modeste şi având
ca membri persoane cu handicap, vor primi o locuinţă în
blocul de locuinţe sociale amenajat de primărie în locul
fostului internat al Grupului Şcolar de Turism şi Alimentaţie

Publică Braşov, de pe strada Zizinului nr.144. Primarul
George Scripcaru a prezentat ieri presei noul bloc de locuinţe
sociale, iar în zilele următoare se va face recepţia lucrărilor
şi repartiţia locuinţelor. 

Blocul de locuinţe sociale,
dat în folosinţă de Crăciun

O companie braşoveană a realizat
primul parc logistic pentru firmele
din sectorul producţiei şi distribuţiei
de alimente la nivelul Regiunii Cen-
tru. Cererea de finanţare cu titlul
„ICE LOGISTIC PARC – Proiect
de realizare a unei Structuri de spri-
jinire a afacerilor din domeniul ali-
mentar prin construirea unei hale

frigorifice P+2E şi spaţii de birouri
în judeţul Braşov, oraşul Ghimbav,
zona Transilvania”, a avut o valoare
totală de peste 43,1 milioane lei, din
care suma nerambursabilă solicitată
a fost de peste 23,3 milioane lei, res-
tul reprezentând contribuţia benefi-
ciarului la cheltuielile eligibile şi
neeligibile.

Centru de afaceri, la Ghimbav 
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„Bran Winter Fest” este un festival
de muzică pop pentru copii şi tineri
(6-18 ani) care va avea loc în Bran,
pe 6 decembrie, de Sf. Nicolae. Fes-
tivalul este organizat de Asociaţia
Global Human Recovery în partene-
riat cu Asociaţia DOMI Dance şi cu
sprijinul Primăriei şi al Consiliului
Local Bran. Festivalul este organizat

pe cinci categorii de vârstă şi două
secţiuni, la care se poate participa in-
dividual, în grupuri vocale sau vocal-
instrumentale. Participanţii sunt în
număr de 95, concurenţi şi grupuri
la cele două secţiuni „interpretare” şi
„cântec de iarnă” , venind din toata
ţara.Bran Winter Fest este un eveni-
ment cultural de calitate.

Bran Winter Fest , în acest weekend!
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Bugetul, negociat cu FMI
şi cu Comisia Europeană
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Ministrul delegat pentru Buget, Darius Vâlcov, a declarat ieri
că partea română nu va veni cu nicio propunere de modificare
în sus a nivelului de taxe şi impozite, în cursul negocierilor
cu FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială.
„Sunt mult mai multe măsuri pe care le vom discuta cu FMI
(...) şi, da, este cert, venim cu măsuri de relaxare fiscală în
discuţiile cu FMI, nu venim însă cu nicio propunere de mo-
dificare în sus a nivelului vreunei taxe sau al vreunui impozit.
Ăsta este lucrul cel mai important”, a declarat Vâlcov la
Palatul Parlamentului.
Potrivit acestuia, creşterea deficitului nu se va lua în calcul
decât pe cele două componente – armată şi cofinanţări.
„Şi, în niciun caz nu depăşim 1,4 pentru măsurile care au
fost adoptate până în acest moment. Există o discuţie, vom
vedea ce se va întâmpla la finalul negocierilor. Astăzi avem
o întâlnire şi pentru rectificarea de mâine, nu cred că vor fi
niciun fel de probleme şi mâine vom putea să alocăm aceste
spaţii suplimentare bugetului de anul viitor”, a spus ministrul
pentru Buget.
Referitor la scăderea TVA, Darius Vâlcov a arătat că „vor fi
câteva surprize extrem de plăcute”.
„Vom veni cu cele mai bune măsuri pentru România. Oricum,
nu veţi vedea nicio creştere, ba mai mult vor fi câteva surprize
extrem de plăcute. Una – ţinem foarte mult, domnul prim-
ministru ţine foarte mult ca măcar la produsele bio să avem
această scădere de la 1 ianuarie a TVA-lui, de la 24 la 9%.
Sunt multe alte măsuri pe care le vom discuta, dar trebuie
să convingem atât Fondul, cât şi Comisia, că avem şi spaţiul
suficient, ele sunt deja prevăzute în buget, doar că ar fi incorect
din partea noastră să le prezentăm înainte de discuţii”, a spus
Darius Vâlcov. În ceea ce priveşte proiectul de buget pe anul
viitor, ministrul a reafirmat că în jurul datei de 10 decembrie
acesta va fi votat în şedinţa de guvern. Ulterior, acesta va fi
trimis în Parlament, care ar trebui să-l voteze până înainte
de Sărbători. 



EVENIMENT2 Miercuri

Agenţia Naţională de Meteo-
rologie (ANM) anunţă că, de
sâmbătă, 6 decembrie, în toate
regiunile ţării va începe să nin-
gă, potrivit prognozei pentru
perioada 1 - 14 decembrie. 

În Transilvania, vremea va
fi rece la începutul intervalului,
cu maxime termice la nivelul

întregii regiuni situate în jurul
a 0 grade, însă ulterior, până
spre data de 7 decembrie, te-
mepraturile diurne vor creşte
spre valori normale pentru
acestă perioadă, respectiv 3...4
grade, în medie. În a doua săp-
tămână de pronoză, valorile
termice vor scădea uşor şi trep-

tat, astfel încât mediile diurne
se vor situa în jurul a -2 grade.
Media valorilor minime va fi
de -4...-2 grade, mai scăzută în
zilele de 5 şi 6 decembrie, dar
şi spre sfârşitul intervalului de
prognoză, când va fi de apro-
ximativ -6... -7 grade. Proba-
bilitatea pentru precipitaţii, în
general slabe şi predominant
sub formă de ninsoare, va creş-
te după data de 7 decembrie.
La munte, în primele zile ale
intervalului de prognoză va nin-
ge pe arii extinse, în general
moderat cantitativ. Ulterior,
până pe 7 decembrie, doar izo-
lat mai sunt condiţii pentru nin-
sori slabe, dar după această
dată va ninge zilnic, local şi
temporar, în toate masivele
montane.

Klaus Iohannis a demisionat
din funcţia de primar al Sibiului

Primar al municipiului Si-
biu din anul 2000, Klaus Io-
hannis, preşedintele ales, a
demisionat ieri din această
funcţie. „Mi-am depus man-
datul de primar al municipiu-
lui Sibiu. Acest lucru era
necesar. Le mulţumesc sibie-
nilor. Pentru mine a fost o
onoare şi o plăcere să le fiu
primar timp de 14 ani şi ju-
mătate. Voi fi preşedintele tu-

turor românilor, dar când
spun acasă spun Sibiu”, a afir-
mat Klaus Iohannis, care a
anunţat că va pleca pentru câ-
teva zile într-o vizită privată
în SUA. Potrivit legii, prefec-
tul judeţului ia act de demisia
primarului, iar ordinul prefec-
tului, împreună cu un extras
din procesul-verbal al şedinţei,
se înaintează Ministerului
Afacerilor Interne, care va

propune Guvernului stabilirea
datei desfăşurării alegerilor
pentru un nou primar. Acestea
trebuie să aibă loc în termen
de maximum 90 de zile din
momentul în care postul de
primar este declarat vacant.În
prezent, atribuţiile de primar
ale lui Klaus Iohannis sunt
exercitate, ca interimar, de vi-
ceprimarul Astrid Fodor
(FDGR).

România
se  situează pe locul
11 după ponderea costu-
lui unui galon de benzină
în venitul mediu zilnic, po-
tivit unui studiu Bloom-
berg pentru 61 de ţări și
publicat de  Ziarul finan-
ciar. 

Un galon de benzină pre-
mium, adică circa patru litri, cos-
tă 4,92 de euro, în timp ce
venitul mediu zilnic este de 28
de dolari (22,5 euro). Astfel,
pentru cumpărarea a aproape
patru litri de benzină, un român
trebuie să plătească 22,04% din
venitul mediu pe zi. Calculat
pentru un litru de combustibil,
ponderea este de 5,82% din ve-
nitul mediu zilnic.

În ceea ce priveşte preţul li-
trului de benzină, acesta se si-

tuează la 1,3 euro, scă-
zând cu 17% în ultimele şase
luni în România, potrivit da-
telor Bloomberg.

Astfel, România se clasează
pe locul 29 în rândul ţărilor
luate în considerare de analiza
Bloomberg, după preţul litrului
de benzină.

Ţinând cont, însă, şi de sa-
larii, România se plasea-
ză în clasamentul
denumit "suferinţă
la pompă" pe
l o c u l

11 în rândul celor 61 de state
analizate.

Topul ţărilor cu cele mai mari
preţuri la benzină este condus

de Norvegia, unde un litru
de benzină costă 1,96 de

euro, fiind urmată de
Turcia (1,79 euro) şi

Hong Kong (1,72
euro).

În funcţie de
preţ, România
se află între
C r o a ţ i a
(1,31 euro
pe litru),
locul 28, şi
C h i l e
(1,26 euro
pe litru),

locul 30.
Preţul unui li-

tru de benzină
este mai mic

decât în Româ-
nia în ţări ca Li-

tuania (1,29
euro pe litru) şi

Estonia (1,21 euro
pe litru).

În schimb, în Cehia (1,33 euro
pe litru), Grecia (1,5 euro pe li-
tru), Slovacia şi Slovenia (1,42
euro pe litru), benzina costă mai
mult decât în România.

Organizat după "suferinţa la
pompă", clasamentul Bloom-
berg este condus de Pakistan,
unde pentru cumpărarea unui
litru de benzină este necesară
o treime din venitul mediu zil-
nic, care se situează la 3,55 do-
lari (2,8 euro).

În Bulgaria, un litru pe ben-
zină costă 1,19 euro, mai puţin
decât în România, însă clasarea
pe poziţia a şaptea în topul "su-
ferinţei la pompă" este deter-
minată de venitul mediu zilnic
de 21 de dolari (16,9 euro).
Astfel, pentru cumpărarea unui
litru de bezină, un bulgar plă-
teşte 7,07% din venitul dintr-
o zi. Preţul unui litru de benzină
în Ungaria este 1,23 de euro,
un ungur acoperind această
sumă cu 4,25% din venitul me-
diu pe zi (locul 16). Datele sunt
valabile pentru trimestrul al pa-
trulea din acest an.

România,  în topul țărilor 
cu cea mai scumpă benzină

După 6 decembrie, va ninge în toată ţara

Florea Oprea, avansat în grad
Fostul şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie din Braşov,
Florea Oprea, a fost avansat în grad printr-un decret semnat
de preşedintele României. Astfel, Florea Oprea este, de acum,
chestor - şef de poliţie. El deţine, în prezent, funcţia de sub-
secretar de stat de probleme de ordine publică în cadrul Mi-
nisterului Afacerilor Interne. Florea Oprea a devenit ofiţer în
1986. Apoi, a câştigat concursul pentru şefia Poliţiei Munici-
piului Braşov. Ulterior a devenit prim adjunct al inspectorului
şef, iar din 2009 până în 2013 a condus Poliţia Judeţeană.
Florea Oprea are 55 de ani, este căsătorit şi are doi copii.

