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VALUTĂ

Dacă Primăria Braşov ar pierde toate procesele pe care le
are, suma tuturor drepturilor solicitate în instanţă, pe care
ar trebui să le plătească, este de peste 100 de milioane de
lei, în condiţiile în care veniturile proprii pe parcursul unui
an fiscal sunt de aproximativ 180 milioane lei. Majoritatea
pretenţiilor financiare din aceste procese sunt despăgubiri

pe Legea 10/2001 şi Legea 165/2013, Legea 18/1991, sau
drepturi salariale ce au fost retrase profesorilor printr-o
lege declarată neconstituţională, dar asupra căreia nu s-a
mai revenit, ori cazuri de partaj judiciar. În prezent, Primăria
este reprezentată în instanţă în 654 de dosare, în condiţiile
în care a rămas cu doar doi angajaţi pe Juridic.

Procese cu pretenţii mari
din veniturile Primăriei

Pensiile celor născuţi după 1968 sunt
în pericol, din cauza declinului de-
mografic, avertizează specialiştii. De
un sfert de veac, se nasc tot mai pu-
ţini copii. Peste două milioane şi ju-
mătate de români au plecat din ţară
la vârsta la care pot fi părinţi şi pot
plăti contribuţii din care se achită
pensiile. Cum speranţa de viaţă creş-

te, vor fi tot mai mulţi bătrâni de
susţinut. Se va dubla numărul  bă-
trânilor raportat la o sută de persoane
care achită taxe, spun experţii care
au mai multe scenarii. Unul ar fi ace-
la în care pensiile „decreţeilor” s-ar
înjumătăţi. O soluţie ar fi creşterea
numărului de salariaţi, implicit a
 joburilor, în următorii ani. 

Pensiile „decreţeilor” în pericol?
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Campioana României la hochei pe
gheaţă, Corona Wolves Braşov, nu a
reuşit să se impună nici în cel de-al
doilea joc disputat în faţa propriilor
suporteri, în Liga Mol. Sâmbătă seara,
Corona a pierdut după prelungiri, 2-3
cu Ujpest. Istoria s-a repetat şi dumi-
nică:3-4, tot după prelungiri cu De-
brecen (0-0, 2-2, 1-1, 0-0,0-1).  Mâine,

Corona Wolves Braşov va susţine un
nou test în Liga Mol. De la ora 19.15,
„lupii” vor încerca să recupereze din
punctele pierdute pe teren propriu în
weekend, în deplasarea de la Miercurea
Ciuc. În top, ASC Corona Braşov, se
află pe locul patru cu 64 p (35 j), iar
HSC Miercurea Ciuc, pe ultimul cu
18 p (35 j).

Weekend negru pentru „lupi”
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Ministrul Educaţiei 
vine astăzi la Braşov
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METEO
Înnorat

2°C /4°C

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, va vizita astăzi câteva
şcoli din judeţul Braşov, după ce ieri a fost la Sibiu. Cu această
ocazie, ministrul Educaţiei a anunţat într-o conferinţă de
presă, că toţi elevii din clasele I vor avea noile abecedare în
prima zi de şcoală din semestrul al doilea, datorită „norocului
respingerii contestaţiei” depuse pentru aceste manuale.
„Din fericire, dacă pot spune în felul acesta, chiar astăzi (n.r.
ieri) când eram în drum spre Sibiu, am primit vestea că acea
contestaţie care a fost depusă pentru abecedar, în luna de-
cembrie, a fost respinsă. Deci, pe cale de consecinţă, vom
putea avea, în sfârşit, abecedarul, la începutul semestrului
următor. (…) Copiii vor avea abecedare noi datorită acestui
noroc al respingerii contestaţiei”, a spus ministrul Educaţiei.
Întrebat când vor avea noile manuale şi pentru elevii de la
clasele a treia şi a patra, ministrul Sorin Cîmpeanu a explicat
că „săptămâna viitoare se poate lansa licitaţia pentru ma-
nualele pentru clasa a treia”, iar pentru noile manuale pentru
elevii din clasele a patra „urgenţa nu e atât de mare”.
„Al doilea lucru important. A fost validată curricula pentru
clasa a treia şi săptămâna viitoare se poate lansa licitaţia
pentru manuale. Am precizat, dacă se poate spune din fericire,
desigur ideal ar fi fost ca acest lucru să se întâmple, la începutul
anului şcolar. Pentru cei de clasa a treia, este clar că trebuie
să avem manualele la începutul anului şcolar. (…) Pentru
clasa a patra, cred că urgenţa nu e atât de mare. Manualele
de clasa a patra e bine să le avem înainte de începerea anului
şcolar viitor”, a declarat ministrul Educaţiei.
Sorin Cîmpeanu admite că situaţia manualelor şcolare „este
într-adevăr una dintre cele mai importante probleme” cu care
se confruntă Ministerul Educaţiei, el adăugând că este nevoie
de o lege a manualelor şcolare. „Din nefericire, legislaţia nu
ne poate garanta că nu vor exista contestaţii”, a adăugat mi-
nistrul Cîmpeanu.

