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VALUTĂ

Un paramedic braşovean, angajat la In-
spectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
(ISU) Braşov, a devenit erou ieri, după
ce a sărit în ajutorul unei femei care a
fost tâlhărită ziua în amiaza mare. Pavel
Onofraş, care este plutonier adjutant şi
comandant de echipaj la Detaşamentul

II de Pompieri ISU Braşov şi paramedic
SMURD, mergea ieri cu copilul la şcoa-
lă şi a auzit ţipetele disperate ale femeii,
pe str. Apollo (în cartierul Astra). L-a
prins din urmă, l-a trântit în zăpadă şi,
după o scurtă luptă, l-a imobilizat. I-a
recuperat poşeta femeii, iar tâlharul l-a

predat unui echipaj de Poliţie venit la
locul incidentului. Potrivit cms. şef Liviu
Naghi, tâlharul are 15 ani, este din Co-
vasna şi are antecedente penale. Minorul
a fost dus în faţa magistraţilor cu pro-
punerea de arestare preventivă, pentru
15 zile, sub acuzaţia de tâlhărie.

Un paramedic ,
erou în timpul liber

Meteorologii au emis, ieri, o nouă
informare meteo de intensificări ale
vântului şi precipitaţii mixte în toată
ţara, iar la munte ninsori. Informarea
este valabilă de astăzi, ora 10.00,
până mâine, ora 14.00. „În toate zo-
nele montane va ninge, local abun-
dent. Vântul va avea intensificări cu
viteze ce vor depăşi la rafală 70 –

80 km/h viscolind şi spulberând ză-
pada, îndeosebi în zona înaltă a Car-
paţilor Orientali şi Meridionali. În
restul teritoriului vântul va avea in-
tensificări locale şi temporare, cu vi-
teze la rafală de 45 – 50 km/h”,
potrivit ANM. De menţionat că, vre-
mea va intra totuşi într-un proces de
încălzire, începând de mâine. 

O nouă veste proastă de la meteorologi
Liniştea pe semicerc sub Tâmpa, va
fi „spartă” luni 12 ianuarie, dată la
care se va pune în mişcare a doua
parte a primei ligi. Vicecampioana
României la handbal feminin, Corona
Braşov, va începe returul de campio-
nat cu ceva „light”. CSM Ploieşti nu
este un nume de speriat în handbalul
feminin românesc: locul 7 la finalul

turului, cu un total de 6 victorii şi
7 înfrângeri. Jucătoarele Braşovului
se respectă însă şi spun că vor trata
primul joc din 2015 cu maximă se-
riozitate. Partida, care contează pentru
etapa cu numărul 14, este programată,
de la ora 18.00. Obiectivul pentru
acest an este un loc pe podium la fi-
nalul sezonului.

Corona, la primul joc oficial din 2015! 
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Complex sportiv pe Calea
Feldioarei, pentru CSU Braşov

METEO
Ninsoare

-14°C /-1°C

Universita-
tea Transil-
v a n i a  v a
c o n s t r u i ,
pentru Clu-
bul Sportiv
Universitar
Braşov, un
c o m p l e x
sportiv cu
sală de sport
şi facilităţi
de antrena-
ment şi ca-
zare, cu o

investiţie de peste 15 milioane lei, pe un teren de 3.420 mp,
în spatele sediului DSVSA de pe Calea Feldioarei. Terenul
a fost dat în folosinţă gratuită CSU Braşov de către mu-
nicipalitate, în anul 2008, pe o durată de 25 de ani, iar
anul acesta a fost eliberată autorizaţia de construire, care
este valabilă 24 de luni de la momentul începerii lucrărilor,
cu posibilitate de prelungire încă 12 de luni. 
Potrivit proiectului, complexul va cuprinde o sală de sport
polivalentă cu teren de handbal şi baschet, pe trei niveluri,
având o capacitate de aproximativ 1.300 de locuri în tri-
bună, cabinete medicale, sală de gimnastică ritmică şi sală
de coregrafie, un teren de sport în aer liber, pentru tenis,
handbal şi baschet, pe care să se poată desfăşura competiţii
de nivel european, şi un spaţiu de cazare pentru sportivi,
într-o clădire cu subsol, parter şi patru etaje. Clădirea va
cuprinde o cantină-restaurant, o spălătorie, o sală de forţă,
un spaţiu pentru SPA, iar la etaje vor fi exclusiv capacităţile
de cazare pentru 100 de sportivi. A.P.

Ziar Gratuit
Ediţia în format electronic 

se găseşte la adresa www.addjb.ro
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Bulgaria ar putea rămâne
singura �ară monitorizată prin
Mecanismul de Cooperare și
Verificare (MCV) al Comisiei
Europene, a declarat ambasa-
dorul Marii Britanii la Sofia,
Jonathan Allen, într-un inter-
viu acordat postului de tele-
viziune bulgar bTV, anunţă
pagina electronică a agenţiei
de presă Novinite.

Jonathan Allen a sugerat că
s-ar putea renun�a la MCV în
cazul României, urmând ca
Bulgaria să rămână singura
�ară din UE al cărei sistem de
justi�ie este monitorizat de

Bruxelles. Intervenţia amba-
sadorului britanic confirmă
temerile că raportul MCV pri-
vind Bulgaria va fi unul ne-
gativ. Raportul MCV pentru
Bulgaria şi pentru România
va fi prezentat la sfârșitul lunii
ianuarie.

Potrivit unor informaţii ne-
oficiale, raportul MCV pentru
România subliniază că trimi-
terea la închisoare a unor foști
miniștri și șefi de agen�ii de
stat contribuie la impresia că
în ţara noastră există institu�ii
independente care nu sunt su-
puse presiunii politice. În

acest context, ambasadorul
britanic la Sofia a arătat că şi
Bulgaria are nevoie de astfel
de exemple.

Jonathan Allen a mai subli-
niat că rapoartele de monito-
rizare ale Comisiei Europene
continuă să arate că, pentru
al optulea an la rând, sistemul
de justi�ie bulgar nu respectă
pe deplin standardele europe-
ne. Cel mai bun motiv pentru
a introduce schimbări este
acela că poporul bulgar vrea
acest lucru, și nu pentru că o
cere Bruxellesul, a mai spus
Allen.

Zeci de camere video pentru detectarea
şoferilor care circulă fără rovinietă 

Compania de drumuri a îm-
pânzit România cu camere
pentru detectarea şoferilor
care circulă fără rovinietă. Nu-
mai în decembrie anul trecut
au fost montate 18 astfel de
camere pe cele mai aglome-
rate drumuri din ţară.

În acest moment, în Româ-
nia sunt amplasate 65 de
puncte de control al rovinietei.
Cu 27 la sută mai mult decât
anul trecut. Camere noi sunt
acum pe Autostrada Bucu-
reşti-Ploieşti, pe DN1, în ju-
deţul Braşov în zona Şercaia
sau în Dolj, pe DN 6, în zona
localităţii Coşoveni.

Camerele sunt împărţite pe
drumurile naţionale cele mai
circulate din România. Iar
când traficul devine mai aglo-
merat decât era estimat, ies
pe traseu şi camerele mobile.

În aceste condiţii e aproape
imposibil să circuli fără rovi-
nietă şi să scapi de amendă.
24 de ore din 24 operatorii de
trafic ai CNADNR stau cu
ochii pe imaginile surprinse

de camerele de supraveghere.
Şoferii pot plăti rovinieta la

direcţiile de drumuri sau în
benzinării, dar şi prin sms. Pe
telefon însă taxa de drum se
poate achita doar pentru o pe-
rioada scurtă, de 7 zile. Şi
pentru ca sistemul de colec-
tare a taxei să fie cât mai efi-
cient, autorităţile se gândesc
acum să introducă plata pe in-
ternet.

În 2014, Compania de dru-
muri a prins pe drumurile pu-
blice peste 220 000 de şoferi
fără rovinietă şi a strâns de la
aceştia 20 de milioane de euro
care au mers la bugetul de
stat.

În perioada 19
ianuarie  2015 –
23 ianuarie
2015, vor avea
loc în România 3
evenimente de
recrutare la care
vor participa ex-
perţii Serviciului
de Plasare Inter-
naţională (ZAV)
Rostock.

Se vor selecta 60 de
tineri care sunt inte-
resaţi să urmeze cur-
suri de ucenicie în
meseriile de zidar,
constructor drumuri,
bucătar, specialist în industria
hotelieră şi specialist restaurant.

Selecția, în funcţie de meserii, va
avea loc în următoarele orașe:

- 22 ianuarie 2015 în Braşov
pentru 15 posturi pentru con-
structor drumuri.

- 20 – 21 ianuarie 2015 în Si-
biu eveniment de recrutare pen-
tru 30 de posturi (câte 10 posturi
pentru fiecare meserie) pentru
bucătar, specialist în industria

hotelieră şi specialist restaurant;
- 20 – 22 ianuarie  2015 în

Timişoara recrutare pentru  15
posturi pentru zidar;

În cadrul acestui program se
pot înregistra şi pot beneficia de
ucenicie/stagiatură în cadrul
unor companii din Germania,
pe o perioadă de 3 ani  tinerii
cu vârsta cuprinsă între 18 şi 27
de ani, care îndeplinesc o serie
de condiţii cum ar fi:

- dispun de o diplomă de stu-
dii (şcoală profesională, baca-
laureat sau licenţă, fără diplomă
de master);

-până în momentul înregis-
trării în acest program nu au lo-
cuit în Germania pe o perioadă
mai mare de 3 luni;

-nu au beneficiat încă de uce-
nicie/stagiatură în ţara de origine
sau în altă ţară.

Se acceptă tineri care vorbesc

limba germană, engle-
ză, dar şi care vorbesc
doar limba română.
Persoanele care vor-
besc limba germană
şi engleză trebuie să
se înregistreze pe por-
talul www.thejobofmy-
life. de/en – rubrica
Registration, cele care
vorbesc limba româ-
nă se vor putea înre-
gistra în momentul
interviului.

Programul de for-
mare profesională
presupune desfăşura-
rea unei activităţi prac-
tice la un angajator

timp de 3 – 4 zile/săptămână,
perioadă în care tinerii pot învăţa
secretele meseriilor pentru care
au aplicat. În paralel, vor parti-
cipa la cursuri de formare pro-
fesională. 

Detalii la la sediul AJOFM
Braşov, strada Lungă, nr. 1 A,
telefonic la numerele :
0268.416879 , 0268.411960
sau pe   e-mail la adresa bv_eu-
res@ajofm.anofm .ro.

Contracte de ucenicie pentru
diverse meserii în Germania

Claudiu Tămârjan, cercetat sub control judiciar
Fostul şef al Poliţiei rutiere Braşov, Claudiu Tămârjan, nu
mai este arestat la domiciliu. Judecătorii Tribunalului Braşov
i-au înlocuit măsura arestului la domiciliu cu cea a controlului
judiciar.  Claudiu Tămârjan a stat o lună în arest la domiciliu
după ce a stat cinci luni în arest preventiv.  La începutul
lunii august, DNA Braşov a dispus trimiterea în judecată
a lui Claudiu Tămîrjan şi a 11 dintre foştii săi subalterni,
precum şi a trei patroni de firme. Claudiu Tămârjan este
cercetat că ar fi acordat protecţie unor oameni de afaceri
şi funcţionari publici. În schimbul acestor servicii, fostul po-
liţist ar fi primit diferite produse.