Un făgărășean căutat de austrieci a fost arestat
Poliţiştii brașoveni au capturat  un bărbat urmărit  internaţional
pentru furt de către autorităţile austriece.
„În data de 30.11.2014, poliţişti din cadrul Serviciului de In-
vestigaţii Criminale  şi Poliției Municipiului Făgăraș au capturat
pe raza municipiului Făgăraș un localnic de  38 de ani, urmărit
în baza unui mandat european de arestare. Autorităţile judiciare
austriece au emis pe numele său mandat european de ares-
tare, întrucât este suspectat de comiterea unui furt în noaptea
de 4/5.07.2014, când dintr-o hală din localitatea Bruckneudorf,
Austria, au fost sustrase prin efracție mai multe bunuri, cau-
zându-se un prejudiciu de 24.648 euro”, a precizat cms. șef
Liviu Naghi, purtătorul de cuvânt al IJP Brașov. Bărbatul a
fost încarcerat în arestul I.P.J. Brașov, urmând ca zilele ur-
mătoare să fie extrădat în Austria. 

Anchetă în Covasna, după arborarea unor steaguri negre
Autorităţile covăsnene au deschis o anchetă, după ce un grup
de extremişti maghiari a arborat steaguri negre în centrul ora-
şului Târgu Secuiesc, în semn de doliu, de Ziua Naţională a
României. Prefectul Marius Popică a dispus începerea an-
chetei. Acesta susţine că cei care au recurs la acest gest nu
reprezintă întreaga comunitate maghiară. Steagurile negre,
de care erau legate panglici în culorile Ungariei, au fost arborate
în loc de tricolor.



Consiliul Local Braşov a
aprobat proiectul tehnic şi in-
dicatorii tehnico-economici
pentru proiectul de reabilitare
a Pieţei de Miercuri. Valoarea
lucrărilor a fost estimată la
2,2 milioane de lei, adică
aproape 500.000 de euro.
„Pentru a corespunde din
punct de vedere urbanistic şi
pentru desfăşurarea unui co-
merţ civilizat, este necesară re-
modelarea Pieţei de Miercuri
prin realizarea unei construcţii
unitare pe structură metalică
cu regim de înălţime parter,
unde se vor amenaja spaţii co-
merciale, birouri administra-
tive, spaţii de depozitare şi
grupuri sanitare. Pereţii de în-
chidere şi învelitoarea vor fi

realizate din panouri tip san-
dwich, iar ventilarea se va face
natural”, se precizează în do-
cumentaţia anexată proiectu-
lui de hotărâre. 

Soluţia aleasă a fost stabilită
de comun acord cu comer-
cianţii din piaţă, după un
proeict prezentat pentru prima
dată în luna iunie a acestui an.

Lucrările vor începe îndată
ce vremea va permite acest
lucru şi vor dura aproximativ
trei luni.  Pentru a le permite
comecianţilor din piaţă să îşi
desfăşoare activitatea cât mai
mult timp, piaţa va fi închisă
doar o lună, iar în celelalte
două luni se va lucra pe câte
o jumătate din suprafaţă. A.P.

Prejmerenii de etnie romă
care trebuiau să îşi facă pentru
prima dată cărţi de identitate
sau ale căror acte au expirat
şi-au putut face documentele
personale cu ajutorul Asocia-
ţiei pentru Parteneriat Comu-
nitar Braşov, Direcţia
Judeţeană Comunitară de Evi-
denţă a Persoanelor Braşov,
Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoa-
nelor Braşov. Vineri, 28 no-
iembrie, „Caravana identităţii”

a ajuns la Prejmer prin inter-
mediul programului „Acces
la servicii sociale de bază pen-
tru persoane vulnerabile din
judeţul Braşov”. De aseme-
nea, s-au realizat anchete so-
ciale  pe baza cărora aceste
persoane vor putea beneficia
de servicii de asisten�ă și in-
formare pentru ob�inerea unor
drepturi sau servicii de bază
de care au fost priva�i prin lip-
sa actelor de identitate, în ur-
mătoarele domenii: șomaj -

întocmire și depunere dosar,
asisten�ă medicală - înscriere
la medic de familie, informare
și consiliere, asisten�ă socială
- întocmire și depunere dosar
și educa�ie - înscriere la
școală, informare și consiliere.
Proiectul „Caravana
identită�ii” este finanţat prin
granturile SEE 2009 - 2014,
în cadrul Fondului ONG în
România. Proiectul beneficia-
ză de o finan�are nerambur-
sabilă de 25.826 euro. 

Până de Crăciun, 44 de fa-
milii cu venituri modeste
vor primi o locuinţă în blo-
cul de locuinţe sociale
amenajat de primărie în
locul fostului internat al
Grupului Şcolar de Turism
şi Alimentaţie Publică Bra-
şov.

Primarul George Scripcaru a
prezentat ieri presei noul bloc de
locuinţe sociale, iar în zilele ur-
mătoare se va face recepţia lu-
crărilor şi repartiţia locuinţelor,
pe baza listei de priorităţi actua-
lizată şi aprobată în ultima şedinţă
de consiliul local, din luna no-
iembrie. De repartiţia apartamen-
telor se vor ocupa Serviciul
Patrimoniu şi Direcţia de Servicii
Sociale din cadrul primăriei Bra-
şov.

,,Mă bucur că am reuşit să ne
ţinem de cuvânt şi să le oferim
celor 44 de familii cel mai frumos

cadou de Crăciun: o casă nouă,
chiar dacă la început ne-am con-
fruntat cu probleme foarte mari,

astfel încât a trebuit să reziliem
contractul cu firma care câştigase
licitaţia. Este un proiect special

pentru noi, deoarece vorbim de
o categorie de persoane aparte,
familii aflate în situaţii de risc so-

cial. În ultima şedinţă de consiliu
local a fost aprobată lista cu cei
care sunt îndreptăţiţi să primească
o locuinţă socială, iar în perioada
următoare cei 44 de beneficiari
trebuie să îşi completeze dosarele.
Îmi doresc ca până la Crăciun
toate aceste familii să se fi mutat
în aceste locuinţe”, a declarat pri-
marul George Scripcaru.

Clădirea a fost construită în
perioada 1971-1972 cu destina-
ţia de cămin de elevi cu o capa-
citate de 300 de locuri, cu un
regim de înălţime de P+4E. În
urma lucrărilor de recomparti-
mentare şi reamenajare, s-au ob-
ţinut 44 de apartamente, dintre
care 38 de apartamente cu două
camere şi şase apartamente cu
trei camere. 

Potrivit directorului Direc�iei
de Servicii Sociale Braşov, Ma-
riana Topoliceanu, majoritatea
familiilor beneficiare au trei sau
patru membri, dintre care unul

are un handicap. Pe lista de prio-
rităţi din 2013 au fost înregistraţi
118 posibili beneficiari, dintre
care o parte au primit deja lo-
cuinţe în imobile aparţinând
RIAL, iar pe lista actualizată s-
a ajuns până la poziţia 59. Di-
rectorul DSS a declarat că
potrivit ultimei liste, aprobate în
şedinţa de consiliu local din no-
iembrie, încă 90 de persoane aş-
teaptă repartiţia unei locuinţe pe
criterii sociale. 

Chiria lunară pentru aparta-
mente este cuprinsă între 50 şi
100 de lei. Primarul George
Scricparu le-a atras atenţia vii-
torilor beneficiari că trebuie să
îşi achite la timp obligaţiile legate
de chirie şi utilităţi, pentru că alt-
fel riscă să fie evacuaţi. Blocul
cu locuinţe sociale a fost făcut
cu fonduri europene nerambur-
sabile în procent de 98%, dar şi
cu cofinanţare de 2% de la Pri-
măria Braşov.  A.P.

Blocul de locuințe sociale a fost amenajat cu fonduri europene, potrivit primarului George Scripcaru

Blocul de locuințe sociale,
dat în folosință de Crăciun

2,2 milioane de lei, suma estimată 
pentru reabilitarea Pieţei de Miercuri
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„Caravana identităţii” a ajuns la Prejmer
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O companie braşoveană
a realizat primul parc logis-
tic pentru firmele din sec-
torul producţiei şi
distribuţiei de alimente la
nivelul Regiunii Centru.

Cererea de finanţare cu
titlul „ICE LOGISTIC
PARC – Proiect de realiza-
re a unei Structuri de spri-
jinire a afacerilor din
domeniul alimentar prin
construirea unei hale frigo-
rifice P+2E şi spaţii de bi-
rouri în judeţul Braşov,
oraşul Ghimbav, zona Tran-
silvania”, a avut o valoare
totală de peste 43,1 milioa-
ne lei, din care suma neram-
bursabilă solicitată a fost de
peste 23,3 milioane lei, res-
tul reprezentând contribuţia
beneficiarului la cheltuielile
eligibile şi neeligibile. In-
vestiţiile s-au derula pe o
perioadă de 23 de luni, în-
cepând din ianuarie 2012 şi
au asigurat construcţia şi
dotarea unui centru logistic
cu o suprafaţă de peste
3500 mp.

La momentul lansării
centrului, beneficiarul fi-
nanţării estimează că va
crea mai mult decât cele
157 locuri de muncă per-
manente, prevăzute iniţial
la nivelul oraşului Ghimbav,
în decurs de 18 luni.

Peste 20 de IMM-uri vor
fi atrase în structura de
 afaceri şi se va putea vorbi
despre dezvoltare socio-eco-
nomică a oraşului Ghimbav,
prin atragerea de investiţii şi
crearea de noi locuri de
muncă la nivel local.

„Programul Operaţional
Regional susţine dezvoltarea
unor centre de afaceri care
atrag investiţii şi care pola-
rizează interesul investitori-
lor de mai mică anvergură.
Deja avem astfel de proiecte
finalizate la Sibiu şi Târgu
Mureș, iar acum Zona Me-
tropolitană Braşov va bene-
ficia de un centru logistic
gen antrepozit, cum nu mai
există în regiune. Astfel, ca-
pacitatea firmelor din do-
meniul alimentar de a se
aproviziona cu produse
proaspete sau bine conser-

vate, la nivelul judeţelor
Braşov şi Covasna, va fi
mult mai bună, lucru care
se va traduce în evoluţia
preţurilor la raft şi în cali-
tatea produselor. Pentru noi
a fost importantă colabora-
rea constantă cu beneficiarul
finanţării, pentru finalizarea
cu succes a proiectului şi ab-
sorbţia judicioasă a fondu-
rilor publice. Impactul unor
astfel de cereri de finanţare,
generate de mediul privat,
care are cea mai mare fle-
xibilitate operativă, duce la
creşterea numărului locuri-
lor de muncă şi poate asigu-
ra stabilitate socială la
nivelul întregii Regiuni Cen-
tru”, a declarat Simion Cre-
ţu, director general ADR
Centru, după festivitatea de
inaugurare a ICE LOGIS-
TIC PARK din Ghimbav.