Ziar Gratuit
Ediţia în format electronic 

se găseşte la adresa www.addjb.ro
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Meteorologii anun�ă lapovi�ă
și ninsori până la începutul lu-
nii februarie. Vremea se va răci
uşor şi treptat, iar probabilitatea
de precipitaţii sub formă de
ninsoare, va fi mai ridicată între
22 şi 27 ianuarie!

În următoarele cinci zile, vre-
mea va fi mai caldă decât în
mod obişnuit, cu temperaturi
maxime apropiate de o medie
de 7 grade. În intervalul 24-27
ianuarie, această medie nu va
mai depăşi 4 grade, iar ulterior
va fi în jur de 2 grade. Valorile
termice nocturne vor fi perma-
nent negative şi local se va con-

semna gerul în depresiuni, cu
precădere între 28 ianuarie şi
1 februarie, când media regio-
nală a temperaturilor minime
va fi în jur de -5 grade.

Până pe 22 ianuarie şi după
28 ianuarie, condiţiile de apa-
riţie a precipitaţiilor vor fi re-
duse, dar în celelalte zile vor fi
precipitaţii mixte, care pe arii
restrânse pot fi moderate can-
titativ în 23, 24 şi 27 ianuarie.
Vor fi condiţii de polei.

La munte, vremea se va răci
uşor şi treptat, însă regimul ter-
mic va mai depăşi, cu precă-
dere în primele zile, pe cel

specific ultimei decade a lunii
ianuarie. Valorile temperaturi-
lor maxime vor avea o medie
cuprinsă între 2 şi 4 grade până
pe 23 ianuarie, iar ulterior
această medie se va situa între
0 şi -2 grade. Minimele noc-
turne vor fi în prima săptămână
între -4 şi -2 grade, în medie,
apoi urmează să mai scadă,
spre o medie de -7 grade.

Probabilitatea de precipitaţii,
predominant sub formă de nin-
soare, va fi mai ridicată între
22 şi 27 ianuarie, iar în zilele
de 23 şi 24 ianuarie izolat pot
fi cantităţi mai însemnate.

Dosarul privind moartea disidentului
Gheorghe Ursu a fost redeschis 

Procurorii militari din Par-
chetul instanţei supreme au
început urmărirea penală în
dosarul privind moartea disi-
dentului Gheorghe Ursu, pen-
tru infracţiuni contra
umanităţii. Procurorii militari
vor audia în acest dosar mai
multe persoane, "în interesul
soluţionării cauzei".

Redeschiderea urmăririi pe-
nale în dosarele privind dece-
sul lui Gheorghe Ursu a fost
confirmată, în 12 noiembrie
2014, de Curtea Militară de
Apel Bucureşti. Instanţa a
constatat legalitatea şi temei-
nicia acestei măsuri, după ce

Parchetul instanţei supreme a
infirmat soluţiile de netrimi-
tere în judecată în acest caz.