Tiberiu Niţu, după atacul de la Paris: România trebuie să adopte
legi eficiente pentru a preveni actele de terorism
Procurorul general al României, Tiberiu Nițu, a declarat
ieri dimineață, în urma atacului terorist de la ziarul satiric
„Charlie Hebdo” din Paris, că România trebuie să adopte
legi eficiente pentru a preveni actele de terorism. ”Astfel
de acte normative sunt imperios necesare. Ne-am implicat
pentru a adopta astfel de legi. Pentru a acționa ferm îm-
potriva teroriștilor și pentru a putea preveni actele de te-
rorism nicio măsură nu poate fi disproporționată”, a precizat
procurorul general.Tiberiu Niţu a mai spus că România nu
are în acest moment motive să se îngrijoreze cu privire la
astfel de acte de terorism.

Trenurile au întârzieri din cauza gerului!
Din cauza gerului, trenurile de călători circulă cu viteză

redusă şi ajung la destinaţii cu întârzieri, în medie, între 30
şi 60 de minute, anunță CFR. Momentan, nicio linie de
cale ferată nu este închisă. Se verifică şinele, macazurile
şi liniile de contact, astfel încât să se intervină şi să se re-
medieze orice posibilă defecţiune tehnică, se arată într-un
comunicat oficial. Călătorii sunt sfătuiţi ca, înainte de ple-
carea la drum, să se informeze telefonic la CFR despre
situația trenului cu care intenţionează să călătorească. 

România poate scăpa de MCV, Bulgaria nu



Telescaunul de la Bunloc,
unde înainte de Anul Nou au
rămas blocaţi mai mulţi ti-
neri, rămâne închis, iar ad-
ministratorii trebuie să
plătească o amendă de
15.000 de lei. Acestea sunt
hotărârile luate de inspectorii
ISCIR care au verificat in-
stalaţia. Reprezentanţii insti-
tuţiilor de control, dar şi cei
care trebuie să intervină în
situaţii de urgenţă,  i-au con-
vocat la o întâlnire pe admi-
nistratorii instalaţiilor de
transport pe cablu din judeţ. 

Din raportul înaintat pre-
fectului reiese că administra-
torii telescaunului nu au
respectat regulamentul de

funcţionare a instalaţiei. În
momentul incidentului la te-
lescaun se afla doar un me-
canic, deşi ar fi trebuit să fie
prezent şi şeful instalaţiei.

Salvamontiştii şi jandarmii
au intervenit pentru a-i salva
pe cei șapte turişti ghinio-
nişti, ale căror vieţi erau în
pericol din cauza gerului ex-
trem de mare.  

Vă reamintim că şapte tu-
rişti au fost la un pas să pe-
treacă noaptea trecerii dintre
ani în telescaunul de la Să-
cele. Pe 31 decembrie 2014,
în timp ce oamenii coborau
cu telescaunul spre Dârste, a
intervenit o defecţiune teh-
nică şi cei şapte au rămas

suspendaţi de un fir la o al-
titudine de mai bine de 1.000
de metri şi la o înălţime de
peste 7 metri faţă de sol. Te-
lescaunul de la Bunloc va ră-
mâne închis până când se va
face un control amănunţit al
echipamentelor, ultima veri-
ficare a instalaţiei fiind făcută
anul trecut, la sfârşitul lunii
noiembrie, când a şi fost
acordat avizul de funcţionare. 

Autorităţile vor să prevină
situaţiile asemănătoare celei
de la sfârşitul anului trecut,
astfel că din săptămâna care
urmează echipe de control
vor verifica şi în teren care
este situaţia instalaţiilor de
transport pe cablu. 

Asociaţia Luptătorilor, Ră-
niţilor şi Urmaşii Eroilor
„Braşov-Decembrie 1989”
face apel la to�i membrii săi
să participe luni, 12 ianuarie,
la mitingul organizat în fa�a
Guvernului României. 

Protestatarii cer  retragerea
O.U.G. nr.95/29.12.2014.
„Revoluţionarii nu vor renunţa
la proteste decât în momentul
retragerii definitive a O.U.G.
nr.95/29.12.2014 şi a respec-
tării de către guvernanţi a
Braşovului ca Oraş-Martir.
O.U.G. nr.95/29.12.2014 nu
este altceva decât o reflectare

a restauraţiei securisto-comu-
niste în România la 25 de ani
de la dărâmarea regimului
ceauşist” a declarat     Vasile
Mardare, președintele Aso-
ciaţiei. 

Plecarea din Brașov va avea
loc luni, la  ora 6.00 din par-
carea Maternităţii Braşov, par-
ticiparea membrilor A.L.R.U.
E. „Braşov-Decembrie 1989”
fiind obligatorie, a adăugat
Vasile Mardare. 

”Conținutul Ordonanței
susmenționate falsifică la mo-
dul grosolan adevărul istoric
al Revoluției din 1989, creân-

du-se, în mod abuziv și arbi-
trar, etapizarea temporar fac-
tologică a cursului derulării
evenimentelor revoluționare
din decembrie 1989, fără nici
o rațiune istorică sau princi-
piu de drept. Astfel afirmația
că plecarea cuplului
Ceaușescu în data de 22 dec.
1989 (ora 12,08 — n.r.) ar fi
constituit sfârșitul Revoluției,
după cum sugerează textul
ordonanței, modifică grosolan
realitatea unei istorii trăite din
plin de revoluționari” potrivit
unui comunicat de presă al
Asocia�iei. 

53 de persoane au
ajuns, în noaptea de
miercuri spre joi, la Cen-
trul pentru Persoane
fără Adăpost de pe stra-
da Zizinului, după ce au
fost ridicate de poliţişti
şi jandarmi de pe străzi
sau din gări, în condiţiile
în care au fost minus 30
de grade Celsius.

Centrul de pe stada Zizinu-
lui, care se află în subordinea
Direcţiei de Servicii Sociale
a Primăriei Braşov, găzduieşte
în mod constant 80 de per-
soane fără adăpost, iar din
cauza temperaturilor foarte
scăzute din ultimele zile au
mai fost aduse 42 de persoa-
ne, în noaptea de marţi spre
miercuri, şi 53 de persoane
în noapte de miercuri spre joi.

„Din cauza temperaturilor
foarte scăzute, am dechis cen-

trul de urgenţă, unde primim
pe oricine – persoane aduse
cu ambulanţa sau de poliţişti
şi jandarmi, din gări sau de
pe stradă. Facem acest lucru

pentru a nu se ajunge în si-
tuaţia ca cineva să moară de
frig, deşi acest lucru nu s-a în-
tâmplat de mulţi ani la Braşov.
În acest moment, avem 53 de

persoane în plus primite în re-
gim de urgenţă, faţă de cele
80 rezidente”, a declarat,  pen-
tru Mediafax, Adriana Bălean,
directorul Centrului pentru

persoane fără adăpost.
Cei aduşi în centru sunt, de

regulă, persoane adulte care
nu au unde locui şi care do-
vedesc că doresc să se inte-
greze în societate şi să îşi
caute un loc de muncă. Cen-

trul de zi oferă asistenţă so-
cială, medicală şi psihologică,
precum şi o masă pe zi. Per-
soanele rezidente au drept de
şedere şase luni, cu posibili-
tatea prelungirii pentru încă
trei luni.

Gerul creşte numărul de beneficiari ai Centrului pentru Persoane fără Adăpost 

53 de persoane, salvate
de la îngheț în Brașov

Telescaunul de la Bunloc rămâne închis

Cel mai frig în Transilvania,
în noaptea de miercuri spre
joi, a fost la Braşov, unde
s-a depăşit recordul de ger
înregistrat în luna ianuarie,
termometrele coborând la
minus 33,3 grade, a preci-
zat ieri, Mihaela Stăncescu,
meteorolog şef al Serviciu-
lui Regional de Prognoză a
Vremii Sibiu, de la Centrul
Meteorologic Transilvania-
Sud.  „În cursul nopţii, cea
mai scăzută temperatură
din Transilvania s-a înregis-

trat la Braşov, de minus
33,3 grade. Practic, la Bra-
şov s-a depăşit recordul lu-
nii ianuarie din aici, cu
temperatura de minus 33,3
grade, record care fusese
de minus 32,3 grade, înre-
gistrat în 14 ianuarie 1985”,
a explicat Mihaela Stănces-
cu. La Predeal minima în-
registrată între orele
5,30-6,00 a fost de minus
21 de grade Celsius, iar la
Fundata, judeţul Braşov, de
minus 17,6 grade Celsius.

S-a depăşit recordul de ger
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Revoluționarii vor picheta luni Guvernul
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Premierul Victor Ponta le-
a cerut miniştrilor Transpor-
turilor şi Finanţelor să discute
cu companiile petroliere des-
pre preţul carburanţilor astfel
încât acesta să ajungă la un
nivel „corect şi rezonabil” în
România, în contextul scăderii
cotaţiei mondiale a petrolului
şi al nemajorării accizelor şi
taxelor.

Solicitarea a fost adresată
în şedinţa de guvern, a cărei
deschidere a fost transmisă
pentru prima dată pe Youtu-
be. „Îi rog public pe cei doi
miniştri, pe ministrul Trans-

porturilor şi ministrul Finan-
ţelor, să aibă o discuţie nor-
mală, instituţională, între
Guvern şi companiile private
din domeniul combustibililor,
pentru că acciza a rămas ca
în 2014, toate taxele sunt ca
în 2014, preţul petrolului a
scăzut peste tot în lume, numai
la noi nu scade. Sigur, preţul
este la pompă, nu e făcut de
Guvern, dar sunt absolut con-
vins că o discuţie serioasă cu
companiile ne va ajuta să
ajungem la un preţ corect şi
rezonabil”, le-a spus Ponta mi-
niştrilor.

Preţurile la benzină şi mo-
torină în statele UE sunt în
principal influenţate de cota-
ţiile internaţionale ale petro-
lului. Preţul petrolului Brent
a coborât miercuri sub 50 de
dolari pe baril pentru prima
oară din mai 2009 până în
prezent.

Preţurile petrolului au scăzut
cu 48% în 2014, consemnând
cel mai mare declin de la criza
financiară din 2008 până în
prezent, în condiţiile în care
OPEC a decis să nu reducă
producţia de petrol, pentru a
nu pierde cota de piaţă.

Veniturile medii lunare
pe gospodărie au fost în
trimestrul trei din 2014
de 2.495 lei, iar cheltu-
ielile de 2.285 lei lunar,
91,5% din venituri,
având ca destinaţii prin-
cipale alimentele, între-
ţinerea locuinţei şi plata
taxelor, şi în proporţie
extrem de mică investi-
ţiile (1,1%), potrivit INS.

„Potrivit rezultatelor anche-
tei bugetelor de familie, în tri-
mestrul III 2014, veniturile
totale medii lunare au repre-
zentat, în termeni nominali,
2495 lei pe gospodărie şi 937
lei pe persoană. Veniturile bă-
neşti au fost, în medie, de
2118 lei lunar pe gospodărie
(795 lei pe persoană), iar ve-
niturile în natură de 378 lei
lunar pe gospodărie (142 lei
pe persoană)”, arată INS,
într-un comunicat.