Administratorii drumu-
rilor din Braşov au anun-
ţat că nu vor fi probleme
în ceea ce priveşte acti-
vitatea de deszăpezire. 

Reprezentanţii Consiliului
Judeţean Braşov au anun�at
că deszăpezirea celor 754 de
kilometri de drumuri a fost
adjudecată de trei firme, res-
pectiv Eurostrada (în zona
Stupini-Bod-Tărlungeni),
Mondotrans (Bran-Moieciu)
şi Consal (zonele Şercaia Fă-
găraş-Cincu şi Rupea). 

Anul acesta, de la bugetul
judeţului a fost alocată suma
de 1,5 milioane de lei pentru
această activitate. La începutul
anului viitor, a precizat vice-
preşedintele Consiliului Jude-
ţean Braşov, Mihai Pascu, va
fi semnat un contract cu o va-
labilitate de patru ani, pentru
repararea şi întreţinerea pe
timp de vară, precum şi de-
zăpezirea drumurilor judeţe-
ne. Valoarea estimativă a

acordului-cadru este cuprinsă
între 21,4 milioane de lei şi
37,8 milioane de lei. Ofertele
au fost deschise la începutul
lunii iulie, la licitaţie partici-
pând opt asocieri de firme din
acest domeniu. „Licitaţia a
fost finalizată, dar contractul-
cadru va fi semnat după ex-
pirarea termenului în care pot
fi depuse contestaţiile, adică
în prima parte a lunii ianuarie
a anului viitor”, a explicat Pas-

cu. De asemenea, şi Direcţia
Regională de Drumuri şi Po-
duri Braşov a lansat licitaţia
pentru serviciile de întreţinere
a drumurilor naţionale care
tranzitează judeţul. Ofertele
vor fi deschise în 16 decem-
brie, iar contractul, cu o va-
loare totală estimată de
11,52 milioane de lei, va fi
valabil pentru perioada 2014-
2015. Potrivit caietului de sar-
cini, companiile interesate vor

putea depune ofertele pentru
una dintre cele nouă baze, res-
pectiv: Predeal, Valea Homo-
rod, Făgăraş, Săcele, Poiana
Mărului, Bran, Rupea, Fel-
dioara, Lunca Câlnicului, fie-
care dintre ele acoperind
reţeaua arondată. 

Firmele care vor obţine con-
tractele trebuie să întreţină ar-
terele atât în timpul verii, când
trebuie să efectueze reparaţiile
curente, cât şi în sezonul rece,
când vor trebui să se ocupe de
deszăpezirea acestora şi să
monteze şi parazăpezi. 

Potrivit unui comunicat
transmis de Compania Naţio-
nală de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale, „pe loturile pentru
care încă nu s-au finalizat pro-
cedurile de achiziţie publică,
activitatea de întreţinere cu-
rentă pe timp de iarnă va fi
asigurată cu utilaje proprii,
prin redistribuirea sau mări-
rea razei de acţiune a utilaje-
lor de la Secţiile de Drumuri
Naţionale apropiate”. 

Cine face deszăpezirea
pe drumurile judeţene

Ştiri pe scurt
Exerciţii de pregătire pentru situaţii de urgenţă 
la Penitenciarul Codlea
Săptămâna trecută, ofiţeri ai Inspectoratului pentru Si-
tuaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” Braşov au prezentat
personalului penitenciaruluit şi persoanelor private de
libertate, expuneri referitoare la semnele accidentului
vascular cerebral şi conduita de bază în astfel de situaţii. 
La prezentări au participat peste 60 de deţinuţi şi 21
de angajaţi ai Penitenciarului Codlea interesul faţă de
informaţiile transmise exprimând şi încurajând preţuirea
pentru viaţă, pentru sănătate şi grija celor prezenţi faţă
de semeni, acestea fiind valori umane utile existenţei
şi dezvoltării umane armonioase.

Făgăraş: Fructe pentru copiii săraci din Măliniş
Copiii din Măliniş au avut ieri parte de o surpriză plă-
cută. Aceştia au avut parte de vizita cadrelor didactice,
părinţilor şi copiilor de la grădiniţa cu program prelungit
„Prichindeii” din Făgăraş. Oaspeţii au mers la micuţii
care provin din familii defavorizate cu multe fructe şi
le-au explicat cât de importante sunt vitaminele pe
care acestea le conţin. Majoritatea copiilor au văzut
astăzi pentru prima dată cum arată fructe ca pomelo
şi ananas şi s-au înfruptat cu mare poftă din ele. Pe
lângă fructe, aceştia au mai primit şi multe dulciuri,
cornuri şi alte produse de panificaţie care sunt pe
placul copiilor. În această acţiune de voluntariat s-au
implicat extrem de mult şi părinţii copiilor care merg
la grădiniţa Prichindeii. Nu a existat nici măcar un pă-
rinte care să nu contribuie cu fructe, iar o parte din ei
au mers în această dimineaţă la Măliniş să le şi prepare
micuţilor salata de fructe şi sucuri naturale. Alături de
copiii din Măliniş au fost şi cei de la grădiniţa Prichin-
deii, care le-au spus poezii, au contribuit la prepararea
salatei din fructe şi s-au jucat împreună.

Centru de afaceri în domeniul alimentar,
la Ghimbav 

DIN JUDEŢ

Primăria comunei Bod, jud. Braşov, str. Şcolii, nr. 139, organizează
concurs în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de
referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul compartimentului
agricol şi poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul
compartimentului Poliţia Locală.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Bod, jud. Braşov,
în data de 07.01.2015, ora 1000 proba scrisă şi în data de 09.01.2015,
1000 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile
de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Bod şi trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din HG 611/2008 actualizată.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Bod sau
la nr. de telefon 0268.283.046; 0268.283.099.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)
cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs: 
➢ Pentru postul de referent, clasa III, grad profesional superior

din cadrul compartimentului agricol:
– studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă

de bacalaureat.
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

publice: minim 9 ani. 
➢ Pentru postul de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent

din cadrul compartimentului Poliţia Locală:
– studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă

de bacalaureat.
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

publice: minim 6 luni.
– permis de conducere categoria B.



Elevii de la Şcoala Gimna-
zială din Mândra au avut par-
te săptămâna aceasta de mai
multe activităţi deosebite. În
cadrul Festivalului Naţional
al Şanselor Tale, în instituţia
de învăţământ elevii au avut
ocazia să interacţioneze cu
alţi elevi, dar şi să înveţe lu-
cruri noi. Două activităţi au
fost desfăşurate la şcoala din
Mândra cu acest prilej. De
asemenea, elevi de la alte
două şcoli din localităţile Ţă-

rii Făgăraşului au fost musa-
firii copiilor din Mândra. Ele-
vii şcolii au participat zilele
trecute la activitatea intitulată
„Lumea prin ochelarii super-
stiţiilor” unde l-au avut
invitat pe părintele protopop
Marcel Dobrea.

Aşadar, elevii au fost ochi
şi urechi la explicaţiile părin-
telui protopop care i-a ajutat
pe aceştia să înţeleagă cum
au luat naştere superstiţiile şi
care este cu adevărat rolul lor.

Copiii şi-au pregătit şi o listă
cu fel de fel de superstiţii în
care cred şi în ziua de astăzi
oamenii din sat. Festivalul
Naţional al Şanselor Tale se
află la cea de-a XV– a ediţie
iar România se află printre
cele 48 de ţări care organi-
zează acest eveniment anual
în perioada 24 – 30 noiem-
brie. Acest festival îşi propu-
ne dezvoltarea cetăţeanului
european prin educaţie şi în-
văţare nonformală.

Continuând şirul eveni-
mentelor culturale de
înaltă ţinută artistică or-
ganizate de Asociaţia
„Global Human Recove-
ry” încă din 2011, „Bran
Winter Fest” este un
festival de muzică pop
pentru copii şi tineri (6-
18 ani) ce se desfăşoară
în comuna Bran, într-o
zi ce ne întoarce în copi-
lărie pe fiecare dintre
noi, 6 decembrie, ziua
de Sf. Nicolae.

Într-o sală de teatru
 superbă, aparţinând Clubu-
lui Vila Bran, căreia îmbi-
narea elementelor tradiţio-
nale cu cele moderne îi
conferă rafinament şi o
transformă într-un loc per-
fect în care muzica să fie
trăită cu intensitate de so-
lişti şi public, „Bran
Winter Fest” devine un nu-

cleu în jurul căruia gravi-
tează vocile cele mai valo-
roase ale momentului.

Festivalul este organizat
de Asociaţia Global Hu-
man Recovery în partene-
riat cu Asociaţia DOMI
Dance şi cu sprijinul Pri-

măriei şi al Consiliului Lo-
cal Bran.

Festivalul este organizat
pe cinci categorii de vârstă
şi două secţiuni, la care se
poate participa individual,
în grupuri vocale sau vo-
cal-instrumentale. Partici-

panţii sunt în număr de 95,
concurenţi şi grupuri la
cele două secţiuni „inter-
pretare” şi „cântec de iar-
nă” , venind din toata ţara.

Juriul este format din
profesionişti: Gabriel Co-
tabiţă, preşedintele

juriului, Viorel Gavrilă –
compozitor, dirijor, şef de
orchestră şi vicepreşedinte
al Uniunii Compozitorilor
din România, Ştefan Iorda-
che – compozitor, Anama-
ria Nicoară – compozitoa-
re, interpretă, cantautoare
şi Ştefan Naftanailă – rea-
lizator muzical Radio Ro-
mânia Cultural, fost mem-
bru al corului Madrigal, re-
prezentant al Radio Româ-
nia Actualităţi la San
Remo.

În mini-recitaluri sunt
invita�i câştigătorii trofee-
lor „Bran Music Fest”: Ioa-
na Mîrţi, Diandra Bancu,
Roberta Popa, Alexandra
Băncila, Ana Maria Roşu,
coregrafia va fi asigurată
de Trupa de dans DOMI
Dance din Roman şi de
Trupa Dinamic de la Pala-
tul Naţional al Copiilor Bu-
cureşti condusă de d-na

maestru coregraf Paula Io-
nescu. Seara se va încheia
cu un recitaluri oferite pu-
blicului de Walter Dionisie
și Anamaria Nicoară.

Bran Winter Fest se do-
reşte a fi un eveniment cul-
tural de calitate, bine orga-
nizat, transparent, în care
show-ul să „învingă” com-
petiţia, emoţiile să fie con-
structive, iar publicul şi
concurenţii să comunice
într-un limbaj special,
acela al respectului şi al
bucuriei împărtăşite.