„În noul cadru procesual,
cercetările vor continua pentru
a lămuri, sub toate aspectele,
împrejurările în care au fost
comise faptele ce pot constitui
infracţiuni contra păcii şi ome-
nirii, incriminate în noul Cod
penal ca infracţiuni contra
umanităţii, precum şi pentru
a identifica toate persoanele
responsabile de comiterea
acestora”, arăta atunci Par-
chetul Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie. Fiul lui Gheorghe
Ursu, Andrei Ursu, a fost în

greva foamei timp de 17 zile,
în semn de protest faţă de fap-
tul că dosarul privind moartea
tatălui său nu este redeschis.
Pe 17 noiembrie 1985, disi-
dentul Gheorghe Ursu a de-
cedat în urma bătăilor aplicate
de anchetatorul său şi de mai
mulţi ofiţeri de miliţie. Ingi-
nerul era urmărit deoarece
Securitatea era interesată de
legăturile sale cu disidenţii
Monica Lovinescu şi Virgil
Ierunca, aflaţi în afara ţării.
La începutul anilor '80, Ghe-
orghe Ursu era bănuit că tri-
mitea scrisori postului Europa
Liberă. 

Liderii diplomației euro-
pene au decis, ieri, în ca-
drul Consiliului Afaceri
Externe (CAE), men ține -
rea regimului de san cțiu -
ni împotriva Rusiei, pe
fondul speculațiilor că UE
pregătește o resetare a
relațiilor cu Moscova, care
ar implica o relaxare a mă-
surilor economice puniti-
ve.

Ministrul polonez de Externe,
Grzegorz Schetyna,  a declarat,
ieri, după reuniunea CAE, că
există o decizie unanimă ca
sanc�iunile împotriva Rusiei să
nu fie suspendate sau destinse.
„Am decis să nu schimbăm po-
litica sancțiunilor cu privire la
Rusia”, a arătat diplomatul. El
a notat că propunerile privind
reluarea dialogului cu Rusia,
scurse în presă săptămâna tre-
cută, au declanșat o reac�ie caus-
tică la vârful Uniunii Europene.

La rândul său, ministrul Afa-
cerilor Externe al României,
Bogdan Aurescu, „a subliniat

necesitatea unei abordări stra-
tegice a UE în relaţia cu Rusia.
Acesta a  accentuat, relevanţa
menţinerii regimului de sancţiuni,
pentru a determina Moscova să
se angajeze constructiv în imple-
mentarea acordurilor de la
Minsk din septembrie 2014 şi în
identificarea unei soluţii politice
de durată la criza ucraineană”.

Într-o circulară trimisă
miniștrilor de Externe ai UE
înainte de discu�iile strategice
de ieri, apărută în presă, Înaltul

Reprezentant al UE pentru Po-
litică Externă, Federica Mo-
gherni, propunerea restartarea
rela�iilor cu Moscova dacă
for�ele ruse operează retragerea
completă din Estul Ucrainei. 

Kievul acuză o nouă „invazie”
rusă. Autorită�ile ucrainene acu-
ză că două grupuri de militari
ruși, formate în total din circa
700 de persoane, au intrat ieri
în Ucraina pentru a-i ajuta pe
separatiștii proruși din estul
�ării, transmite AFP.

Acuza�iile vin în contextul
în care aeroportul din Donetsk
a fost �inta unor bombarda-
mente intense în ultimele zile.
Conform estimărilor serviciilor
de informaţii ucrainene, peste
8.500 de militari ruşi erau, pe
15 ianuarie, în estul Ucrainei.
Însă Rusia a negat întotdeauna
orice implicare în conflictul
din statul vecin.

Conflictul separatist din estul
Ucrainei s-a soldat până acum
cu cel puţin 4.800 de morţi.

Sancțiunile Uniunii Europene
împotriva Rusiei se mențin

Accident rutier pe Calea București 
Sâmbătă seară, un tânăr de 21 ani care conducea un
autoturism pe  Calea București din municipiul Brașov
și, ajungând la trecerea de pietoni din dreptul imobu-
lului cu numărul 25, nu a acordat prioritate și a acci-
dentat o femeie de 53 ani, care se angajase
regulamentar în traversarea străzii, pe marcajul pie-
tonal. Victima a fost transportată la spital, iar cercetările
sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier Brașov, pen-
tru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs
accidentul.