Salariile şi celelalte venituri
asociate acestora au format
cea mai importantă sursă de
venituri (51,8% din veniturile
totale ale gospodăriilor). Di-
ferenţa a fost acoperită de ve-

niturile din prestaţii sociale
(23,4%), veniturile din agri-
cultură (3,9%), din activităţi
neagricole independente
(2,5%) şi cele din proprietate
şi din vânzări de active din
patrimoniul gospodăriei
(1,5%). O pondere importan-
tă deţin şi veniturile în natură
(15,1%), în principal, contra-
valoarea consumului de pro-
duse agroalimentare din
resurse proprii (13,6%).

Diferenţe de nivel şi, mai
ales, de structură între veni-
turile gospodăriilor s-au înre-
gistrat în funcţie de mediul
de rezidenţă. Astfel, în trimes-
trul III 2014 veniturile totale
medii pe o gospodărie din
mediul urban au fost cu
27,7% mai mari decât ale
gospodăriilor din mediul rural
şi cu 10,6% mai mari faţă de
ansamblul gospodăriilor.

În urban, veniturile gospo-
dăriilor au provenit în propor-
ţie de 64,9% din salarii, de
22,8% din prestaţii sociale,
veniturile în natură reprezen-
tând 6,6% din total. În rural,
principala sursă a veniturilor
gospodăriilor a reprezentat-o

producţia agricolă, care a asi-
gurat 37,4% din totalul veni-
turilor. Cea mai mare parte a
acestora (28% din totalul ve-
niturilor) a fost formată de
contravaloarea consumului de
produse agroalimentare din
resurse proprii, veniturile bă-
neşti din agricultură asigurând
9,4% din veniturile totale ale
gospodăriilor din mediul ru-
ral. O contribuţie importantă
la formarea veniturilor gos-
podăriilor rurale a revenit şi
veniturilor salariale (30,5%)
şi celor din prestaţii sociale

(24,5%). Cheltuielile totale
ale populaţiei au fost în pe-
rioada analizată în medie de
2.285 lei lunar pe gospodărie
(857 lei pe persoană) şi au re-
prezentat 91,5% din nivelul
veniturilor totale.

Principalele destinaţii ale
cheltuielilor efectuate de gos-
podării sunt consumul de bu-
nuri alimentare, nealimentare,
servicii şi transferurile către
administraţia publică şi pri-
vată şi către bugetele asigu-
rărilor sociale, sub forma
impozitelor, contribuţiilor, co-

tizaţiilor, precum şi acoperi-
rea unor nevoi legate de pro-
ducţia gospodăriei (hrana
animalelor şi păsărilor, plata
muncii pentru producţia gos-
podăriei, produse pentru în-
sămânţat, servicii veterinare
etc.). Cheltuielile pentru in-
vestiţii, destinate pentru cum-
părarea sau construcţia de
locuinţe, cumpărarea de te-
renuri şi echipament necesar
producţiei gospodăriei, cum-
părarea de acţiuni etc. deţin
o pondere foarte mică în chel-
tuielile totale ale gospodării-
lor populaţiei, de doar 1,1%.

„Unele particularităţi în
ceea ce priveşte mărimea şi
structura cheltuielilor totale
de consum sunt determinate
de mediul de rezidenţă. Astfel,
în timp ce nivelul mediu lunar
pe o gospodărie al cheltuielilor
totale de consum este mai
mare în urban faţă de rural
cu 447 lei, cel pentru consu-
mul alimentar este mai mare
cu numai 40 lei. Aceasta de-
rivă din faptul că, în rural,
43,6% din cheltuielile pentru
consumul alimentar reprezintă
contravaloarea consumului

din resurse proprii, în timp ce
în mediul urban consumul de
produse alimentare din resur-
se proprii a acoperit 16,8%
din cheltuielile pentru consu-
mul alimentar”, notează INS.

Conform clasificării stan-
dard pe destinaţii a cheltuie-
lilor de consum (COICOP),
produsele alimentare şi bău-
turile nealcoolice au deţinut,
în trimestrul III 2014, în me-
die, 39,2% din consumul gos-
podăriilor. O componentă a
consumului cu pondere relativ
mare în cheltuieli este legată
de locuinţă (apă, energie elec-
trică şi termică, gaze naturale,
combustibili, mobilier, dotarea
şi întreţinerea locuinţei). În
trimestrul III 2014, aceasta a
reprezentat 20,2% din chel-
tuielile totale de consum. În
cadrul cheltuielilor cu locuinţa
cea mai mare pondere a de-
ţinut-o cheltuielile necesare
funcţionării şi încălzirii lo-
cuinţei (16%). La polul opus
s-au situat cheltuielile efec-
tuate de gospodării pentru ho-
teluri, cafenele şi restaurante
(1%) şi cele pentru educaţie
(0,3%).

ECONOMIC

Activele fondurilor de pensii
private (obligatorii – Pilonul II
şi facultative – Pilonul III) au
crescut cu 36% în 2014 faţă de
finalul anului 2013 şi au depăşit
20,1 miliarde lei (4,5 miliarde
euro), informează un comunicat
al Asociaţiei pentru Pensiile Ad-
ministrate Privat din România.

Cele şapte fonduri de pensii
de pe Pilonul II au ajuns la sfâr-
şitul anului 2014 la un număr
total de aproape 6,3 milioane
de participanţi şi administrau
active nete în valoare totală de
peste 19,1 miliarde lei (4,26 mi-

liarde euro), potrivit datelor cen-
tralizate de APAPR. În 2014,
randamentul mediu obţinut de
toate aceste fonduri de pensii
private obligatorii a fost de
8,71%.

În cursul anului 2014, activele
administrate de fondurile de
pensii de Pilon II au crescut cu
37%. De la lansare, în mai 2008,
şi până în prezent, fondurile de
pensii obligatorii au primit în
administrare în numele partici-
panţilor contribuţii brute totale
în valoare de 15,2 miliarde lei
şi au adăugat, prin activitatea in-

vestiţională, câştiguri nete în va-
loare de peste 3,9 miliarde lei.
De la lansarea lor, aceste fonduri
au obţinut un randament mediu
analizat de 11,08%.

Pe Pilonul III, cele 10 fonduri
de pensii au ajuns la sfârşitul
anului 2014 la un număr total
de circa 345.000 de participanţi
şi administrau active nete în va-
loare totală de 1,04 miliarde lei
(232 milioane euro), potrivit da-
telor APAPR. În 2014, randa-
mentul mediu obţinut de toate
aceste fonduri de pensii private
facultative a fost de 7,45%.

Pe ce cheltuie românii banii

Discuţii cu companiile petroliere despre 
un preţ „corect” al carburanţilor

Activele fondurilor de pensii private 
au crescut cu 36% în 2014 
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Preşedintele Comisiei
de Sănătate a Consiliu-
lui Judeţean Braşov,
Mariana Câju (foto), a
declarat, ieri, că în acest
an se va asigura un ac-
ces minimal la serviciile
sanitare, aceasta fiind o
prioritate pentru admi-
nistraţia judeţeană.

„În perioada imediat urmă-
toare vom începe cu reorga-
nizarea personalului. Fai-
moasele consilii de adminis-
traţie vom reuşi să le revi-
zuim, după două luni de când
vorbim despre ele. În 30 ia-
nuarie vor fi votate în plenul
Consiliului Judeţean. Consi-
liile de administraţie sunt
compuse din reprezentanţi
din toate domeniile de sănă-
tate, iar Consiliul Judeţean
Braşov este reprezentat de
preşedinte şi de doi membri,
care vor fi stabiliţi de majo-

ritatea consilierilor. După ce
aceste consilii de administra-
ţie se vor reuni, se va stabili
ca în 30 de zile să se organi-

zeze concurs pentru ocuparea
tuturor posturilor de manager
de spitale. Noi sperăm până
în 15 februarie să se reuneas-

că toate consiliile de adminis-
traţie, iar până în 15 martie
să se organizeze concursurile
pentru manageri”, a precizat
Câju.

După validarea concursului
se vor încheia contractele de
management cu câştigătorii
concursului, iar pentru o
transparenţă mai bună acestea
vor fi publice. Ulterior, ma-
nagerii vor organiza concur-
suri pentru posturile de direc-
tor medical şi director finan-
ciar, care ar trebui finalizate
până la data de 15 aprilie.

Contractele de manager se
vor încheia pe o perioadă de
trei ani, astfel încât să existe
o anumită stabilitate şi să se
pună la punct un program de
investiţii, mai spune Câju.

Licitaţia de la Spitalul Jude-
ţean, blocată de DNA. Demarată
în luna martie a anului trecut,
licitaţia referitoare la reabili-
tarea Corpului B al Spitalului

Clinic Judeţean de Urgenţă
Braşov este şi acum blocată,
din cauza anchetei DNA�la
Consiliul Judeţean. 

Pentru a rezolva această
problemă, vicepreşedintele
Consilului Judeţean, Claudiu
Coman, a declarat, la ultima
şedinţă de plen, că „membrii
comisiei de licitaţie vor solicita
organelor competente restitui-
rea documentelor sau a unor
copii după acestea. Apoi va
trebui să vedem dacă va fi fi-
nalizată procedura de achiziţie
demarată anul trecut sau va
fi organizată o nouă licitaţie”.

Referitor la spitalele din ju-
deţ, consilierul judeţean Au-
relian Danu a precizat că, „în
colaborare cu localităţile care
au aceste unităţi în subordine,
se pot iniţia programe de co-
laborare, astfel încât asistenţa
medicală să fie garantată şi
asigurată, cum au fost solici-
tările de la Spitalul de la Ru-

pea. Sunt benefice astfel de
parteneriate şi nu văd de ce s-
ar facilita un parteneriat, de
exemplu, între primăriile din
zona Rupea, cu Primăria Ru-
pea şi Consiliul Judeţean. Sau
la Săcele. Vom avea discuţii cu
toţi directorii de spitale şi cu
primăriile şi reprezentanţii co-
misiei de buget, pentru a vedea
ce finanţări sunt necesare”.

Tot în 2015, Maria Câju
spune că speră să se finalizeze
acreditarea tuturor spitalelor,
pentru că fără această acredi-
tare nu se pot accesa fonduri
europene, specialiştii studiind
posibilitatea de a accesa astfel
de fonduri (cum a fost pro-
gramul de informatizare de la
Spitalul de Pediatrie). Au
acreditări Spitalul Judeţean
Clinic de Urgenţă şi Mater-
nitatea, iar la Neuro este o
chestiune de timp pentru a se
obţine acreditarea.

Sebastian Dan

„Săptămâna de rugăciune 
pentru unitatea creştinilor 2015” la Braşov

Reprezentanţii celor şapte
biserici istorice din Braşov
(Biserica Ortodoxă Română,
Biserica Romano-Catolică,
Biserica Română Unită cu
Roma (greco-catolică), Bi-
serica Reformată, Biserica
Evanghelică-Lutherană (ma-
ghiară), Biserica Evanghe-

lică C.A. (germană) şi Bise-
rica Unitariană) anunţă
„Săptămâna de rugăciune
pentru unitatea creştinilor
2015” la Braşov.