Notele vor fi la vedere şi
vor fi afişate după evoluţia
fiecărei grupe de vârstă. 

Directorul festivalului
este Anca Dionisie – scrii-
tor, textier, profesor, direc-
tor comunicare cu intituţii-
le statului în cadrul UAPR
– preşedinte al Asocia�iei
Global Human Recovery
din Bran.
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„Festivalul şanselor tale”, 
la Şcoala generală din Mândra

Muzeul Ţării Făgăraşului
„Valer Literat” a participat
la întâlnirea aniversară a
Consiliului Internaţional al
Muzeelor (ICOM GLASS),
care s-a desfăşurat la Mu-
zeul Olteniei de la Craiova,
în perioada 6-19 noiembrie.

Doar cinci muzee din ţară
au participat cu expoziţii la
Craiova, respectiv Bruken-
thal şi Astra de la Sibiu,
Muzeul de Etnografie de la
Braşov, Muzeul din Sfântu
Gheorghe şi „Valer Literat”
din Făgăraş. De la Făgăraş
au fost duse 25 de icoane şi
37 de piese de sticlărie-glă-
jărie. Potrivit managerului

Elena Băjena-
ru, cele 62 de
piese sunt cele
mai valoroase
din clasa lor
pe care le de -
ţine instituţia
muzeală şi da-
tează din seco-
lele XVIII –
XIX.

Ca urmare a
expoziţiilor de
la Craiova au
fost editate două cataloage
în limbile română şi engle-
ză, studiul ştiinţific din ca-
talogul cu icoane aparţinân-
du-i chiar managerului fă-

gărăşean. Întâlnirile anuale
ale comitetului au ca scop
punerea în evidenţă a patri-
moniului de sticlă dintr-o
anumită ţară.

Bran Winter Fest 
va avea loc în acest weekend!

Muzeul Ţării Făgăraşului a participat la
expoziţia ICOM GLASS

DIN JUDEŢ
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Wilhelm Georg Berger,
muzicologul erudit

Miercuri

Wilhelm Georg Berger (n. 4 decembrie 1929,
 Rupea – d. 8 martie 1993, Bucureşti) a fost
un compozitor, muzicolog, violist şi dirijor
român, membru corespondent al Academiei
Române.

Compozitor fecund – a compus 24 de sim-
fonii, artist al meditaţiei temeinic extinse,
profesor urmat de tineri şi de vârstnici, mu-
zicolog erudit, Wilhelm Georg Berger a fost
un reper al profesionalismului de supremă
distincţie în viaţa noastră muzicală în a doua
jumătate a secolului trecut.

Wilhelm Georg Berger a urmat studiile la
Conservatorul din Bucureşti, între anii 1948–
1952, printre profesorii săi numărându-se
Alexandru Rădulescu (violă), Zeno Vancea
(istoria muzicii), Ioan Şerfezi (teorie şi solfe-
gii), iar în particular, a studiat vioara cu Ce-
cilia Nitzulescu-Lupu şi Anton Adrian Sarvaş. 

A activat ca violist în Filarmonica „George
Enescu” din Bucureşti între anii 1948–1958
şi în Cvartetul de coarde al Uniunii Compo-
zitorilor, între 1953-1958. A fost distins cu
premiul Prinţul Rainier III de Monaco, Mon-
te Carlo în 1964. Între 1968-1989, a fost se-
cretar al Uniunii Compozitorilor. În 1991 a
devenit membru corespondent al Academiei
Române, din acelaşi an fiind şi profesor aso-
ciat la Academia de Muzică din Bucureşti.
A susţinut numeroase emisiuni radiofonice
şi de televiziune, concerte-lecţii, conferinţe,
comunicări ştiinţifice atât în ţară cât şi în
fosta R.D.G. A publicat eseuri, studii şi ar-
ticole în publicaţii precum Muzica, Studii de
muzicologie, Studii şi cercetări de istoria ar-
tei, Contemporanul, Secolul XX sau România
literară. A dirijat Filarmonici şi orchestre
simfonice din Iaşi, Braşov, Târgu Mureş şi
Arad şi a făcut parte din jurii naţionale şi
internaţionale – la Bucureşti, Liège, Dresda
şi Torino. A publicat ediţia critică dedicată
Sonatei bizantine pentru violoncel (violă)
solo de Paul Constantinescu, Bucureşti, Ed.
Muzicală, 1967. 

S-a stins din viaţă la Bucureşti, pe data de
8 martie1993. 

Spirit enciclopedic, Wilhelm Georg Berger
este tipul creatorului erudit; compozitorul
şi-a creat un stil individual, marcat de natura

modală a limbajului său melodic şi armonic,
de preferinţa faţă de dezvoltarea muzicală
în forme ample, în cicluri de mişcări cu o
alură monumentală. Creaţia sa se sprijină
pe un sistem muzical avînd ca punct de ple-

care al organizării intonaţionale modal-ar-
monice expresia numerică a „secţiunii de
aur”, şirul lui Fibonacci, în timp ce para-
metrii duratei şi timbrului ies de sub inci-
denţa calculului numeric, fiind trataţi liber.



Noua pârtie de
săniuş din Po-
iana Braşov, ce
va fi amenajată
şi administrată
de o firmă pri-
vată, va fi des-
chisă pe 20
decembrie.

Lucrările au înce-
put de ieri şi până
la data menţionată
vor fi gata trei piste
de tubing, o pârtie
pentru sănii şi o bandă trans-
portoare pentru urcare, cu o
lungime de 80 de metri. Pri-
marul George Scripcaru a
precizat că noua zonă de agre-
ment va fi deschisă numai
după ce vor fi montate şi toate
elementele de siguranţă, res-
pectiv gardurile de împrej-
muire, dar şi celelalte
elemente de protecţie de pe
marginea pistelor şi de la baza
lor, astfel ca să nu existe riscul
unor accidentări. „Aveam ne-

voie de un loc special amena-
jat şi pentru sănii, astfel ca să
fie evitate incidentele neplă-
cute. Termenul maxim de rea-
lizare a întregii investiţii este
de şase luni, însă interesul in-
vestitorului este ca să deschidă
cât mai repede. Din discuţiile
pe care le-am avut cu acesta,
dacă vremea va fi bună, până
pe 20 decembrie va încerca să
finalizeze lucrările la pistele
de tubing şi săniuş şi să mon-
teze instalaţia de iluminat. Tu-

riştii care vor ajunge iarna
aceasta în Poiana Braşov vor
avea astfel mai mult oportu-
nităţi de distracţie”, a declarat
primarul.

Potrivit caietului de sarcini,
firma privată are obligaţia ca
în maximum şase luni să
amenajeze, pe cei 8.000 mp
închiriaţi, pârtii de sanie, zor-
bing şi tubing, care să permită
activităţi sportive atât vara,
cât şi iarna. Valoarea investi-
ţiei de amenajare a fost cal-

culată de municipa-
litate la valoarea de
cel puţin 180.000
de euro. Contractul
de închiriere se va
întinde pe cinci ani. 

Zorbing este un
sport extrem destul
de nou, care s-a ex-
tins în Statele Unite,
Europa şi Asia. Ori-
ginar din Noua Zee-
landă, Zorbing
constă în rostogoli-
rea unei persoane

aflată într-o sferă transparen-
tă, gonflabilă, de mari dimen-
siuni. 

Tubingul este un sport care
se poate practica atât iarna,
cât şi vara, pe piste speciale.
Tubingul înlocuieşte sania cu
inele gonflabile de mari di-
mensiuni, care alunecă pe o
pantă, fiind ghidate de nişte
mantinele în cazul tubingului
de vară, sau de o pistă de ză-
padă, în cazul celui de iarnă. 

A.P.

Pârtie de săniuş şi de
tubing, până la Crăciun

Doar o cincime dintre pen-
sionarii care ar putea să be-
neficieze de programul
„Pentru Suflet”, finanţat din
bugetul local, şi-au ridicat ti-
chetele alimentare în valoare
de 50 de lei. „Potrivit eviden-
ţelor noastre, de această for-
mă de protecţie socială ar
urma să beneficieze 25.000
de persoane, iar din 24 no-
iembrie, de când beneficiarii
îşi pot ridica tichetele, s-au
prezentat 5.000 de persoane”,
a declarat Mariana Topoli-
ceanu, directorul Direcţiei de
Servicii Sociale a Primăriei. 

De acest program, prin
care se acordă un ajutor în
valoare de 50 de lei pentru

alimente, de Crăciun şi de
Paşte, beneficiază vârstnicii
braşoveni care au împlinit
vârsta legală de pensionare
(63 de ani – femeile şi 65 de
ani -bărbaţii) şi au venituri
cumulate din pensii mai mici
de 1.000 de lei pe lună/per-
soană. Fiecare beneficiar pri-
meşte câte cinci bonuri
valorice, în valoare de 10 lei,
pe care le vor putea folosi
pentru achiziţionarea de pro-
duse alimentare din magazi-
lene care primesc bonuri de
masă.

Tichetele se ridică pe baza
unei cereri, a actului de iden-
titate (original şi copie) şi a
cupoanelor de pensie pe luna

noiembrie (originale şi copii),
de la sediul DSS, de pe strada
Panselelor (fostul liceu As-
tra). Data limită până la care
se acordă tichetele pentru
Crăciun este 18 decembrie
2014. 

Nici la ajutoarele de încăl-
zire nu prea s-au înghesuit
braşovenii, cu toate că a ex-
pirat data până la care puteau
fi depuse dosarele petnru
acordarea ajutorului pentru
întreg sezonul rece. Potrivit
directorului DSS, până la 20
noiembrie au depus solicitări
2.100 de braşoveni, adică mai
puţin de jumătate din numă-
rul solicitanţilor de la aceeaşi
dată a anului trecut. A.P.

Începând de astăzi, până du-
minică, Muzeul Civilizaţiei
Urbane a Braşovului găzdu-
ieşte Expoziţia de iarnă a Aso-
ciaţiei Brickenburg, asociaţie
a fanilor LEGO®. Pentru pri-
ma dată anul acesta expoziţia
se va desfăşura simultan în trei
oraşe, respectiv Cluj-Napoca,
Bistriţa şi Braşov. La Braşov
vizitatorii se vor putea fami-
liariza cu sistemul LEGO®
Tehnic, având posibilitatea să

observe funcţionarea di-
verselor mecanisme con-
struite din piese LEGO®
şi să vadă seturi funcţio-
nale produse de celebra
companie de jucării din
anii ’80 ai secolului trecut
şi până în prezent.