Șoferi amendați de polițiștii brașoveni
Săptămâna trecută, polițiștii rutieri din I.P.J.Brașov au
organizat și desfășurat acțiuni pe linie de circulație ru-
tieră. Polițtii rutieri au dat  740 de amenzi, în valoare
totală de 98.469 lei. De asemenea au ridicat, în ve-
derea suspendării  dreptului de a conduce autovehicule
pe drumurile publice, 59 de permise de conducere. 11
permise au fost ridicare pentru alcool, 4 pentru
viteză,12 pentru depășire,15 pentru neacordare prio-
ritate,17 pentru alte abateri. În plus au mai reținut  și
32 certificate de înmatriculare.

Amenzi în trenurile CFR, la Bod şi Hărman
Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători
Braşov, una din cele 8 sucursale teritoriale ale CFR
Călători, a organizat săptămâna trecută  o acţiune de
control în colaborare cu Poliţia Transporturi Feroviare
care a vizat depistarea călătorilor fără bilet precum şi
evaluarea modului în care personalul de tren îşi înde-
plineşte atribuţiile de serviciu. Echipele de supracontrol,
care au „controlat” aproximativ 960 de pasageri din
doua trenuri cu oprire în staţia Bod, si doua cu oprire
în staţia Hărman, iar în urma acţiunii au fost eliberate
9 legitimaţii de călătorie, suprataxe pentru pasagerii
care călătoreau în ilegalitate.

Se întoarce iarna la munte! 



Conducerea Băncii Na�io -
nale a României (BNR) va fi
audiată, mâine,  începând cu
ora 11:00, în Comisia pentru
Buget a Camerei Deputa�ilor,
în contextul în care francul
elve�ian a cunoscut o creștere
istorică.

La aceste discu�ii vor parti-
cipa conducerea BNR,

reprezentan�ii comunită�ii ban-
care și ai consumatorilor.

Luni, francul elve�ian a cu-
noscut o maximă istorică, de
4,47 lei.

Cel pu�in un număr de
75.000 oameni au credite ban-
care în franci elve�ieni.

Soluția găsită de o bancă pentru
creditele în franci. Volksbank a

anun�at că va înghe�a cursul
francului elve�ian la 3,7415
lei, cursul franc-leu din 31 de-
cembrie 2014, pentru a-i pro-
teja pe clien�ii care au credite
în această monedă.

Măsura intră în vigoare pe
20 ianuarie și va fi aplicată în
următoarele trei luni. Astfel
încât următoarele trei rate pen-
tru clien�i vor fi făcute la acest
curs.

Volskbank este a două ban-
că, după OTP care anun�ă ast-
fel de măsuri. OTP a anun�at
vineri că reduce marja de do-
bândă cu până la 1,5% pentru
clien�ii care au împrumuturi
în franci elve�ieni cu dobândă
variabilă pentru a reduce im-
pactul cursului asupra ratelor

În sistemul bancar româ-
nesc există șase bănci care au
dat cele mai multe credite în
franci elve�ieni.

Pensionarii primesc, din
această lună, indemniza�ii so-
ciale mai mari, acestea cres-
când de la 350 la 400 lei,
potrivit Casei Na�ionale de
Pensii. Pentru a asigura, din
luna ianuarie 2015, plata efec-
tivă a noului cuantum al
indemniza�iei sociale pentru
pensionari (400 lei), Casa

Na�ională de Pensii Publice a
întreprins demersurile nece-
sare pentru ca plata diferenţei
de indemnizaţie socială să se
efectueze în mod centralizat,
odată cu cea de-a doua tranșă
de plată a unor drepturi, res-
pectiv plata drepturilor restan-
te. În aceste condiţii, cu
sprijinul caselor teritoriale de

pensii și al institu�iilor prin in-
termediul cărora se achită pen-
siile, diferen�ele cuvenite
beneficiarilor de indemniza�ie
socială, ca urmare a majorării
acesteia de la 350 lei la 400
lei, vor fi achitate până la
sfârșitul lunii ianuarie 2015,
începând cu data de 23 a lu-
nii.

Dacă Primăria Braşov ar
pierde toate procesele pe care
le are, suma tuturor dreptu-
rilor solicitate în instanţă, pe
care ar trebui să le plătească,
este de peste 100 de milioane
de lei, în condiţiile în care ve-
niturile proprii pe parcursul
unui an fiscal sunt de apro-
ximativ 180 milioane lei. 