În timpul săptămânii de
rugăciune pentru unitatea
creştinilor 2015, creştini din
întreaga lume vor participa

la un program special de ru-
găciune. În acest an, tema a
fost aleasă de bisericile din
Brazilia cu motto-ul: Isus i-
a spus: „Dă-mi să beau!”
Ioan 4,7.

În fiecare biserică se va
începe rugăciunea zilnic la
ora 18.00.

Fac muncă în folosul comunității 
Beneficiarii venitului minim

garantat acordat prin Legea
416/2001 au lucrat în folosul
comunităţii 45.348 de ore,
pe parcursul anului trecut, po-
trivit unei statistici realizate
de Direcţia de Servicii Sociale
a Primăriei Brașov. În total,
pe parcursul anului, Direcţia

a gestionat 185 de dosare pri-
vind venitul minim garantat,
dosare care acoperă un număr
de 269 de beneficiari. Din to-
talul beneficiarilor, potrivit
Marianei Topoliceanu, direc-
tor DSS, o medie de 115 per-
soane/lună au prestat muncă
în folosul comunităt�ii. Au fost

scutiţi de efectuarea orelor de
muncă  33 de beneficiari, care
au prezentat certificate medi-
cale că nu sunt apţi de muncă
în luna respectivă, iar alţi 14
beneficiari nu au efectuat ore
în folosul comunităţii deoare-
ce au participat la cursuri de
pregătire profesională. 

Managerii spitalelor din Braşov
vor fi stabiliţi până în 15 martie

DATA BISERICA PREDICA

18 ian. Biserica Ortodoxă Sf. Treime Tocile (Str. Cpt. Ilie Birt nr. 34) Moldoveanu Emil
Preot greco-catolic

19 ian. Biserica Evanghelică maghiară (Str. Iuliu Maniu Nr. 2) Kassai Géza 
Preot reformat

20 ian. „Biserica Neagră” Evanghelică (Curtea Honterus 2.) Csibi József
Preot Romano cat..

21 ian. Biserica Reformata Centru (Str. Şaguna nr. 3.) Máthé Sándor
Preot unitarian

22 ian. Biserica ortodoxă Sf. Mina (curtea Spitalului Tractorul, Str. Olteţ nr. 2) Rugăciunea credincioşilor. Din fiecare confesiune
câte două persoane. Între rugăciuni cântece.

23 ian. Biserica Unitariană (str. Victor Babeş nr. 1.) Peter Demuth
Preot evanghelic. Sas.

24 ian. Biserica Greco-Catolică „Sf. Petru” (Str. Zizinului Nr. 24/A) Colceriu Aurel
Preot ortodox

25 ian. Biserica Romano-Catolică Sf. Petru şi Pavel (str. Mureşenilor nr. 19.) Koszta Jolán Enikő
Preot evanghelic maghiar
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Diaconul Coresi a tipărit
primele cărţi în română

Vineri

De  numele diaconului Coresi se lea-
gă apariţia primelor cărţi tipărite
în limba română. Acesta a re-
dactat, în secolul al XVI-lea  în
total circa 35 de titluri de carte,
tipărite în sute de exemplare
şi răspândite în toate ţinutu-
rile româneşti.

Coresi este originar din sa-
tul Cucuteni, judeţul Dâm-
boviţa. Şi-a început
activitatea tipografică la
Târgovişte. În 1559-1560
s-a stabilit definitiv la
Braşov, unde i s-a oferit
posibilitatea de a tipări
nu doar în limba sla-
vonă, ci şi în limba ro-
mână, fapt imposibil
la vremea respectivă
în Ţara Româneas-
că, din cauza opo -
ziţiei Mitropoliei
Ungrovlahiei. Ti-
păriturile lui, apă-

rute în mare parte la Braşov între
1556 şi 1583 sub influenţa curentelor
de reformă religioasă luterană şi

 calvină răspândite

atunci în Transil-
vania, sunt ade -
v ă r a t e
„monumente” de
limbă veche ro-

mânească,
i m p o r -
tante şi
prin pre-
dosloviile
scrise de el,
în care se ri-
dică pentru
prima oară,
cu hotărâre şi
claritate, pro-
blema intro -
ducerii limbii
româneşti în cul-
tul religios. Tipă-
riturile lui Coresi
utilizau graiul din
Ţara Românească
şi sud-estul Tran-
silvaniei şi au stat la baza formării
limbii române literare.

Coresi a tipărit primele cărţi în lim-
ba română „Tetraevanghelul” (1561)
– o traducere din „Noul Testament
a celor patru evanghelii, „Întrebare
creştinească” (lucrare cunoscută şi
sub numele de Catehism, apărută în
1560 – studiile mai vechi îl datează
1559), „Liturghierul” (1570), „Psal-
tirea” (1570). Cărţile erau întrebuin-
ţate atât în biserică cât şi la şcoală.

„Dac-am cetit, bine am ispitit şi socotit
şi am aflat că toate tâlcuiesc, acleve-
rează şi întăresc cu Scriptura sfântă
şi mie tare plăcură şi am scris cu
 tipariul voao fraţilor românilor să vă
fie pre învăţătură!” scria Diaconul
Coresi. 

Munca de tipar consta din xilogra-
vură şi necesita eforturi deosebite.
Fiecare pagină trebuia sculptată în
lemn. Pentru aceasta Coresi folosea
10-20 de ucenici, pe care îi amintea
în prefaţa cărţilor editate de el.

O replică modernă a tiparniţei lui
Coresi este expusă astăzi la Muzeul
„Prima şcoală românească” din Bra-
şov. Coresi a murit în 1583 la Braşov. 

Tiparniţa lui Coresi  la Muzeul Prima Şcoală Românească din Scheii Braşovului



Regia Autonomă
d e  T r a n s p o r t
(R.A.T.) Braşov
reia circulaţia au-
tobuzelor pe li-
nia 100, „Poiana
Expres”, înce-
pând de mâine,
10 ianuarie.

Astfel, în zilele de
sâmbătă şi duminică,
vor fi realizate curse
rapide, între Gara CFR
Braşov şi Poiana Bra-
şov, cu câte o singură
oprire pe traseu, în sta-
ţiile „Sanitas”, la dus
şi, respectiv, „Hidro
A”, pe sensul de întors din sta-
ţiune.

Plecările din capătul de li-
nie Gara CFR Braşov au loc
la orele: 10.05, 11.20, 12.05,
15.35, 16.20 şi 17.00. Plecă-
rile din Poiana Braşov vor fi
efectuate după următorul orar:

11.20, 12.00, 12.45, 16.15,
17.00 şi 18.00.

R.A.T. Braşov reaminteşte
faptul că această cursă are un
caracter sezonier, astfel că
autobuzele vor circula după
un program flexibil, funcţie
de cererea de transport şi de

posibilitatea desfăşurării a
 diferite activităţi specifice
 sezonului de iarnă în Poiana
Braşov.

Un bilet pentru linia 100
costă 5,5 lei, tichetele putând
fi achiziţionate de la cele două
capete de linie şi de la casieria

din staţia „Sanitas”.
Autobuzele care vor
circula pe traseul liniei
100 vor pleca din ter-
minalul de la Gara
CFR Braşov şi vor
opri în staţia „Sani-
tas”, dar nu vor opri
în capătul de linie Li-
vada Poştei.

Pe sensul  spre
Gara CFR, autobuze-
le vor pleca din capă-
tul de linie Poiana
Braşov şi apoi vor
opri în staţiile „Hidro
A” (zona Camera de
Comerţ) şi Gară. Nu
vor opri în Livada

Poştei. Orarul de circulaţie
al liniei „Poiana Expres” va
fi afişat în toate staţiile de pe
traseu, pe portalul Regiei,
www.ratbv.ro, în secţiunea
„Trasee şi orare”, începând
de astăzi, 9 ianuarie 2015.

Sebastian Dan 

„Poiana Expres”,
repusă în funcţiune 

Municipalitatea a semnat,
la sfârșitul lunii trecute, con-
tractul de lucrări pentru con-
struirea unui nou corp de
clădire la Colegiul Naţional
„Dr. Ioan Meşotă”, o investiţie
multianuală estimată iniţial la
11,29 milioane lei fără TVA,
plătită din bugetul local. La
licitaţia organizată în luna no-
iembrie a anului trecut au de-
pus oferte şase firme din
Braşov, Bucureşti şi Slatina.
Firma din Slatina a câştigat

contractul de lu-
crări pentru un
preţ mult mai mic
decât cel estimat
prin proiectul teh-
nic, respectiv 6,17
milioane lei fără
TVA.

Edilii îşi pro-
pun să construias-
că un corp nou de
clădire, cu parter
şi patru etaje, şi o

suprafaţă utilă de 2.629 de
metri pătraţi. Liceul va câştiga
astfel 12 săli noi de clasă, o
sală de festivităţi, un cabinet
psihologic, un laborator nou
de  informatică şi spaţii admi-
nistrative. Tot în acest corp
de clădire vor fi amenajate o
cancelarie, birouri pentru di-
rectori şi o bibliotecă. Accesul
va fi asigurat printr-un foaier,
iar pentru etajele superioare,
va fi montat un lift. Clădirea
va fi anvelopată termic.

„Este un proiect foarte im-
portant pentru învăţământul
braşovean, pentru că vorbim
de unul dintre liceele de elită
ale Braşovului. Cu siguranţă,
începând cu anul şcolar 2016-
2017, elevii şi profesorii cole-
giului Meşotă vor beneficia de
condiţii optime pentru un în-
văţământ de performanţă.
Această investiţie se încadrea-
ză în strategia municipalităţii
de asigura tuturor elevilor bra-
şoveni acces la o infrastruc-
tură de învăţământ modernă
şi de calitate”, a declarat pri-
marul George Scripcaru.
Noua construcţie va fi reali-
zată între actuala clădire a li-
ceului şi sala de sport, urmând
să fie demolate vechile atelie-
re de lângă sala de sport. Du-
rata investiţiei este 12 luni de
la ordinul de începere a lu-
crărilor, care va fi dat de în-
dată ce vremea va permite
acest lucru.BBBBBA.P.

Donaţii online pentru „Copiii de Cristal” 
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Cazare cu patru lei mai
scumpă la centrul Respiro
Contribuţia zilnică pe care
o parte dintre viitorii bene-
ficiari ai Centrului de zi Res-
piro o vor avea de plătit
pentru serviciile acordate de
Centru, începând din aceas-
tă lună, este de 54,17 lei/zi,
cu patru lei în plus faţă de
tariful de anul trecut. 
Persoanele cu deficienţe
grave vor beneficia gratuit
de serviciile Centrului pen-
tru o perioadă de 25 de zile
lucrătoare, apoi vor trebui
să plătească pentru servicii.
Tot gratuit, dar pe o perioa-
dă de maximum 30 de zile
calendaristice şi în limita a
5 locuri/lună, vor putea be-
neficia de serviciile Cen -
trului şi persoanele care
înregistrează pe membru de
familie un venit lunar de
până la 426 de lei. Perioada
de acordare a serviciilor so-
ciale pentru beneficiarii
Centrului de îngrijire tempo-
rară de tip Respiro este de
minim 10 zile şi de maxim
90 de zile într-un an calen-
daristic. În cazuri speciale,
cu aprobarea Directorului
General al Direcţiei de Ser-
vicii Sociale Braşov, însoţi-
torii beneficiarilor de servicii

sociale acordate în cadrul
Centrului de îngrijire tempo-
rară de tip Respiro benefi-
ciază şi ei în mod gratuit de
cazare, dar suportă integral
costurile de hrană, care în-
seamnă 16,6 lei/zi. De ase-
menea, serviciile Centrului
sunt disponibile şi pentru
persoanele cu domiciliul
sau reşedinţa în afara Mu-
nicipiului Braşov, însă ac-
festea vor plăti integral
contribuţia zilnică, încă din
prima zi.Persoanele care
beneficiază de serviciile ofe-
rite de Cantina de Ajutor So-
cial au o alocaţie de hrană
de 12 lei pe zi, de la înce-
putul lui 2015. Tarifele au
fost stabilite prin hotărâri ale
Consiliului Local, în luna de-
cembrie. 
Centrul Respiro a fost înfi-
inţat în cadrul Căminului de
bătrâni din Noua, şi a fost
deschis în luna noiembrie.
Centrul are o capacitate de
44 de locuri. Beneficiarii pot
fi persoane vârstnice care
au împlinit vârsta de 65 ani,
persoane adulte cu dizabi-
lităţi şi bolnavi cronici, care
fie necesită îngrijire perma-
nentă.;;;;;;;A.P.