Cei curioşi, indiferent de
vârstă, vor avea posibilitatea
să testeze moduri de combi-
nare ale elementelor LEGO®
la micul atelier de construcţii

din cadrul evenimentului.
Programul de vizitare este

de miercuri, 3 decembrie,
până duminică, 7 decembrie
2014, între orele 9-17, iar pre-
ţul unui bilet este de 1,5 lei.
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Concert caritabil în
beneficiul copiilor îngrijiţi
la HOSPICE Casa Speranţei
Liceul de Muzică „Tudor
Ciortea” lansează invitaţia
publicului braşovean de a
participa la o seară muzi-
cală ofer i tă cu pr i leju l
Sărbător i lor  de Iarnă.
Spec tacolul este realizat
la iniţiativa cadrelor didac-
tice şi va f i  susţinut de
elevi ai liceului braşovean. 
Concertul caritabil „Daruri
Muzicale de Moş Nicolae”
va avea loc mâine, 4 de-
cembrie, pe scena Centru-
lui Cultural Reduta, cu
începere de la ora 18.00.
Preţul unui bilet este 10
lei. Biletele se găsesc la

sediul fundaţiei HOSPICE
Casa Speranţei şi la Cen-
trul Cultural Reduta. 
Sub îndrumarea cadrelor
didactice, elevii Liceului
de Muzică au pregătit un
program diversif icat de
sărbători. Cântecul tradi-
ţional şi colindele se vor
împleti cu armoniile muzi-
cii uşoare româneşti de di-
vertisment.Toate fondurile
obţinute în cadrul eveni-
mentului vor fi folosite ex-
clusiv în beneficiul copiilor
diagnosticaţi cu o boală
incurabilă, aflaţi în grija
HOSPICE.          L.A.

Opera Braşov şi Muzeul
„Casa Mureşenilor” Bra-
şov vă inv i tă  astăz i ,  3
decembrie 2014, la ora
17.00, la „Recitalul de la
ora cinci” – Liniştea ier-
nii.
Interpretează: 
◾ Corina Klein – soprană
◾ Maria Petcu-Catrina –

soprană
◾ Cristina Roşu – mezzo-

soprană
◾ Claudiu Bugnar – tenor
◾ Nora Vlad – actriţă
La pian: Sena Ducariu
Intrarea se face pe bază
de bi lete: 2 lei  elevi  şi
studenţi; 3 lei pensionari;
5 lei adulţi.           L.A.

„Recitalul de la ora cinci”
– Liniştea iernii

Pensionarii braşoveni nu se înghesuie 
la tichetele „Pentru suflet”

Expoziţie a fanilor Lego la 
Muzeul Civilizaţiei Urbane
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Detalii neaşteptate despre 
cel mai vechi calculator din lume

Un studiu recent oferă de-
talii neaşteptate despre Me-
canismul Antikythera,
considerat cel mai vechi ca-
lendar astronomic şi strămo-
şul calculatorului analog.

Descoperit pe o epavă în
largul coastelor Greciei, în
anul 1901, ciudatul obiect a
fost datat ca având o vechime
de peste 2.000 de ani.

Cu ajutorul lui, grecii pu-
teau calcula cu precizie eclip-
sele, mişcarea planetelor şi
puteau stabili datele la care
erau organizate Jocurile Olim-
pice.

Acum, Christian Carman,

istoric la Universitatea Quil-
mes din Argentina şi fizicia-
nul James Evans de la
Universitatea Puget Sound din
SUA au analizat în detaliu
fragmente din acest dispozitiv.
Astfel, ei au aflat că mecanis-
mul a funcţionat prima dată
cu o sută de ani înainte de
data calculată iniţial. Mai
exact, calculatorul fusese por-
nit pe 12 mai 205 î.e.n.

Cercetătorii au aflat acest
lucru comparând mişcările
mecansimului cu documentele
babiloniene care înregistrau
eclipsele.

Deocamdată nimeni nu ştie

cine şi când a construit acest
dispozitiv. Cert este că meca-
nismul este mult mai avansat
pentru perioada din care da-
tează.

Un alt detaliu interesant
aflat în urma acestui studiu
este că mecanismul nu se ba-
zează pe trigonometria gre-
cească, aşa cum credeau iniţial
experţii. Primele inscripţii da-
tează din jurul anilor 100-150
î.e.n., perioadă în care trigo-
nometria grecească nu exista.
Este posibil ca tehnologia să
se fi bazat pe alte matematici,
probabil pe cea babiloniană,
cred cercetătorii.

Un urs brun, fotografiat pentru prima
dată în zona interzisă de la Cernobîl

Cercetătorii care vor să mo-
nitorizeze activitatea faunei
din zona interzisă de la Cer-
nobîl au instalat în regiune
mai multe camere-capcană,
care au surprins o imagine ne-
aşteptată. Serghei Gashchak
şi Mike Wood, de la Univer-
sitatea din Salford, au obser-
vat pe o cameră instalată în
luna octombrie imaginea unui
urs brun, fotografiat noaptea.

Specia nu mai fusese văzută
în această zonă de aproape
100 de ani. După explozia de

la centrala nucleară de la Cer-
nobîl, în aprilie 1986, peste
100.000 de oameni au fost
evacuaţi, iar autorităţile au de-
limitat o zonă cu acces inter-
zis, care se întinde pe o rază
de 30 km în jurul reactorului.
În anii următori au început
diferite cercetări aici, pentru
a se observa impactul radia-
ţiilor asupra faunei şi plantelor
din regiune. Aici, cercetătorii
au stabilit trei sectoare unde
contaminarea cu radiaţii este
diferită: există radioactivitate

redusă, medie şi mare. Fiecare
sector are o rază de 5 km, iar
aici au fost amplasate 84 de
camere-capcană, care se de-
clanşau doar în prezenţa ani-
malelor. După observarea
animalelor, anumite specii vor
fi monitorizate mai atent,
unele exemplare urmând a fi
capturate şi echipate cu o
zgardă specială cu GPS.

Cunoscând traseul acestor
animale, cercetătorii vor afla
exact doza de radiaţii la care
au fost expuse.

Fostul lagăr nazist de la
Auschwitz-Birkenau, în
sudul Poloniei, poate fi
vizitat virtual, începând
de marți, prin interme-
diul a 200 de fotografii
panoramice realizate în
diferite momente ale zi-
lei sau nopții, în condiții
meteo variate, din nu-
meroase unghiuri, rela-
tează EFE.

Imaginile, disponibile la
adresa de internet www.pa-
norama.auschwitz.org, sunt
înso�ite de explica�ii în polonă
și engleză.

Sunt prezentate „descrieri
istorice, mărturii, documente
și inclusiv trimiteri la opere
de artă realizate de prizonieri
și obiecte legate de istoria la-
gărului”, după cum a explicat
purtătorul de cuvânt al mu-
zeului de la Auschwitz, Bar-
tosz Bartyzel.

Unul dintre avantajele
acestui tip de vizită este acela

că se pot vedea obiecte sau
locuri „pe care în mod nor-
mal vizitatorii nu le zăresc,
precum detalii din turnurile
de pază, din blocul X, unde
se făceau experimente de ste-
rilizare”, a mai spus el. Mu-

zeul de la Auschwitz-Birke-
nau a fost inaugurat în 1947
în locul celui mai mare lagăr
de concentrare nazist, în care,
în perioada 1940-1945, au
murit 1,1 milioane de per-
soane, dintre care 90% erau

evrei. Înscris în 1979, de
UNESCO, pe lista obiective-
lor din Patrimoniul Uma -
nită�ii, acest loc este unul
dintre principalele simboluri
ale Holocaustului din cel de-
al Doilea Război Mondial.

Cine vorbeşte mai mult, bărbatul sau femeia?
Aflăm cu ajutorul unei aplicaţii de mobil
O aplicaţie numită Gendertimer, care are ca scop şi pro-
movarea egalităţii dintre sexe, va începe prin a ajuta la lă-
murirea unei probleme mult discutate: cine vorbeşte mai
mult, bărbatul sau femeia? Există o tendinţă de subestima
durata timpului cât vorbesc  bărbaţii şi de a supraestima
cât vorbesc femeile, spune creatorul aplicaţiei şi unul dintre
fondatorii afacerii, Fredrik Eklof. Gendertimer este o apli-
caţie gratuită, dezvoltată în Suedia, care va contoriza cât
vorbesc reprezentanţii fiecărui sex, ca durată, în timpul
unor situaţii obişnuite de viaţă, precum şedinţe la locul de
muncă, conversaţii în doi sau în grup şi chiar la televizor.
Eklof spune că echipa sa a dezvoltat această aplicaţie în
încercarea de a ajuta colectivele de muncă şi alte grupuri
ce aveau dificultăţi cu anumite persoane care aveau ten-
dinţa de a vorbi mult prea mult în cursul întrevederilor.

Google a inventat „lingura inteligentă” pentru a-i ajuta
pe bolnavii de Parkinson
Gigantul internetului Google a pus la punct "o lingură in-
teligentă" pentru a-i ajuta pe cei cărora le tremură mâinile
din cauza bolii Parkinson, a informat într-un comunicat
compania. „Vrem să ajutăm acești oameni în viața lor de
zi cu zi și sperăm să ajutăm la înțelegerea mai bine a
acestei boli pe termen lung”, a explicat într-un comunicat
Katelin Jabbari, purtător de cuvânt al companiei califor-
niene. Google a achiziționat recent firma Lift Lab, însăr-
cinată cu dezvoltarea acestei „linguri inteligente”.
Tehnologia folosită la designul acestei linguri detectează
tremurul mâinii și face ajustări instantanee pentru a menține
echilibrul și a reduce astfel mișcările cu 76%, potrivit pri-
melor teste realizate. Se estimează că peste 10 milioane
de persoane din întreaga lume suferă de tremurături aso-
ciate bolii Parkinson.
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Pe scurtLagărul de la Auschwitz
poate fi vizitat și virtual



Atacantul portughez
Cristiano Ronaldo (Real
Madrid), deținătorul tro-
feului, atacantul argen-
tinian Lionel Messi (FC
Barcelona) și portarul
german Manuel Neuer
(Bayern Munchen) sunt
cei trei finaliști ai anche-
tei pentru ''Balonul de
Aur'' 2014, trofeu care
va fi decernat pe 12 ia-
nuarie, la Zurich, au
anunțat FIFA și France
Football.

Cristiano Ronaldo și Lionel
Messi, marii rivali din La Liga,
au cucerit ultimele șase Baloane
de Aur, iar Neuer a fost unul
dintre artizanii câștigării Cupei
Mondiale de către Germania.
CR7, care și-a adjudecat trofeul
de două ori (2008 și 2013), este
mare favorit și la edi�ia din acest
an, după ce a stabilit un nou re-
cord de goluri într-un sezon al
Ligii Campionilor (17), în pri-
măvară. Messi este singurul ju-
cător care a câștigat Balonul de
Aur de patru ori, recompensa
individuală supremă din fotbal.
Însă, el vine după un sezon în
care nu a câștigat niciun titlu
major, pierzând finala CM
2014 în fa�a Germaniei, în
timp ce Ronaldo și-a adju-
decat trofeul Champions
League cu Real Madrid. Un
singur portar, Lev Iașin

(URSS), a câștigat Balonul
de Aur, în 1963.