Majoritatea pretenţiilor fi-
nanciare din aceste procese
sunt despăgubiri pe Legea
10/2001 şi Legea 165/2013,
Legea 18/1991, sau drepturi
salariale ce au fost retrase
profesorilor printr-o lege de-
clarată neconstituţională, dar
asupra căreia nu s-a mai re-
venit, ori cazuri de partaj ju-
diciar. 

În prezent, Primăria este
reprezentată în instanţă în

654 de dosare, în condiţiile
în care a rămas  cu doar doi
angajaţi la Direcţia Juridică
şi speră să mai aducă unul,
prin transfer, de la o altă in-
stituţie. 

„În ultima jumătate de an
ne-au plecat trei oameni, şi
nu reuşim să angajăm alţii.
Pleacă în special la Direcţia
Generală de Finanţe Publice,
unde salariul este de trei ori
mai mare, deşi este tot insti-
tuţie publică şi posturile au
aceleaşi cerinţe. Riscăm să
rămânem fără angajaţi la
contabilitate, juridic, achiziţii,
din cauza salariilor mai mici”,
spune primarul George Scrip-
caru.

Salariul unui jurist din pri-
mărie este de aproximativ
1.200 de lei net. În aceste

condiţii, o mare parte dintre
dosare au fost preluate de câ-
teva firme de avocatură care
reprezintă municipalitatea în
instanţă. 

Dacă la dosarele municipa-
lităţii se mai adaugă şi pro-
cesele în care sunt antrenate
serviciile publice şi societăţile
comerciale din subordine
(care, totuşi, au propriile com-
partimente juridice), se ajun-
ge la un total de 1.792 de
dosare, cu un total al despă-
gubirilor solicitate de 203 mi-
lioane lei. Dintre acestea, cele
mai multe, 913 dosare, tota-
lizând despăgubiri de 97,5
milioane de lei, implică Di-
recţia Fiscală, şi provin din
litigii care vizează amenzi,
taxe şi impozite locale sau
anumite proprietăţi. A.P.

Procese cu pretenţii mari
din veniturile Primăriei  

Conducerea BNR, audiată în Parlament

Administrația locală se confruntă cu o criză de personal la Juridic din cauza salariilor mici
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Pensionarii primesc din luna ianuarie
indemnizaţii sociale mai mari

Foto: www.panoramio.com



4 Marţi

România nu mai poate spe-
ra, cel pu�in într-un an sau doi
de acum înainte, să adere la
spa�iul Schengen, în urma
atentatelor teroriste islamiste
de la Paris și a prejudecă�ilor
pe care politicienii vest-euro-
peni le au fa�ă de statele mem-
bre UE estice, a declarat
europarlamentarul Traian Un-
gureanu, citat de hotnews.ro.  

„Noi suntem într-o situație
foarte disperată, că toate
aspirațiile noastre pentru Schen-

gen sunt pulbere după ceea ce
s-a întâmplat la Paris. Iar țările
clasice ale UE, Germania și
Franța, continuă să facă o pro-
stie, și anume să creadă că Estul
a devenit iarăși est. Nu mai e
un grup de state membre, ci e
ceva aparte, sunt 'ăia din est”,
a declarat Ungureanu.

În urma atentatelor de la Pa-
ris, în care au murit 17 persoane
și 3 teroriști islamiști, ministrul
francez de interne, socialistul
Bernard Cazeneuve a spus că

UE trebuie să adopte Passenger
Name Record, un sistem euro-
pean de colectare a datelor fur-
nizate de companiile aeriene,
dar propunerea legislativă este
blocată în Parlamentul Euro-
pean.

Sistemul PNR a fost impins
insistent de Comisia Europeană
în Parlament, în mai multe rân-
duri, ultima dată în anul 2011,
dar s-a lovit chiar de opozi�ia
socialiștilor europeni, ajuta�i de
verzi și liberali.

Anomalia legislativă
care impune plata CASS
la salariul minim a fost
declarată neconstituţio-
nală încă din 2010. 

Cu toate acestea, a fost pre-
luată în Codul fiscal în 2011
şi, abia acum, Guvernul vrea
să o corecteze, dar numai în
cazul alocaţiilor, ignorând ce-
lelalte venituri. Este o dovadă
că legislaţia contribuţiilor de
sănătate are nevoie de modi-
ficări substanţiale privind atât
impunerea, cât şi beneficiile
acordate. 