Corp nou de clădire pentru 
Colegiul Naţional „ Dr. Ioan Meşotă”

Asociaţia „Copiii de Cris-
tal” a reuşit să strângă cei mi-
nimum 1.000 de lei de la cel
puţin 20 de donatori diferiţi,
reuşind astfel să se califice
în finala Campionatului de
Bine. „Mulţumim tuturor ce-
lor care au donat pentru pro-

iectul «Crystal After School»
şi care cred în iniţiativa noas-
tră! Concursul nu se încheie
însă, donaţiile online conti-
nuă până la desemnarea celor
trei câştigători, în luna fe-
bruarie”, au declarat repre-
zentanţii Asociaţiei. Cu banii

donaţi, se vor face primii paşi
pentru crearea unui program
de tip after school pentru co-
piii diagnosticaţi cu tulburări
de dezvoltare. Îi puteţi ajuta
să câştige concursul făcând
donaţii pe internet. Detalii pe
www.copiiidecristal.ro. 
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Boeing colaborează cu BlackBerry pentru
un telefon-spion care se autodistruge

Boeing s-a asociat cu
BlackBerry pentru producţia
unui telefon-spion care se
poate autodistruge, destinat
angajaţilor din sectorul ame-
rican al apărării şi securităţii
interne.

Parteneriatul arată intere-
sul Boeing, al doilea mare
contractor al Statelor Unite
în domeniul apărării, pentru
dezvoltarea de software, pe
fondul declinului vânzărilor
de echipamente militare,
provocat de reducerea buge-
tului Pentagonului, relatează
Bloomberg.

BlackBerry câştigă la rân-

dul său o nouă soluţie prin
care îşi poate păstra contrac-
tele cu guvernul, în condiţiile
scăderii vânzărilor comer-
ciale.

„Suntem încântaţi să anun-
ţăm că Boeing colaborează
cu BlackBerry pentru a oferi
o soluţie mobilă sigură pentru
dispozitivile cu sistem An-
droid care utilizează platfor-
ma BES12”, a declarat John
Chen, preşedinte şi director
general al BlackBerry.

Boeing a testat smartpho-
ne-ul securizat Boeing Black
cu softul BES pentru servere
destinate companiilor, care

permite marilor corporaţii şi
departamentelor guverna-
mentale să urmărească tele-
foanele angajaţilor. Serverul
este compatibil că telefoanele
care funcţionează cu An-
droid, precum şi cui cu apa-
ratele iPhone ale Apple.

De la preluarea conducerii
BlackBerry, Chen s-a con-
centrat pe furnizarea de sof-
tware şi sisteme de securitate
pentru guverne şi companii,
introducând în acelaşi timp
noi telefoane destinate clien-
ţilor business, precum Pas-
spor şi Classic, lansate
recent.

„Marea Gaură Albastră” ar putea rezolva
misterul dispariţiei civilizaţiei mayaşe

Oamenii de ştiinţă cunosc
numeroase date despre civi-
lizaţia mayaşă, cum ar fi ca-
lendarele sofisticate, sistemul
de scriere sau ritualurile de
sacrificare, însă nu au reuşit
să elucideze până în prezent
misterul dispariţiei acesteia.

O echipă de cercetători de
la Universitatea Rice şi de la
Universitatea de stat din Loui-
siana crede că se apropie de
rezolvarea misterului, odată
cu descoperirea dovezilor din
„Marea gaură albastră”, scrie

Huffington Post.
Oamenii de ştiinţă au ana-

lizat sedimente din Marea
gaură albastră, căutând mai
ales variaţii de culoare, dimen-
siune şi grosime a straturilor.
De asemenea, au examinat
mostre din laguna Central
Shelf din Belize, observând
diferenţe în cantităţile de alu-
miniu şi titan din cele două
zone, ceea ce ajută la evalua-
rea nivelului de precipitaţii.

Analizele au dezvăluit ni-
veluri scăzute de precipitaţii

şi o scădere a frecvenţei ci-
clonilor tropicali în perioada
800-900 Î.H. în Peninsula Yu-
catan, ceea ce sugerează că
zona a fost afectată de o se-
cetă severă. Zona a mai fost
afectată de secetă între 1.000-
1.100 Î.H., perioada despre
care se crede că este momen-
tul de dispariţei a oraşului
mayaş Chichen Itza. Prezenta
cercetare se bazează pe studii
anterioare care sugerează că
schimbările climatice au dus
la declinul civilizaţiei mayaşe. 

Pentru persoanele friguroa-
se dar care iubesc tehnica
au apărut pe piață o
mulțime de gadgeturi toc-
mai bune să le asigure con-
fortul în anotimpul rece.  Iată
câteva sugestii venite de la
Huffington Post.

Diminea�a se începe cu Toasty-
MUG, o cană care încălzește mâi-
nile cât timp sorbi�i cafeaua sau
ceaiul și costă 35 de dolari.

După duș, folosi�i prosopul încălzit
într-un dispozitiv special. Acesta din
urmă poate fi cumpărat de pe Ama-

zon cu 100 de dolari.
Crema sau lo�iunea de fa�ă dă fiori de

rece ce e? Folosi�i un dispozitiv care să o
încălzească. Moftul costă 70 de dolari.

După ritualul de înfrumuse�are, îmbrăca�i-
vă cu pantalonii
încălzi�i cu bate-
rii. Urmează
mănușile în-
călzite cu
aceeași sursă
de energie. 

Odată ajunși în mașină,
ve�i sim�i beneficiul
volanului încălzit
care costă 25 de do-
lari tot pe Ama-
zon.

La birou,
lucra�i din
scaunul încălzit
care mai și vi-
brează, iar mou-
se-ul încălzit
completează at-
mosfera în timp
ce privi�i cum
afară ninge.

Gadgeturi călduroase
pentru această iarnă

Facebook a cumpărat o companie specializată
în aplicaţii de recunoaştere vocală
Reţeaua de socializare Facebook a cumpărat start-up-ul
californian Wit.ai, care este specializat în realizarea de
aplicaţii de recunoaştere vocală, informează AFP. „Wit.ai
s-a alăturat Facebook. Înseamnă o dezvoltare incredibilă
pentru proiectul nostru”, au anunţat reprezentanţii acestei
societăţi înfiinţate în urmă cu un an şi jumătate, la San
Francisco. Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică.
Wit.ai lucrează la realizarea unor aplicaţii de recunoaştere
vocală, care să le permită utilizatorilor să controleze total
funcţiile telefonului mobil, să regleze temperatura dintr-un
spaţiu şi să servească drept interfaţă pentru anumite obiecte
conectate la internet. Wit.ai cuprinde în prezent o comunitate
de peste 6.000 de dezvoltatori, care au contribuit la reali-
zarea a sute de aplicaţii şi dispozitive. Facebook este cea
mai mare reţea de socializare din lume, având 1,35 miliarde
de utilizatori activi în fiecare lună.

Apple, dată în judecată pentru capacitatea de stocare
mai redusă a unora din produsele sale
Compania americană IT Apple este acuzată de utilizatori
de publicitate mincinoasă în privința capacității de stocare
a produselor sale iPhone, iPad sau iPod care folosesc sis-
temul de operare iOS 8, scrie AFP. Apple afirmă că unele
din modelele sale mai ieftine au 16 gigaocteți, însă doar
o cincime este utilizată de cea mai recentă versiune a sis-
temului de operare (iOS 8), fiind redus astfel spațiul dis-
ponibil în realitate, se spune în sesizarea depusă  la un
tribunal din California. În plus, compania Apple îi îndeamnă
pe utilizatori să achiziționeze spațiu de stocare suplimentar
prin serviciul său online iCloud când aparatul își atinge
limita, se mai precizează în plângerea formulată. Până în
prezent compania Apple nu a răspuns întrebărilor adresate
de AFP legate de aceste acuzații.
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Pe scurt



Liniştea pe semicerc sub
Tâmpa va fi „spartă” luni, 12
ianuarie, dată la care se va
pune în mişcare a doua parte
a primei ligi. Vicecampioana
României la handbal feminin,
Corona Braşov, va începe re-
turul de campionat cu ceva
„light”. CSM Ploieşti nu este
la această oră un nume de
speriat în handbalul feminin
românesc: locul 7 la finalul
turului, cu un total de 6 vic-
torii şi 7 înfrângeri. Jucătoa-
rele Braşovului se respectă
însă şi spun că vor trata pri-
mul joc din 2015 cu maximă
seriozitate. Partida, care con-
tează pentru etapa cu numărul
14, este programată să încea-
pă la ora 18.00. 

„Încălzire” cu Ploieştiul. Co-
rona va lua pulsul noului an,
cu un joc oficial contra Plo-
ieştiului. Joc la îndemâna Bra-
şovului, dacă ţinem cont de
cele două loturi. „Formaţia
din Ploieşti s-a întărit, a
schimbat şi banca tehnică, a
avut o serie de rezultate pozi-
tive pe final de tur, deci au
câştigat la capitolul încredere.
Trebuie să ne respectăm, deci
nu avem voie să facem paşi
greşiţi, cel puţin în jocurile de
pe teren propriu” a punctat
principalul Bogdan Burcea.
„Începutul de retur nu este
unul foarte greu, ce va urma
va fi mai greu. Trebuie să ne
facem jocul nostru, să câşti-
găm şi să ne luăm punctele”
a declarat la conferinţa de pre-
să, Andreea Pricopi. „Fiecare
meci este important, până la
meciurile din cupele europene,
avem partidele din campionat.
Avem mare încredere în noi,
ne dorim să câştigăm fiecare
joc în parte.” a completat şi
Nicoleta Tudor. 