Ancelotti, Si-
meone sau Low?
Selecţionerul
Germaniei ,
Joachim Low,
antrenorul
fo r m a ţ i e i
Real Ma-
drid, Carlo
Ancelotti,

şi tehnicianul
echipei Atleti-
co Madrid,
Diego Simeo-
ne, sunt cei trei
finalişti pentru
titlul de „antre-
norul anului”
2014, au
anunţat, luni,
FIFA şi Fran-

ce Football. Low
este campion
mondial cu Ger-
mania, Ancelotti
a câştigat Liga
Campionilor, iar
Simeone titlul în
Spania. Premiul va fi
decernat la 12 ianua-
rie 2015, la Zurich.

Dintre ei se aleg
atacanții. Germanul
Thomas Muller, cam-
pion mondial, portu-
ghezul Cristiano
Ronaldo şi argentinianul
Lionel Messi se află prin-
tre cei 15 atacanţi nomi-
nalizaţi pentru echipa
anului 2014, potrivit listei
ce a fost publicată de
FIFA şi FIFPro. Pe lista
atacanţilor nominali-
zaţi se mai află şi
suedezul Zlatan
Ibrahimovici, dar şi
brazilianul Neymar şi
uruguayanul Luis Suarez. Ata-
canţii nominalizaţi sunt urmă-
torii: Sergio Agüero (Argentina/
Manchester City), Gareth Bale
(Ţara Galilor/Real Madrid), Ka-
rim Benzema (Franţa/Real Ma-
drid), Diego Costa (Spania/
Chelsea), Cristiano Ronaldo
(Portugalia/Real Madrid), Zla-
tan Ibrahimovici (Suedia/ Paris
Saint-Germain), Robert Lewan-
dowski (Polonia/Bayern Mun-
chen), Lionel Messi (Argentina/
FC Barcelona), Thomas Müller
(Germania/Bayern Munchen),
Neymar (Brazilia/ FC Bar-
celona), Marco Reus
(Germania/Borussia
Dortmund), Franck Ri-
béry (Franţa/ Bayern
Munchen), Wayne Roo-
ney (Anglia/Manchester
United) și Luis Suarez
(Uruguay/FC Barcelo-
na). Echipa anului
este stabilită prin
voturile a zeci de
mii de fotbalişti
profesionişti
din întrea-

ga lume. Aceştia aleg un por-
tar, patru fundaşi, trei mijlo-
caşi şi trei atacanţi.

Messi, Ronaldo 
sau Neuer?
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Din nou campioni europeni
Naționala României a cucerit al cincilea său titlu european
consecutiv la minifotbal, după ce a învins Slovenia cu scorul
de 1-0 (0-0), în finala miniEURO 2014, la Herceg Novi (Mun-
tenegru). Unicul gol al partidei a fost înscris de Cosmin Cră-
ciun (min. 38), cu călcâiul. Răzvan Burleanu, președintele
Federației Române de Fotbal și președinte al Federației Eu-
ropene de Minifotbal, i-a premiat pe componenții celor trei
echipe medaliate și a înmânat tricolorilor trofeul de campioni
europeni. România a câștigat toate cele cinci ediții ale Cam-
pionatului European: Slovacia (2010), Tulcea (2011),
Chișinău (2012), Grecia (2013) și Herceg Novi (2014). În
Muntenegru, România a învins în grupă Slovenia (2-1), Li-
tuania (8-0) și Grecia (1-0), în optimi a dispus de Republica
Moldova (2-0), în sferturi a trecut de Scoția (3-2), în semifinale
a învins Cehia cu 2-1, iar în finală s-a impus în fața Sloveniei
cu 1-0. Medaliile de bronz au revenit Cehiei, care a dispus
de Germania cu 2-1 în finala mică. Slovenul Mitja Flisar a
fost desemnat cel mai bun jucător de la miniEURO 2014,
scoțianul Joe Andrew a fost golgheterul competiției, iar mun-
tenegreanul Dejan Milutic a fost cel mai bun portar. Din lotul
României au făcut parte și doi jucători de la Design Construct
Brașov, Radu Burciu și Răzvan Radu. 

Steaua defilează spre titlu
Steaua a învins cu scorul de 2-0 (1-0) în deplasare formația
FC Botoșani și își continuă drumul spre titlu. În ultimul meci
al etapei a 16-a a Ligii I, campioana României a câștigat
datorită golurilor marcate de mijlocașul Andrei Prepeliţă în
minutele 31 și 88. La acest meci a revenit pe teren şi Raul
Rusescu, care a evoluat cu o mască pe faţă, după ce a su-
portat o intervenţie chirurgicală la ochiul drept, unde a suferit
o fractură de orbită. Stelistului i-a fost inserată şi o placă de
titan în zona craniului, el fiind lovit cu cotul în faţă de Gabriel
Mureşan, la meciul cu ASA Târgu Mureş, din 26 octombrie.
Iată rezultatele complete ale rundei cu numărul 16 din Liga
I: Concordia Chiajna - Gaz Metan Mediaş 2-0, CSMS Iaşi
- Pandurii Târgu Jiu 3-0, CSU Craiova - Ceahlăul Piatra Ne-
amţ 2-0, Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi 0-0, Rapid - CFR
Cluj 0-0, FC Braşov - FC Viitorul 1-3, ASA Târgu Mureş -
Astra Giurgiu 0-0, Dinamo - Petrolul 0-0 și FC Botoşani -
Steaua 0-2. În clasament pe prima poziție este Steaua cu
40 de puncte acumulate, pe doi este CFR Cluj cu 33 de
puncte, locul trei fiind ocupat de Petrolul Pliești cu 32 de
puncte. FC Brașov a rămas la borna 19 și ocupă poziția a
zecea în clasament. 

Rădoi poate reveni la Steaua
Mirel Rădoi, 33 de ani, a avut parte un sezon slab la Al Ahli
Dubai, echipă care se află pe locul 7 în campionatul din
Emiratele Arabe Unite. Mai mult, fostul fotbalist al Stelei a
fost huiduit în momentul cînd a fost schimbat în partida pier-
dută de Al Ahli, cu 0-1, în faţa celor de la Emirates. Presa
arabă anunţă că Al Ahli se va despărţi în această iarnă de
Mirel Rădoi şi de brazilianul Grafite. Cel mai probabil fostul
căpitan din Ghencea ar putea reveni în România, mai ales
că a declarat că-şi doreşte să mai prindă să joace măcar
un an pentru Steaua înainte de a se lăsa de fotbal.

Chivu la Viitorul
Cristi Chivu s-a retras din fotbal la începutul anului 2014,
după ce şi-a reziliat contractul cu Inter, la care a jucat şapte
ani, însă acum poate reveni în gazon. Gheorghe Hagi spune
că a vorbit cu Cristi Chivu şi că acesta îşi doreşte foarte mult
să se antreneze cu Viitorul. Cel mai probabil, fostul căpitan
al echipei naţionale se va alătura formaţiei „Regelui" în pauza
de iarnă. „Vorbesc cu Cristi Chivu. Are poftă să se mişte şi
discutăm. Să vedem. Îl aşteptăm. Lui îi era puţin ruşine să
vină la antrenament. Pentru noi e o onoare ca el să vină la
antrenamente, să se mişte cu noi”, a declarat Hagi.

Chiricheș, curtat intens
Vlad Chiricheş e tot mai aproape de despărţirea de Totten-
ham, deşi a fost folosit titular săptămâna trecută în partida
din Europa League cu Partizan, 1-0, şi în ultimul meci din
campionat contra lui Everton, 2-1. Jurnaliştii italieni de la
Corriere dello Sport susţin că, pe lângă AS Roma despre
care se ştia că îl doreşte, alte 4 formaţii de prim rang îl vor
pe fundaşul român. Inter, Schalke, Napoli şi Arsenal se luptă
pentru semnătura fostului stelist. Cel mai probabil, Chiricheş,
25 de ani, ar putea fi împrumutat de Arsenal de la Tottenham,
ştiut fiind şi faptul că Arsene Wenger are mare nevoie de
un fundaş de valoare, mai scrie sursa citată.

Ștefan Radu între Milan și Napoli
Ştefan Radu ar putea face

un pas uriaş în carieră în aceas-
tă iarnă. Potrivit publicaţiei Il
Tempo, fundaşul român este
dorit de AC Milan. Sursa citată
notează că Radu nu mai intră
în planurile lui Stefano Pioli,
iar Lazio este dispusă să se
despartă de român. Lazio îl va
ceda pe Radu în perioada de

mercato din iarnă cu condiţia
să primească suma cerută, iar
conducerea grupării romane
să aibă deja pregătită o soluţie
pentru a-l înlocui pe fundaşul
stânga. Informaţia este confir-
mată şi de cei de la Tuttosport
care mai adaugă pe lista pre-
tendenţilor şi pe Napoli. Tut-
tosport informează că Aurelio

de Laurentiis va face tot posi-
bilul să obţină semnătura lui
Radu în iarnă. Având în vedere
că AC Milan este prima echipă
care şi-a manifestat interesul
este greu de crezut că Napoli
ar putea avea câştig de cauză
în acest duel. Un eventual
transfer al lui Radu la AC Mi-
lan l-ar putea readuce pe acesta

în circuitul echipei naţionalei.
Fundaşul în vârstă de 28 de
ani a renunţat să mai răspundă
telegramelor de convocare în
mandatul lui Victor Piţurcă,
dar odată cu venirea unui nou
selecţioner şi a transferului la
o echipă de prim rang a Euro-
pei, Radu ar putea reveni sub
„tricolor”.



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

PINGUINII DIN
MADAGASCAR 
-3D- -PREMIERĂ-
(PENGUINS OF MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith, Eric
Darnell
(AG), Animaţie, Aventuri,
Comedie, Familie, 92 min.
orele: 13:30 dublat, 15:15
dublat, 17:00 subtitrat

SCURT/4 – ISTORII DE INIMĂ
NEAGRĂ 
-PREMIERĂ- Tarif unic:
10 lei/bilet
Regie: Luiza Pârvu, Radu Jude,
Andrei Creţulescu, Iulia Rugină
(N-15), Scurt metraj, 84 min.
ora: 16:00

JESSABELLE -PREMIERĂ– 
Regie: Kevin Greutert

(N-15), Horror, Thriller, 90 min.
ora: 20:00

ŞEFI DE COŞMAR 2 -PREMIERĂ– 
(HORRIBLE BOSSES 2)
Regie: Sean Anders
(AP-12), Comedie, 108 min. 
orele: 14:30, 17:15

PUNCT ŞI DE LA CAPĂT 
(THE REWRITE)
Regie: Marc Lawrence
(AP-12), Comedie, Romantic, 106 min.
orele: 18:00, 21:45

JOCURILE FOAMEI: REVOLTA – PARTEA I 
(THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART I)
Regie: Francis Lawrence
(AP-12), Acţiune, Aventuri, SF, 123 min.
ora: 22:00

BOXTROLI -3D– dublat
(THE BOXTROLLS)
Regie: Graham Annable, 
Anthony Stacchi 
(AG) , Animaţie, Aventuri, 97 min.
ora: 14:15
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Proiecţii de filme, ex-
poziţii, concerte, jocuri
pentru voluntariat
sunt doar câteva dintre
evenimentele culturale
organizate în luna de-
cembrie la Biblioteca
Judeţeană „George Ba-
riţiu” Braşov.