La începutul acestui an, zeci
de mii de persoane au primit
decizii de plată a contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate
(CASS) pentru venituri obţi-
nute exclusiv din dobânzi, chi-
rii, dividende sau alte surse.
Surpriza a fost imensă, mai

ales, că, în multe cazuri, veni-
turile nici măcar nu existau, fi-
ind vorba de alocaţii pentru
copii primite în conturi ban-
care sau dividende distribuite
şi neplătite. Fiscul a calculat
din oficiu contribuţiile în func-
ţie de salariul minim brut, aşa
cum prevede Codul fiscal. Au

apărut, astfel, situaţii aberante,
iar Guvernul a anunţat că le-
gislaţia va fi modificată, dar
numai în cazul copiilor, ur-
mând ca, odată cu rescrierea
Codului fiscal din această pri-
măvară, să aibă loc mai multe
rectificări. 

Nu sunt feriţi de probleme

nici cei care au contribuit con-
tinuu în ultimii cinci ani. Ei
pot avea surpriza să le fie pusă
sub semnul întrebării calitatea
de asiguraţi şi chiar să li se dis-
pună popriri pe conturi pentru
aşa-zisa neplată a CASS.

„Una dintre problemele des
întâlnite în practică este cea a
funcţionarilor publici în luptă
cu Sistemul Informatic Unic In-
tegrat al CNAS. Cel din urmă
fie nu funcţionează, fie emite
afirmaţii incorecte, fie nu are
o bază de date completă etc.
Problemele sistemului sunt în-
cărcarea eronată a datelor dis-
ponibile autorităţilor şi lipsa
corelării acestuia cu sistemul
ANAF care colectează contri-
buţiile de asigurări sociale de
sănătate”, explică Monica
�ariuc, senior consultant, Glo-
bal Employer Services Deloitte
România.

Știri pe scurt

ECONOMIC

Cei mai boga�i oameni din
lume, reprezentând 1% din
popula�ia globului, vor de�ine
în 2016 o avere cumulată
echivalentă cu cea de�inută
de restul de 99% din po -
pula�ia lumii, a apreciat ieri
ONG-ul britanic Oxfam într-
un studiu publicat înainte de
Forumul Economic Mondial
de la Davos, transmite AFP.

Potrivit acestui raport,
partea din avu�ia mondială
care revine celor mai boga�i
1% a crescut până la 48%
în 2014 de la 44% în 2009
și este posibil să treacă pra-
gul de 50% în 2016. Din
restul de 52% din avu�ia

mondială aproape 46% este
de�inut de restul celor 20%
dintre cei mai înstări�i în
timp ce 80% din popula�ia
mondială nu își împarte de-
cât 5,5% din patrimoniul
mondial.

În 2014, membrii elitei
interna�ionale de�ineau, în
medie, o avu�ie de 2,7 mi-
lioane de dolari fiecare în
timp ce 80% din popula�ia
mondială de�ine în medie
4.166 de dolari fiecare', se
arată în raportul Oxfam.

„Amploarea inegalităților
la nivel mondial este pur și
simplu vertiginoasă și prăpa-
stia dintre bogați și restul

populației se adâncește ra-
pid”, a declarat directorul
Oxfam, Winnie Byanyima.
Pentru a combate această
inegalitate extremă, Oxfam
cere statelor să rezolve pro-
blema evaziunii fiscale, să ta-
xeze mai mult capitalul decât
munca, să introducă salariul
minim și să îmbunătă�ească
serviciile publice.

Aproximativ 2.500 de
participan�i din peste 140 de
�ări și peste 300 de lideri po-
litici din întreaga lume sunt
aștepta�i în perioada 21-24
ianuarie la cea de a 45-a
edi�ie a Forumului Econo-
mic Mondial de la Davos.