Ritm de… fotbal! Angrenate
în trei competiţii-campionat,
Cupa României şi Cupa EHF-
handbalistele de la Corona vor
avea parte de un program în-

cărcat, asemănător echipelor
de fotbal care participă în ma-
rile competiţii. Programul su-
per încărcat din perioada
următoare nu sperie gruparea
de sub Tâmpa. „Ianuarie şi
februarie vor fi două luni foar-
te grele pentru noi. Meciuri la
3-4 zile, deplasări foarte lungi.
Meci de meci, vom juca însă
la rezultat. Baia Mare, CSM
Bucureşti, Braşovul, Craiova
sunt ,,trofee” pentru toată lu-
mea. Toate echipele vor să
joace foarte bine şi să obţină
puncte atunci când întâlnesc
aceste formaţii. Trebuie să ju-
căm cât mai exact în acest re-
tur de campionat. Avem
nevoie de disciplină în primul
rând. Trebuie să ne exprimăm
coerent pe teren, etapă de eta-
pă! Eu spun că suntem capa-
bili să învingem orice echipă
din campionatul nostru!” este
de părere tehnicianul Bogdan
Burcea. 

Corona vrea medalie! HCM
Baia Mare, SCM Craiova,
CSM Bucureşti şi Corona
Braşov au ocupat primele lo-
curi ale clasamentului, la fi-
nalul turului. Dacă s-ar judeca

după investiţiile făcute, favo-
rite clare la titlul naţional ar
fi două team-uri: din Mara-
mureş şi Capitală. La Braşov
se continuă proiectul „100%
handbal românesc”, unul de
viitor nu numai pentru echipa
de sub Tâmpa. Un loc pe po-
dium la finalul sezonului ar
echivala cu un succes, spun
cei de la Corona. Dar fetele
care trag din greu pe semi-
cerc, visează chiar la mai
mult! „Noi ne vom bate cu
toată lumea, vom lupta pentru
fiecare punct, pentru fiecare
victorie. Ne dorim foarte tare
să terminăm pe podium, la
Baia Mare şi Bucureşti sunt
alte proiecte, dar avem şansa
noastră şi vom lupta pînă la
capăt!” a spus principalul Co-
ronei Brașov, Bogdan Burcea.
Şi handbalistele Braşovului
sunt încrezătoare şi se gân-
desc chiar la titlul naţional!
„Noi ne dorim o medalie, dacă
ar fi titlul naţional, ar fi foarte
bine!”, spune Andreea Pri-
copi. „Ne dorim titlul, de ce
nu? Trebuie însă să muncim
foarte mult!” completează şi
Nicoleta Tudor. 

Speranţe pentru Ţăcălie. Ju-
cătoare de bază la Corona,
interul Adriana Ţăcălie s-a
accidentat la Campionatul
European din luna decem-
brie. Seleţionerul Gheorghe
Tadici a mers pe mâna lui
„Ţăcă”, iar jucătoarea Braşo-
vului a jucat excelent cu Da-
nemarca şi a înscris 10
goluri. Din păcate, acelaşi joc
a adus interului Coronei şi o
accidentare, care părea să o
ţină cel puţin două luni de-
parte de semicerc. Recupe-
rarea merge însă perfect,
astfel că este posibil să o ve-
dem pe Ţăcălie mai repede
în teren. „Din fericire, Ţăcălie
nu are ruptură de ligamente!
Este vorba doar de o întin-
dere, condiţii în care sperăm
să o vedem în teren chiar la
sfârşitul lunii ianuarie.La
Mica Brădeanu recuperarea
merge un pic mai greu, ca ni-
ciodată în toată cariera. Eu
sper însă, că în cazul în care
va fi nevoie, Pricopi să ia hă-
ţurile în mână şi să demons-
treze că poate gestiona aecl
post!” mai spune principalul
Bogdan Burcea. 

Handbalistele de la Corona sunt pregătite de primul joc oficial din 2015! 

Vacanţa a luat
sfârşit cu adevărat

SPORT 99 ianuarie 2014

Pentru Corona Braşov, examenele încep de luni 

Pagină relizată de 
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea 

„Lupii”  dau examene pentru semifinale!
Weekend foarte important pentru hocheiştii Braşovului, în
Liga Mol. Mâine (19.45) şi duminică(19.00), Corona Wolves
Braşov va susţine două examene foarte importante, care
pot decide dacă echipa de sub Tâmpa va merge direct în
semifinalele competiţiei. Partidele cu Miskolc şi Dab Docler,
vor fi găzduite de Patinoarul Olimpic din parcul Tractorul.
„Din ultima deplasare din Ungaria, ne-am întors cu 7 puncte
şi ne putem declara mulţumiţi. În fruntea clasamentului sunt
patru formaţii foarte bune: Miskolc, Nove Zamky, Dab Docler
şi Corona. Ştiu însă că noi putem să învingem pe oricine.
Mi-aş dori să ne calificăm direct în semifinale, chiar dacă
asta ar însemna să nu jucăm timp de două săptămâni. For-
mula în care noi jucăm acum, pare să fie ideală. Avem trei
linii puternice, jucătorii arată că au caracter, echipa va avea
un cuvânt de spus în play-off!” a declarat tehnicianul Coronei,
Jerry Andersson. 

Halep, în semifinale la Shenzhen
Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului WTA de
la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 500.000 de
dolari, după ce a dispus cu 6-3, 6-3 de sârboaica Aleksandra
Krunic. Halep (23 ani, 3 WTA), principala favorită a
competiției, și-a adjudecat victoria după 62 de minute, după
un meci în care a alternat momentele bune cu altele mai
puțin inspirate. Simona și-a asigurat un cec de 29.730 dolari
și 110 puncte WTA, iar în penultimul act o va înfrunta pe o
reprezentantă a gazdelor, Saisai Zheng, care a trecut, ieri,
de kazaha Zarina Dias (N. 4), cu 3-6, 7-6 (2), 6-2. Zheng
(20 ani, 97 WTA) a învins-o pe Alexandra Dulgheru în primul
tur la Shenzhen, cu 7-5, 5-7, 6-1, și va juca în premieră cu
Halep în circuitul profesionist. În semifinale s-a mai calificat
și elvețianca Timea Bacsinszky (N. 8), care a profitat de re-
tragerea rusoaicei Vera Zvonareva (din motive medicale),
la scorul de 3-2, în primul set. În penultimul act, Bacsinszky
o va avea adversară pe cehoaica Petra Kvitova (N. 2), care
în sferturi a trecut de conaţionala ei, Tereza Smitkova, cu
7-5, 6-4. Semifinala Halep-Zheng se va disputa în această
dimineaţă. 

Înfrângere sub panou, pentru campioană
CSU Asesoft Ploiești a fost învinsă de formația rusă Loko-
motiv Kuban Krasnodar cu scorul de 85-59 (20-13, 22-19,
20-19, 23-8), miercuri seara, în Sala Sporturilor Olimpia, în
primul meci al campioanei României la baschet masculin
în Grupa N, din faza Top 32 a Euro Cup. De la oaspeţii s-a
remarcat Brown-19 puncte reuşite. Principalul marcator al
Ploieştiului a fost Lee-13 puncte. În prima fază a ediției
actuale a Euro Cup, Lokomotiv Kuban a câștigat toate cele
zece jocuri disputate. În celălalt meci al grupei, Valencia
Basket (Spania) a dispus, marți seara, de SLUC Nancy
(Franța), cu 77-46. Ploieștenii vor juca următorul meci pe
14 ianuarie, cu SLUC Nancy, în Hexagon. 

Szukala şi Sânmărtean, până în vară la Steaua 
Lucian Sânmărtean şi Lukasz Szukala au semnat cu Al It-
tihad, dar vor continua în Ghencea până în vară, când le
vor expira contractile. Antrenorul saudiţilor, Victor Piţurcă, i-
ar fi vrut pe cei doi din iarnă, dar suma cerută de şefii cam-
pioanei- 1,5 milioane de euro- a fost considerată prea mare
de Al Ittihad. „Nu sunt negocieri ca Lucian Sânmărtean şi
Lukasz Szukala să vină din iarnă, chiar dacă eu mi-am dorit
asta. Sunt anumite probleme care ne împiedică să îi luăm
acum. Şi banii ceruţi de Steaua sunt mulţi, vor 1,5 milioane
de euro, iar Al Ittihad nu e dispusă să plătească. Mai mult,
trebuie să dăm drumul şi la străini ca să poată veni din iarnă
şi e foarte greu să facem asta. Preşedintele mi-a zis că cei
doi vin doar dacă pleacă doi străini de la noi, dacă le găsim
echipe. Pentru 3 luni şi jumătate să dai 1,5 milioane de euro
e prea mult.Vor veni din vară, gratis” a explicat fostul selec-
ţioner, pentru Dolce Sport.

România, în staţionare!
Echipa naţională a României se menţine pe locul 15, cu
1.014 puncte, în ierarhia FIFA-Coca Cola, dată publicităţii
ieri, pe site-ul oficial al forului mondial. Adversarele României
din Grupa F a preliminariilor Euro-2016 ocupă următoarele
locuri: Grecia - poziţia 24, cu 856 de puncte (în staţionare),
Ungaria - poziţia 45, cu 632 puncte (în staţionare), Irlanda
de Nord - poziţia 47, cu 615 puncte (în urcare un loc), Fin-
landa - poziţia 70, cu 468 de puncte (în staţionare) şi Insulele
Feroe - poziţia 103, cu 317 puncte (în urcare un loc). Se-
lecţionata Germaniei se menţine pe prima poziţie în această
ierarhie, urmată de Argentina şi Columbia.

Enceanu a lăsat Braşovul, pentru Steaua
Mijlocaşul formaţiei FC Bra-

şov, Rareş Enceanu, a semnat
pe 5 ani cu Steaua şi va merge
mâine în cantonamentul spaniol
cu echipa lui Gâlcă. El va purta
tricoul cu numărul 24 şi a fost
prezentat pe Facebook într-o
poză alături de preşedintele Ste-

lei, Valeriu Argăseală. „Pot spu-
ne că acest transfer este un vis
împlinit şi o mare realizare în
cariera mea. Sper să nu deza-
măgesc şi să reprezint Steaua cu
mândrie de fiecare dată când
voi avea şansa să evoluez. Sunt
foarte bucuros să mă alătur aces-

tui grup extraordinar de jucători
și ţin să le mulţumesc atât celor
de la FC Braşov, cât şi Stelei,
pentru încrederea acordată şi
mă voi strădui să le-o răsplă-
tesc”, a declarat Enceanu pentru
site-ul oficial al Stelei. Crescut
de FC Braşov, Rareş Enceanu

a debutat în prima ligă în sezonul
2011-2012, la vârsta de 17 ani.
Mijlocaşul stegarilor s-a trans-
ferat în Ghencea pentru 300.000
de euro. Dacă Enceanu va face
pasul către o formaţie din stră-
inătate, FC Braşov va primi şi
20% din valoarea transferului. 
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În această perioadă la
muzeele braşovene pu-
teţi vizita următoarele
expoziţii. 

Muzeul de Artă Braşov găzdu-
ieşte expoziţia Artă şi istorie
în colecţia Muzeului de Artă
Braşov. Expoziţia „Artă şi is-
torie în colecţia Muzeului de
Artă Braşov” prezintă modul
în care evenimentele şi perso-
nalităţile istorice s-au reflectat
în creaţia artistică, de la pic-

torii revoluţionari activi la
1848 până la artiştii din pe-
rioada postbelică. Sunt ex-
puse lucrări de Constantin
Daniel Rosenthal, Mişu
Popp, Coca Romano, Efti-
mie Modâlcă, Ortwin Weiss,
Helmut Arz etc.