Joi, 04.12.2014, Mansarda
Casei Baiulescu, orele 17,30
– Cineclub francofon: „Des
hommes et des dieux” (Franţa,
2010). Un film de Xavier
Beavoir. Cu Lambert Wilson,
Michael Lonsdale.

Aflaţi sub ameninţarea te-
rorismului, călugării stabiliţi
într-o comunitate săracă din
Algeria trebuie să decidă dacă
rămân sau pleacă. O poveste
despre credinţă şi eroism. 

Luni, 08.12.2014, Sediul
central, etaj I, Mediatecă, ore-
le 13,00 – Convorbiri despre
muzică cu Petruţa Măniuţ-Co-
roiu.

Convorbiri despre muzică
este o iniţiativă organizată în
parteneriat cu Facultatea de
Muzică a Universităţii Tran-
silvania Braşov. 

Luni, 08.12.2014, Biblio-
teca maghiară, Mansarda Ca-
sei Baiulescu, orele 17,00 –
Seara filmului maghiar: „Co-
ming Out” (Ungaria, 2013).
Regia: Dénes Orosz. Distri-
buţia: Sándor Csányi, Kátya
Tompos, Gábor Karalyos

Filmul prezintă povestea
unei celebrităţi homosexuale
din Ungaria de astăzi, care

alege să susţină deschis orien-
tarea sexuală proprie şi drep-
turile homosexualilor într-o
societate în care multe valori
alternative sunt negate. Dar
ceva i se întâmplă astfel că

şocat el descoperă interesul
său în creştere pentru femei.

Marţi, 09.12.2014, Man-
sarda Casei Baiulescu, orele
10,00 -12,00 – Atelier de crea-
tivitate pentru seniori organi-
zat şi susţinut de Asociaţia
Colors Braşov

Marţi, 09.12.2014, Secţia
de împrumut, Mansarda Ca-

sei Baiulescu, orele 17,00 –
Seara filmului românesc: „Eu
când vreau să fluier, fluier”.
Regia: Florin Şerban Distri-
buţia: Ada Condeescu, Ge-
orge Piştereanu. După patru

ani petrecuţi într-un peniten-
ciar pe malul Dunării, Silviu
a avansat în ierarhia de dor-
mitor, devenind Jupân. Cu
două săptămâni înainte de
eliberare, primeşte o vizită
neaşteptată. El află că mama
lui s-a întors acasă după mult
timp din Italia şi vrea să îl ia
pe fratele lui mai mic. Silviu

are cinci zile să găsească o
soluţie. 

Joi, 11.12.2014, Mansarda
Casei Baiulescu, orele 17,00
– Concert caritabil organizat
de Pulse Health and Educa-
tion pentru Centrul maternal
Arlechino Tărlungeni.

Vineri, 12.12.2014, Man-
sarda Casei Baiulescu, orele
18,00-19,30 – Jocuri pentru
voluntariat susţinute de Aso-
ciaţia Colors Braşov.

Joi, 18.12.2014, Mansarda
Casei Baiulescu, orele 17,30
– Cineclub francofon: „Joyeux
Noel” (coproducţie Belgia-
Franţa-Germania-Marea Bri-
tanie-Norvegia-România,
2005). Un film de Christian
Carion. Cu Diane Kruger,
Benno Fürmann, Guillaume
Canet.

În 1914, pe o porţiune din
frontul vestic, soldaţii fran-
cezi, germani şi scoţieni fra-
ternizează, uniţi de
Sărbătoarea Crăciunului, sus-
pendând ostilităţile, inversând
tranşeele şi protejându-se unii
pe alţii, deşi sunt conştienţi
că superiorii lor militari nu
aprobă pacea instalată ad hoc. 

Vineri, 19.12.2014, Sediul
Central, etaj I, Mediatecă, ore-
le 18,00 – Cineclub organizat
de Asociaţia Kunstadt. Cine-
clubul este o iniţiativă în co-
laborare, care îşi propune să
promoveze producţiile cine-
matografice româneşti recen-
te, proprii şi coproducţii, dar
şi cele mai interesante şi ine-
dite producţii recente străine. 

Horoscopul zilei
Berbec. Caută cele mai rapide soluţii de a câştiga bani, astăzi
chiar vei avea nevoie de ei. Acţionează cu calm şi siguranţă,
şi ai grijă să eviţi orice posibil conflict cu colegii de serviciu. 
Taur. Încearcă să îţi onorezi astăzi toate promisiunile pe care
le-ai făcut, altfel îţi vei pierde credibilitatea şi îţi vei strica
reputaţia. Fă un efort chiar dacă eşti obosit/ă! 
Gemeni. Nu ar strica astăzi să fii puţin mai egoist/ă decât de
obicei, însă nu refuza să auzi strigătele adevărate de ajutor.
Bazează-te pe instinct şi ia deciziile care îţi par bune.
Rac. Orice schimbare va fi binevenită astăzi, însă trebuie să
îţi propui să scapi de rutina zilnică. Spune da oricărei invitaţii
pe care nu ai fi îndrăznit să o accepţi până acum
Leu. Poate că va fi o zi mai grea pentru tine, însă atenţia ta
te va salva de la greşeli majore. Încearcă să asculţi mai mult
de sfaturile celor din jur, nu trebuie să fii atât de sceptic/ă.
Fecioară. Şarmul tău te va scoate astăzi dintr-o încurcătură
la locul de muncă, însă nu trebuie să te bazezi de fiecare
dată pe asta. Scoate-l ca pe un colac de salvare doar acum! 
Balanţă. Astăzi trebuie să faci o mulţime de alegeri, pentru
tine, dar şi pentru alţii. Dacă nu poţi să găseşti o cale sigură
către succes, atunci amână până când totul va fi mai clar.
Scorpion. Nu da înapoi orice ar fi, astăzi vei fi testat/ă destul
de atent de către superiori. Fii ambiţios/oasă şi nu refuza
unele sarcini chiar dacă simţi că nu poţi face faţă.
Săgetător. Dacă ai deja planuri clare pentru viitorul apropiat,
nu lăsa pe nimeni să ţi le schimbe astăzi. Nu-ţi pierde timpul
încercând să îi împaci pe cei din jur.
Capricorn. Pui viaţă profesională pe primul loc şi uiţi de cei
dragi de lângă tine. Încearcă să găseşti acel echilibru care
te poate scuti de problemele din ambele părţi. 
Vărsător. Astăzi, nu te sfii să dai o mână de ajutor dacă ţi
se cere acest lucru, mai ales dacă îţi este uşor să o faci. În-
cearcă să faci mai mult sport.
Peşti. Nu îţi risca locul de muncă astăzi şi analizează bine
situaţia înainte de a lua o decizie. Nu amesteca viaţă personală
cu cea profesională, altfel una dintre ele va fi afectată.

Evenimentele lunii 
la Biblioteca Judeţeană

Co
m

ple
ta

ţi c
u c

ifr
e d

e l
a 1

 la
 9.

 Ci
fre

le 
să

 nu
 se

  re
pe

te
 ni

ci 
pe

 ve
rti

ca
lă,

nic
i p

e o
riz

on
ta

lă 
şi 

nic
i în

 ca
re

ur
ile

 m
ici

 de
 3x

3

Sudoku

2 3 4 7 6 1 9 5 8
7 6 5 9 4 8 2 3 1
9 1 8 5 3 2 4 7 6
6 8 7 4 2 3 1 9 5
1 5 2 8 9 7 3 6 4
3 4 9 1 5 6 7 8 2
4 9 3 2 8 5 6 1 7
5 2 1 6 7 9 8 4 3
8 7 6 3 1 4 5 2 9

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi în Braşov

2 6 3 8 1 4 5 7 9
7 5 8 3 2 9 6 1 4
1 9 4 7 6 5 2 3 8
8 3 5 4 9 1 7 6 2
9 7 6 5 3 2 8 4 1
4 1 2 6 7 8 3 9 5
5 4 7 1 8 3 9 2 6
3 8 9 2 4 6 1 5 7
6 2 1 9 5 7 4 8 3
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Din presa maghiară
Plângeri împotriva serviciilor de transport public
Plângerile aduse transportului public braşovean ar fi
 următoarele:
1.Nu sunt suficiente autobuze. 
2. Ele circulă cu întârziere şi nu respectă programul

stabilit. 
3. În orele de vârf, între orele 13.00 şi 15.00, aglome-

raţia în autobuze este insuportabilă, fiind necesară
suplimentarea maşinilor pe anumite rute. 

4. Spre stadion sunt puţine curse. 
5. În staţiile finale se întâmplă des să staţioneze mai

multe maşini, perioade mai lungi. 
6. Biletele şi abonamentele de călătorie sunt scumpe.

Stăm de vorbă cu inginerul Măzgăreanu, directorul
societăţii de transport în comun despre aceste pro-
bleme:
Cunosc aceste probleme şi o parte dintre ele sunt
justificate. Situaţia actuală politică, şi asta trebuie să
recunoască şi cetăţenii, influenţează în mod negativ
şi acest serviciu. Majoritatea conducătorilor auto, con-
trolorilor şi vânzătorilor de bilete au fost convocaţi de
armată, iar înlocuirea lor este destul de dificilă, armata
având nevoie de mulţi şoferi.
Într-adevăr numărul autobuzelor disponibile nu este
suficient. Multe maşini au fost retrase din circulaţie
datorită uzurii sau a defecţiunilor. Pentru piesele de
schimb  comanda se făcea în Germania, ceea ce este
imposibil în situaţia actuală.
Cu puţine autobuze şi personal insuficient încercăm
să ne descurcăm cum putem. Între orele 13.00 şi
15.00 redirecţionăm maşinile pe rutele mai solicitate
pentru a reduce aglomeraţia. În ceea ce priveşte
preţul biletelor şi abonamentelor, cetăţenii se pot con-
vinge şi singuri că la noi sunt cele mai mici preţuri
din ţară. Avem în vedere pe viitor, după trecerea aces-
tor vremuri nesigure, să comandăm 12 autobuze noi
pentru a putea face faţă cererilor. Trebuie să men-
ţionez că în alte localităţi există şi alte mijloace de
transport, ceea ce fluidizează transportul în comun.