La Muzeul de Etnografie
este deshisă expoziţia tem-
porară Broderie săsească
transilvăneană din colecţia
lui Szöcs Karoly. Sunt ex-
puse broderii artistice săseşti

care au făcut parte din struc-
tura interiorului de locuit dar
şi piese de costum purtate de
săsoaicele din zona de sud-est
a Transilvaniei. Tot la Muzeul
de Etnografie Braşov mai este
deschis până în weekend şi
„Târgul de Crăciun”. 

Muzeul Civilizaţiei Urbane a
Braşovului găzduieste expoziţia
temporară: Recuperări, Res-
tituiri, Restaurări. Expoziţia
prezintă etapele restaurării
obiectelor,

fişe şi fotografii selectate din
documentaţia de restaurare,
de mare interes pentru cei
 dornici să vadă cum lupta îm-
potriva urmelor timpului sal-
vează ce mai poate fi salvat
şi chiar recuperează o parte
din frumuseţea de odinioară
a obiectelor.

La Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov puteţi vizita Expoziţia
temporară: Fotografia între
album de familie şi document
istoric. Expoziţia cuprinde

peste 100 de fotografii de
epocă, cărţi poştale ilus-
trate, albume foto şi fo-
tografii stereoscopice
din Arhiva Mureşeni-
lor, totodată sunt expu-
se aparate de
fotografiat de epocă
din colecţia muzeului
şi a 10 colecţionari

braşoveni. Ex-
poziţia conţine
elemente de
interactivitate.
Liana Adam  

Horoscopul zilei
Berbec. Orice activitate pe care o vei face în echipă va avea
rezultate bune astăzi. Încearcă totuşi să nu iei decizii privi-
toare la bani, acesta este un sector instabil în această perioadă. 
Taur. Fii cu ochii în patru şi nu permite nimănui să te tragă
în piept. E posibil ca o persoană apropiată să te dezamă-
gească, şi deşi vrei să îi acorzi o a două şansă, e inutil. 
Gemeni. Prudenţa este cuvântul zilei de astăzi. Fie că este
vorba de bani, dragoste ori sănătate, atenţia trebuie să fie
pe primul loc. 
Rac. Este foarte important ca astăzi să petreci mai mult timp
alături de cei dragi. Fie că este vorba de iubit/ă ori părinţi,
dovezile de iubire ar trebui să fie principala ta preocupare.
Leu. Dacă trebuie să iei o decizie importantă astăzi, nu te
baza doar pe inimă, dar nici doar pe raţiune. Încearcă să
analizezi bine şi să faci şi ceea ce îţi doreşti.
Fecioară. Este o zi bună pentru a te implica în proiecte noi,
concursuri sau poate chiar cursuri pentru a-ţi îmbunătăţi
cariera. 
Balanţă. Încearcă să te adaptezi noilor situaţii în care vei fi
pus/ă astăzi. O schimbare de pe plan profesional îţi poate
da viaţa sentimentală peste cap. 
Scorpion. Dacă nu ai pe cineva şi această idee te întristează,
încearcă astăzi să nu stai deloc singur/ă. Vizitează-ţi prietenii
sau mergi la rudele tale cu care te înţelegi cel mai bine.
Săgetător. Ai început anul în forţă, însă astăzi trebuie să iei
o decizie importantă. Renunţă la un proiect dacă vezi că nu
ai rezultate sau axează-te pe unul mai profitabil. 
Capricorn. Astăzi ai şansa să găseşti rezolvare la impasul fi-
nanciar prin care treci. O persoană care te iubeşte pe ascuns
îţi va întinde o mână fără să îţi spună cine e sau ce vrea. 
Vărsător. Nu te enerva din nimicuri astăzi, mai ales la auzul
unor bârfe. Încearcă să te axezi pe ce este important şi să
nu te laşi distras/ă de astfel de cazuri.
Peşti. Încearcă să fii mult mai atent/ă decât până acum astăzi,
mai ales când vezi persoane suspect de amabile în jurul tău.
Fii sceptic/ă înainte de a pica în plasa lor.
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

În acest weekend la Teatrul
pentru Copii „Arlechino” se
joacă sâmbătă, 10 ianuarie
2015, de la ora 10.30 piesa
Motanul încălţat de Valentin
Dobrescu, iar duminică de la
orele 10.30 şi 12.00 este pro-
gramată piesa Mica vrăjitoare
de Liviu Steciuc.

Teatrul pentru Copii „Ar-
lechino” se află pe strada

Apollonia Hirscher nr. 10.
Duminică, 11 ianuarie

2015, la ora 10.30, copiii sunt
invitaţi la piesa Jack şi vrejul
de fasole de Silvian Duică,
după o poveste irlandeză. 

Piesa este jucată de actorii
de la Teatrul Strada, la Aula
Magna a Universităţii Spiru
Haret, de pe strada Turnu-
lui nr. 7. 

Teatru pentru copii
◾ Te duci la examene sperând că
te vor ajuta colegii. Coincidenţă: şi
ei se gândeau la acelaşi lucru.
◾ Poşta Română ia măsuri inedite:
„Dacă eşti a 4-a persoană la rând,
mai închidem un ghişeu”
◾ Şeful meu tocmai mi-a spus : 
– Ai întârziat cinci zile în această
săptămână ... ştii ce înseamnă asta? 
– Cu siguranţă, şefule – e vineri !

◾ Neil Armstrong ajunge pe Lună:
5 poze. Piţipoanca bea o cafea la
mall: 42 de poze.
◾ O viaţă de famile se trăieşte în
pace foarte simplu , doar trebuie să
învăţăm propoziţia „Ai dreptate
draga mea” !!!
◾ Î. – Care e culmea prevederii?
R. – Să baţi la uşa dulapului înainte
de a-l deschide.

Bancuri

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

TAKEN 3: TEROARE ÎN L.A.
-PREMIERĂ-
(TAKEN 3)
Regie: Olivier Megaton
(N-15) Gen: Acţiune, Crimă, Thriller
Durata: 109 minute
Vineri: 13:45, 16:00, 18:30, 20:45
Sâmbătă, Duminică: 11:45, 19:15,
21:30

AL ŞAPTELEA FIU -3D-
(SEVENTH SON)
Regie: Sergey Bodrov
(AP-12) Aventuri, Familie,
Fantastic, 102 min.
Vineri: 16:15, 21:45
Sâmbătă, Duminică: 16:15, 22:00

UCENIC PENTRU CRIMĂ 
(SUN OF A GUN)
Regie: Julius Avery
(N-15) Acţiune, Crimă, Dramă,

108 min.
Sâmbătă, Duminică: 14:15

ASTERIX: DOMENIUL ZEILOR 
-3D- DUBLAT
(ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX)

Regie: Louis Clichy,
Alexandre Astier
(AG) Animaţie, 85 min.
Vineri: 13:15
Sâmbătă, Duminică:
11:15, 11:30, 15:00

O NOAPTE LA MUZEU: 
SECRETUL
FARAONULUI 
(NIGHT AT THE
MUSEUM: 
SECRET OF THE TOMB)
Regie: Shawn Levy
(AG) Comedie, 97 min.
Sâmbătă, Duminică:
16:45

ANNIE 
Regie: Will Gluck
(AG) Comedie, Dramă,

Familie, 118 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 19:00

HOBBITUL: BĂTĂLIA 
CELOR CINCI OŞTIRI -3D-
(THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE

FIVE ARMIES)
Regie: Peter Jackson
(AP-12) Aventuri, Fantastic,
144 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:30,
18:45

EXODUS: ZEI ŞI REGI -3D-
(EXODUS: GODS AND KINGS)
Regie: Ridley Scott
(AP-12) Acţiune, Aventuri, Dramă,
150 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:15

PADDINGTON 
Regie: Paul King
(AG) Comedie, Familie, 95 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 17:00

PINGUINII DIN MADAGASCAR
-3D- DUBLAT
(PENGUINS OF MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
(AG) Animaţie, Aventuri, Comedie,
Familie, 92 min.
Vineri: 15:00
Sâmbătă, Duminică: 13:15

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

În weekend

De vizitat la muzeele 
braşovene
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Săptămâna trecută s’a
stins din viaţa pămân-
tească, trecând de sigur
prin vrednicia şi sfinţe-
nia actelor lui, în veşni-
cia vieţei raiului, un
mare român şi un cinstit
şi luminos slujitor al bi-
sericei noastre ortodo-
xe: archiereul dr. Ilarion
Puşcariu.

El moare încărcat de ani,
pe care i-a purtat cu senină-
tatea sufletelor superioare, în-
cărcat de muncă, pusă în
slujba neamului românesc şi
a bisericei ortodoxe, muncă,
pe cât de grea, pe atât de rod-
nică, căci în ea a crescut şi s’a
hrănit generaţii întregi de
preoţi şi apostoli ai românis-
mului şi ai sfintei noastre bi-
serici.

Mai bine de o jumătate de
veac, omul acesta sfânt care
moare la vârsta de 80 de ani,
s’a ostenit cu folos pentru alţii,
pentru toţi fraţii lui de acelaş
sânge şi de aceiaşi credinţă –
şi munca lui a fost o adevărată
vie a Domnului, în care, în
fiece ciorchine bobul credinţei
creştine-ortodoxe sta alături
de bobul românismului.

Cu el dispare cel din urmă
reprezentant al marei epoce
a lui Andrei Şaguna.

Generaţia aceasta de creş-
tini a avut minunatul dar mis-
tic de a nu pune românismul
mai prejos de creştinism –
ceeace mai cu seamă în vre-
mea de astăzi apare ca un dar
specific al bisericei ortodoxe
– ci de a îmbina la
un loc amândouă
aceste credinţe,
luptând alături
pentru aceiaşi
cauză, susţinân-
du-se reciproc,
făcând din ele la
un loc un tot in-
destructibil.

De aceia via-
ţa şi opera lui
să rămână, mai
cu seamă în
clipa de faţă, o
pildă pentru
toţi adevăraţii
români şi
pentru toţi
fiii bisericei
ortodoxe.

Moartea arhiereului Ilarion
Puşcariu cerneşte în doliu
deo potrivă şi sfânta noastră
biserică ortodoxă şi templul

românismului – căci în amân-
două el a slujit cu credinţă şi
vrednicie pentru cel mai mare
bine al românismului.

Românii de pretutindeni
stropind cu lacrimi mormân-
tul unde odihneşte deapururi
trupul acestui mare preot şi
dascăl îşi exprimă nădejdea
că din sămânţa asvârlită de el
cu atâta generozitate creştină,

vor răsări

noui vlăstare şi
bărbăteşti copaci, la a căror
umbră ocrotitoare să se adă-
postească viaţa românească.

Iată câteva date biografice şi bi-
bliografice ale marelui răposat:

Ilarion Puşcariu este
născut în Sohodolul Bra-
nului, la 5 Septemvrie v.
1842. Studiază teologia în
Sibiu. Urmează studiile fi-
lozofice în Viena, unde este
promovat doctor în filozofie
la 1869. În acelaş an, hiroto-
nit diacon, ocupă postul de
secretar consistorial; iar în

anul următor este

chemat
profesor la seminarul arhidie-
cezan pentru istoria biseri-

ceas-
că, isago-
gia, exegetica
şi limba română. În 1874
este tuns monah în mănăsti-
rea Hodoş-Bodrog, şi în ace-
laş an înaintat la rangul de
protosingel; în 1877 e ales
asesor consistorial, în 1886
este promovat arhimandrit, în
1889 vicar arhiepiscopesc. În
calitate de comisar mitropo-
litan a condus actul alegerii
de mitropolit în 1898. Sinodul
arhidiecezan din 1900 hotă-
râse ca Ilarion Puşcariu să fie
propus sinodului episcopesc
pentru hirotonire întru arhie-
reu. A avut parte activă la în-

f i -
i n -

ţarea
şi re-

dactarea
„Foişoarei”

Telegraful Ro-
mân (1876).

Mulţi ani a stat şi în
serviciul instituţiei culturale a
„Asociaţiunii”. A publicat,
afară de cărţile sale şcolare,
lucrările: „Mitropolia Româ-
nilor ort.  din Ungaria şi Tran-
silvania”(1900), „Contribţiuni
istorice privitoare la trecutul
Românilor de pe pământul
crăesc” (în colaborare cu mai
mulţi, 1913), şi numeroase
articole în presa noastră pe-
riodică.

(Carpaţii, Anul II, Nr. 58,
Vineri 15 Sept. 1922)
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Preocupările constante ale
dr. ing. Gheorghe Constantin,
de la Institutul de Cercetare
şi Inginerie Tehnologică pen-
tru Tractoare şi Autovehicule
din Braşov (ICITTA) privind
„perfecţionarea constructivă
a tractoarelor pe şenile” s-au
concretizat în 1988 şi în con-
ceperea unui „tractor articulat

pe patru şenile” – lucrare ce
constituia obiectul unei noi
invenţii româneşti, scria Şt.
Banaru. 

După cum se cunoaşte, trac-
toarele pe şenile erau supe-
rioare celor pe roţi datorită
„performanţelor deosebite de
tracţiune”. Totuşi, s-a constatat
că, după momentul când „for-

ţa de tracţiune era maximă şi
utilizarea motorului atinge 75-
80 la sută din capacitate, iar
patinarea şenilelor pe sol ajun-
ge la 7,5-8 la sută, indicele de
utilizare a motorului scade
brusc la circa 65 la sută”. Pen-
tru a înlătura pentru totdeauna
acest „incovenient”, Gheorghe
Constantin şi cei de la ICITTA

Braşov au conceput o con-
strucţie senzaţională care du-
bla suprafaţa de sprijin a
tractorului pe sol, ca urmare
a faptului că era prevăzut cu
patru şenile : „astfel, la un spor
de circa 22 la sută a greutăţii
de exploatare se obţine o forţă
de tracţiune maximă cu circa
45 la sută mai mare decât la
tractorul pe şenile clasice”,
preciza Şt. Banaru. 

Un alt avantaj deosebit al
tractorului gheorgheconstan-

tinian îl constituia „articularea
sa în plan longitudinal, în
zona axului de oscilaţie”, ceea
ce îi conferea indubitabil şi
ineluctabil „posibilităţi mari
de deplasare pe soluri cu de-
nivelări pronunţate”. Totoda-
tă, presiunea specifică pe sol,
de circa 2,5 ori mai mică, per-
mitea generos „exploatarea
tractorului şi pe terenuri moi
sau mlăştinoase”. 

Şt. Banaru nu a intrat în
amănunte tehnice privind

„schema cinematică a trac-
torului articulat pe şenile”,
dar a menţionat că „sistemul
de transmisie şi mecanismul
 şenilelor specific tractorului
articulat” avea aplicare uni-
versală la gama tractoarelor
pe şenile: altfel spus tracto-
rul pe şenile articulat are la
bază tractorul de construcţie
clasică”. 
(„Drum Nou”, 22 dec. 1988)

Baciu Cristina

Iulian Cătălui

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Moartea arhiereului
dr. Ilarion Puşcariu

Creaţia tehnico-ştiinţifică braşoveană în Festivalul naţional Cântarea României

Tractor articulat pe şenile

9 ianuarie 2014

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”



12 LIFE

Muzeul Luvru din Paris
a primit 9,3 milioane de
vizitatori în 2014, o cifră
relativ stabilă în raport
cu 2013, care a permis
instituţiei franceze să
rămână cel mai vizitat
muzeu din lume şi anul
trecut, au anunţat marţi
reprezentanţii săi într-
un comunicat.

P ubl icul
străin a re-
prezentat cir-
ca 70% din
totalul vizita-
torilor mu-
zeului Luvru,
iar cei mai numeroşi turişti au
venit din Statele Unite, China,
Italia, Marea Britanie şi Bra-
zilia. De asemenea, potrivit
muzeului parizian, colecţiile

sale permanente au primit în
2014 cu 100.000 de vizitatori
mai mult decât în 2013.

Luvru a avut parte de două
momente importante în

2014: redeschiderea pentru
public a sălilor dedicate
obiectelor de artă din secolul
al XVIII-lea şi noua prezen-
tare, după restaurare, a statuii
Victoria din Samothrace, con-
siderată una dintre „vedetele”
muzeului.

În noul Hol Napoleon, două
expoziţii temporare s-au suc-
cedat, atrăgând 132.000 de
vizitatori care au avut posibi-
litatea de a admira colecţia

Luvru Abou Dhabi,
în timp ce aproape
150.000 de vizita-
tori au descoperit în
2014 comorile Ma-
rocului medieval.

„Peste 50% din-
tre vizitatori au mai
puţin de 30 de ani,
din care un procent
important este re-

prezentat de persoane cu vâr-
ste cuprinse între 18 şi 25 de
ani, iar numărul lor a fost de
1,9 milioane”, au adăugat re-
prezentanţii muzeului Luvru.

Luvru, cel mai vizitat
muzeu în 2014

Mark Zuckerberg, „tatăl” Facebook: În 2015
vreau să citesc o carte la două săptămâni

Mark Zuckerberg, cofon-
datorul Facebook, a anunţat
că provocarea sa pentru 2015
este să citească o carte nouă
la fiecare două săptămâni,
prin acest demers fiind inte-
resat mai ales să înveţe lucruri
noi despre diferite culturi, cre-
dinţe, istorii şi tehnologii.
„Sunt încântat de provocarea
mea în domeniul lecturii. Con-
sider că lectura este o activi-
tate intelectuală care te
împlineşte. Cărţile îţi permit

să explorezi pe deplin un su-
biect şi să te afunzi mult mai
profund în acesta decât ce îţi
poate oferi cea mai mare par-
te a media în prezent”, a spus,
printre altele, Mark Zucker-
berg.

Prima carte pe care Mark
Zuckerberg o va citi în acest
an este „The End of Power”,
de Moisés Naím, un volum
care explorează modul în care
lumea se schimbă în sensul
oferirii unei puteri mai mari

persoanelor, decât în mod tra-
diţional, când puterea a fost
deţinută de mari guverne, or-
ganizaţii militare . Totodată,
Mark Zuckerberg a creat şi o
pagină pe Facebook destinată
noii sale provocări – „A Year
of Books”. Pe această pagină,
Zuckerberg va anunţa ce cărţi
va citi pe parcursul acestui an.
De asemenea, el îi invită pe
cei care au citit sau citesc căr-
ţile respective să participe la
discuţii pe această pagină.

Prinţul George, fiul de
numai un an şi jumătate al
Ducelui de Cambridge, fi-
gurează în topul din 2015
al celor „50 de bărbaţi cel
mai bine îmbrăcaţi” din
Marea Britanie realizat de
revista „GQ”.

„Urmând paşii stră-stră-
stră-unchiului său Eduard
al VII-lea şi ai bunicului
său, Prinţul de Wales, Prin-
ţul George pare că va de-
veni bărbatul cel mai bine
îmbrăcat din Regatul Unit”,
a explicat desginerul casei
de modă Lanvin, Alber El-
baz, motivul pentru care
foarte tânărul vlăstar regal

apare pe poziţia 49 în
acest clasament.

Topul 50, care va apă-
rea în ediţia tipărită a re-
vistei britanice în luna
februarie, este condus de
actorul Eddie Redmayne,
care îl interpretează pe
fizicianul Stephen Haw-
king în pelicula „The
Theory of Everything”.
Pe locurile următoare
s-au clasat alţi doi actori,
Benedict Cumberbatch şi
Jamie Dornan, care deţine
principalul rol masculin
din adaptarea cinemato-
grafică a volumului „50
Shades of Gray”.

Rita Mureşan: „Nu credeam că pot să fiu aşa rea”
„Terapia cu îngeri” n-a ferit-o de neplăceri pe creatoarea de
modă. Ea a povestit că la un moment dat s-a comportat într-
un mod necorespunzător şi i-a cerut iertare persoanei faţă de
care a greşit. „Săptămâna trecută mi-a dat ocazia să cunosc
şi partea mea întunecată. Am dezvoltat stări care m-au făcut
să mă dezlănţui verbal peste o persoană pe care o iubesc.
Nu credeam că mai pot să fiu aşa de «rea», că cineva mă va
mai putea călca aşa tare «pe coadă»”, a scris Rita Mureşan
pe pagina ei de Facebook.
„Cu siguranţă este o experienţă prin care şi eu şi persoana
respectivă era necesar să trecem. I-am cerut iertare. Mă iert
şi mă accept aşa cum sunt. Cum să apreciezi lumina dacă
nu cunoşti şi întunericul?! Şi cum nimic nu e  întâmplător, aşa
era să fie”, a adăugat ea.

Mantea, noua gazdă a emisiunii 
„Mireasă pentru fiul meu”
Mirela Boureanu Vaida a intrat pe ultima sută de metri cu sar-
cina. Cum în scurt timp prezentatoarea reality show-ului „Mireasă
pentru fiul meu” va aduce pe lume primul său copil, boşii postului
tv au găsit o altă vedetă din ograda Antenei 1, pentru a-i prelua
responsabilităţile.  Andreea Mantea a fost cea des   emnată să-
i ţină locul Mirelei pe perioada în care ea va sta acasă. Aşadar,
bruneta o va înlocui pe Vaida la pupitrul emisiunii „Mireasă
pentru fiul meu” vreme de aproape două luni. În scurt timp, Mi-
rela Boureanu Vaida se va despărţi de concurenţii din casa
„Mireasă pentru fiul meu”. „În mod cert va trebui să lipsesc o
perioadă în preajma naşterii şi puţin după aceea, măcar pe-
rioada de lăuzie legală, cea de şase săptămâni, după care îmi
doresc să mă întorc”. Emisiunea rămâne pe mâini bune şi sunt
convinsă că Andreea Mantea, cu şarmul şi charisma ei, va
face o treabă extraordinară. Predau ştafeta unei alte viitoare
mămici şi, ca de la mămică la mămică, îi doresc Andreei multă
răbdare şi putere, pentru că nu e uşor, dar e frumos. Sunt sigură
că va trăi momente speciale alături de concurenţi! Iar eu promit
să mă întorc repede!”, a declarat Mirela Vaida. 

Orar patinoar: 10 – 21.30
serii de 90 min de la: 
10-11.30; 12-13.30; 14-15.30; 16-17.30; 18-19.30; 20-21.30
Preţuri/serie: adulţi – 10 lei, copii, elevi, studenţi – 5 lei
Închiriere patine: 10 lei

Prinţul George, în topul „celor mai bine
îmbrăcaţi bărbaţi” din Marea Britanie