(Panaszok a brassói társasgépkocsi járatok ellen.
În: Brassói Lapok, nr. 273, 25 noiembrie 1939, p.7)

Consiliul de miniştri a
hotărît în mod definitiv
data serbătorirei Înco-
ronărei, care se va să-
vârşi la Alba-Iulia în luna
Octomvrie.

E cea mai mare serbătoare
a neamului românesc, fiindcă
în ea, ca într’o sintetică şi su-
premă apoteoză, se întrupează
în mod viu realizarea idealului
nostru naţional, pentru care a
curs, în timp de veacuri nu
numai cerneala sfântă a ma-
rilor noştri scriitori, ci valuri
generoase de sânge, care au
cimentat deapururi mândrul
edificiu al României-Mari.

Şi dacă toată suflarea
 românească aşteaptă cu ne-
răbdare această zi mare şi de-
finitivă în analele neamului,
în care cel dintâi Rege român
îşi pune pe frunte cununa de
glorie a stăpânirei integrale a
poporului său, apoi, din ne-
norocire şi spre ruşinea noas-
tră, sunt oameni mititei şi
meschini, care sub stăpânirea

despotică a patimei politice,
nu numai că nu pot simţi şi
înţelege măreţia acestei zile,
dar găsesc în ea un prilej de
cârtire şi de ură.

Agitatorii din Partidul zis
Naţional au şi intrat în acţiu-
ne, începând să clevetească
marele act al Încoronărei pe
care românimea îl aşteaptă cu
nerăbdare de multă vreme şi

la înfăptuirea căruia e dat să
asiste în scurt timp.

Ei sunt diplomaţi şi fini ca
toţi laşii, cari în lipsa bărbăţiei
şi cavalerismului întrebuinţea-
ză o şiretenie cusută cu aţa
albă a odgonului: ei atacă, pe
tema Încoronărei guvernul şi
partidul liberal, pentru ca ata-
curile să meargă acolo unde
ţintesc în intenţia lor: Regele!

Regele acesta mare şi eroic,
care pentru isbândirea idea-
lului naţional a riscat totul, –
tron, ereditatea dinastiei şi
chiar viaţa. – Regele acesta,
care dacă astăzi cunoaşte stră-
lucirea gloriei nu a uitat fiorii
tragediei, în care a fost ame-
ninţat cu peirea, e calomniat
în actul cel mai fericit şi plin
de slavă a neamului.

E atacat şi calomniat pentru
simplul motiv că d-nii Vaida
şi Maniu nu sunt la guvern.

În balanţa istoriei şi intere-
selor superioare ale neamului,
domnii aceştia îşi închipuesc
că umflata lor personalitate,
cântăreşte mai mult ca Regele
eroic care în primejdii de
moarte a înfăptuit visul secular
al unităţei tuturor românilor.

În inconştienţa lor aceşti
minusculi nu îşi pot da seama
cât sunt de odioşi şi ce dezgust

stârnesc prin atitudinea lor în
sufletul românesc.

Sunt zile sfinte, zile de săr-
bătoare naţională care prin
măreţia lor capătă un caracter
religios şi mistic. In asemenea
zile trebue să dispară egois-
mul, interesul personal, ura –
şi dacă nu dispar de bună voe,
apoi omul inteligent are pu-
doarea publică de a le masca.

Se vede treaba că agitatorii
din Partidul zis Naţional, care
atacă Încoronarea, nu au nici
această elementară inteligenţă.

Dar ce înseamnă această
mână de oameni rebeli în i-
mensitatea românismului?

Ei constituesc o insulă pă-
răsită şi părăginită, populată
de năpârci şi vipere, care sim-
bolizează patima şi cele mai
josnice instincte ale animali-
tăţei umane.

Neamul românesc aşteaptă
cu nerăbdare, cu fiorii bucu-
riei, marea zi în care regele
Ferdinand I desrobitorul ro-
mânilor asupriţi îşi va pune
pe fruntea iluminată de glorie
cununa de cel dintâi Domni-
tor al tuturor Românilor.

(Carpaţii, Anul II, Nr. 56,
Vineri 8 Sept. 1922)
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Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

Încoronarea

Încoronarea de la Alba Iulia

Regele Ferdinand şi Regina Maria decorând militarii 
care au luptat la Mărăşeşti, august 1917
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Sărbătorile Crăciunului
au început la Rio de Ja-
neiro cu aprinderea, tra-
diţională de acum, a
luminilor din cel mai
mare brad plutitor din
lume, înalt de 85 de
metri, potrivit AFP.

Imensa structură, care cân-
tăreşte 542 de tone, a fost i-
naugurată în cadrul unui
spectacol muzical şi piroteh-
nic la care au participat şi

Cel mai mare
brad plutitor 

Kristina Pimenova, „cea mai frumoasă
fetiţă din lume”

Are 9 ani şi nu a ter-
minat încă şcoala pri-
mară, dar Kristina a
intrat deja în atenţia re-
ţelelor de socializare,
unde este supranumită
„cea mai frumoasă fe-
tiţă din lume”.

Mica rusoaică este
fiica unei foste top-mo-
del şi a fotbalistului
Ruslan Pímenov.

Prima oară când s-a
urcat pe catwalk avea

3 ani, când mama ei a
înscris-o la cursurile de
modelling pentru copii. 

De atunci a defilat
pe mai multe podiu-
muri ale lumii şi a de-
venit cunoscută pe plan
internaţional. Iar pă-
rinţii par să nu aibă ni-
mic împotrivă ca
marile firme şi desig-
nerii să se intereseze
tot mai mult de fiica
lor.

Coco Chanel a fost spion nazist
Coco Chanel este una din-

tre cele mai mari creatoare
de modă din toate timpurile,
fiind prima persoană care a
avut un parfum care să-i
poarte numele. Deşi Coco
Chanel ar fi negat mereu că
ar fi colaborat cu naziştii, se
pare că există documente
care demonstrează faptul că
celebra creatoare franceză
ar fi fost spioană în timpul
celui de-al Doilea Război
Mondial, informează Daily
Mail.

Potrivit unui documentar
realizat de postul francez de
televiziune France 3, există
documente care dovedesc,
fără urmă de îndoială, că des-
ignerul a fost membru al Ab-

wehr, serviciul de informaţii
al statului major german.

În documentar se menţio-
nează că implicarea aceasteia
în spionaj datează din perioada
în care armata franceză a cedat
teren, în 1940. Ea locuia la Pa-
ris, la hotelul Ritz, şi a început
o relaţie amoroasă cu un spion
german, pe numele lui Hans
Günther von Dincklage. Coco
Chanel, care avea 57 de ani în
1940, a devenit o prezenţă
constantă în anturajul ofiţerilor
nazişti, iar în 1943 a fost tri-
misă la Madrid. Aici a încercat
să exploateze faptul că îl cu-
noscuse pe Winston Churchill
pentru a ajunge la o înţelegere
cu ofiţerii britanici staţionaţi
acolo. Se pare că Churchill ar

fi ignorat oferta. Un istoric sus-
ţine, în documentar, că celebra
creatoare a sperat să se poată
folosi de legăturile ei cu naziştii
pentru a-şi recupera afacerea
cu parfumuri, pe care o vân-
duse în 1924 unei familii de
evrei, Wertheimer. Ea spera ca
în urma deportării familiei res-
pective, afacerea acestora să
fie confiscată şi să îi fie retur-
nată. Însă, între timp, familia
Wertheimer a vândut partea ei
din afacerea cu parfumuri
Chanel unui om de afaceri ger-
man. În documentar se men-
ţionează, de asemenea, că şi
alte personalităţi franceze, pre-
cum Edith Piaf, Chevalier sau
Guitry, ar fi avut legături cu
naziştii. 

Florin Piersic s-a supărat pe jurnalişti
Florin Piersic a declarat că nu va mai acorda interviuri.
Artistul a luat această decizie după ce o declaraţie a sa
a apărut în presă pusă într-un alt context decât cel în
care o făcuse. Supărat că o declaraţie a sa a fost răstăl-
măcită, actorul Florin Piersic a decis recent să nu mai
acorde niciun interviu. Artistul a explicat că nu a înţeles
întrebarea unui reporter şi, pentru că nu i s-a explicat ul-
terior despre ce era vorba, răspunsul lui a apărut în presă
pus într-un alt context. „De azi înainte, nu mai răspund
niciunei cereri de a da interviuri”, a declarat Florin Piersic
pentru spynews.ro. „Merit, la cei 79 de ani, să mă criticaţi,
dar să-mi întindeţi o mână, să mă mângâiaţi şi să-mi spu-
neţi Bine, mă, că merge înainte!”, a adăugat el. Pe de
altă parte însă, Florin Piersic a povestit că este emoţionat
de dragostea pe care publicul i-o poartă

După divorţ, Lora vrea să renunţe 
la rochia de mireasă
Lora şi Dan Badea au surprins pe toată lumea în mo-
mentul în care şi-au anunţat divorţul. Păreau că formează
un cuplu fericit, dar, iată că, în urmă cu aproape două
luni, cei doi s-au despărţit la un cabinet notarial, alegând
să-şi încheie socotelile pe cale amiabilă. În urma sepa-
rării, Lora vrea să renunţe şi la rochia de mireasă, însă
va face asta doar pentru a ajuta pe cineva. „Rochia de
mireasă este în şifonier. Mă gândesc că la un moment
dat aş putea să o scot la licitaţie şi să ajut nişte oameni...
N-a fost o poveste care să se termine urât. Suferinţa
există de ambele părţi”, a spus vedeta, în cadrul emisiunii
„Dincolo de aparenţe”, de la Antena Stars. În ciuda di-
vorţului, Lora şi Dan Badea au acum o frumoasă relaţie
de prietenie. „Eu întotdeauna l-am iubit, pentru că este
un om bun, pentru că am trecut prin multe împreună. Îl
voi iubi toată viaţa, dar nu este iubirea dintre o soţie şi
soţul ei. Am vrut să fie. E foarte dureros pentru mine să
văd oameni care mă judecă”, a încheiat artista

mascotele Jocurilor Olimpice şi Pa-
ralimpice ce vor avea loc în 2016
la Rio. Mii de persoane au asistat
la spectacolul din laguna Rodrigo
de Freitas din sudul oraşului.

Bradul, împodobit cu sute de
metri de ghirlande luminoase şi cu

3,1 milioane de beculeţe, va rămâne
în lagună până pe 6 ianuarie. Or-
ganizatorii manifestării lansate în
1996 speră să atragă circa 80.000
de vizitatori pe zi. Pomul este con-
siderat cel mai mare de acest tip,
conform Guinness Book.