România pregătește o emisiune de eurobonduri 
România intenționează să pregătească, până în iulie, o emi-
siune de eurobonduri, în urma succesului Slovaciei, care a
obținut randamente record, a declarat Diana Popescu, di-
rector general adjunct în cadrul Trezoreriei statului, transmite
Bloomberg. Guvernul vrea să extindă maturitatea bondurilor
sale prin vânzarea de eurobonduri cu scadența mai mare
de 10 ani, a explicat Diana Popescu, fără a preciza ce sumă
speră să obțină România din prima vânzare de
euroobligațiuni din 2015. „Intenționăm o tranzacție în primul
semestru al anului. Planul nostru este să extindem scadența
la mai mult de 10 ani”, a afirmat oficialul român. România
vrea să împrumute anul acesta 2,5-3 miliarde de euro de
pe piețe internaționale în 2015 pentru a acoperi datoriile
scadente și a finanța deficitul bugetar.

Problema scăderii TVA la alimente, 
reluată în discuții în acest an
Guvernul ar putea relua discuţiile pe tema reducerii TVA la
alimentele de bază în luna aprile, spune ministrul de Finanţe,
Darius Vâlcov. De asemenea, oficialul a dat asigurări că
anul acesta nu vor creşte taxele şi impozitele. De anul viitor,
noul Cod fiscal ar putea să prevadă însă creşteri de contribuţii,
în funcţie de analizele făcute la nivelul ministerului, dar nu
este exclus ca unele taxe să scadă. Noul Cod fiscal şi de
procedură fiscală intră în Parlament pentru dezbateri la ju-
mătatea lunii martie, potrivit Antena 3. România percepe
TVA de 24% la alimente, cu excepţia produselor de panifi-
caţie care sunt impozitate din anul 2013 cu 9%. Dacă ar fi
să comparăm cu situaţia din regiune, românii plătesc cel
mai mare TVA la produsele agroalimentare. Cehia percepe
un TVA de 15% pentru alimente, cu 6% mai mic decât pentru
celelalte produse şi servicii. Şi vecinii de la sud de Dunăre
percep o taxă pe valoarea adăugată mai mică decât statul
român. În Bulgaria, TVA pentru alimente este de 20%.

Aspirațiile României pentru Schengen sunt
pulbere după ceea ce s-a întâmplat la Paris

1% din populația globului va deține
jumătate din avuția mondială în 2016

Statul ne ia banii
neconstituțional!
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România se află în al
26-lea an de declin de-
mografic şi această
evoluţie reprezintă una
dintre principalele
ameninţări pentru sus-
tenabilitatea sistemului
public de pensii, a de-
clarat Vasile Gheţău,
directorul Centrului de
Cercetări Demografice
Vladimir Trebici al Aca-
demiei Române.

„Datele statistice sunt de
netăgăduit: în raport cu po-
pulaţia de la începutul anului
1990, când România avea
23,2 milioane de locuitori, s-
a ajuns în anul 2014 la o po-
pulaţie cu reşedinţa în ţară
sub 20 de milioane de locui-
tori. Acest declin demografic,
care numără 26 de ani, re-

prezintă una dintre principa-
lele ameninţări pentru suste-
nabilitatea sistemului public
de pensii”, a afirmat Gheţău,
prezent la un eveniment de

specialitate.
El a arătat ca reducerea

populaţiei cu aproximativ
3,2 milioane locuitori îşi are
originea în scădere naturală

- 600.000 de persoane, emi-
graţia definitivă - circa
300.000 de persoane, la care
se adaugă „o imensă emigra-
ţie” cu schimbare doar a re-

şedinţei în alte ţări - aproape
2,4 milioane de locuitori.

În privinţa ratei fertilităţii,
care indirect a devenit o
ameninţare la adresa siste-
mului public de pensii, acest
indicator se află în jurul va-
lorii de 1,3 copii/femeie în-
cepand cu anul 2000, com-
parativ cu aproximativ 3,7 în
anii 70. „Nu trebuie să omi-
tem faptul că scăderea numă-
rului de nou-născuţi a fost
benefică economic, ea a
redus considerabil cheltuielile
pe care societatea le-a facut
pentru maternitate şi
naşterea copiilor, concedii
postnatale, asistenţă medica-
lă, alocaţii şi indemnizaţii,
creşe şi grădiniţe, cheltuieli
în sistemul educaţional,
poate chiar şi în programele
de locuinţe sociale”, a spus

Gheţău.
El a adăugat că diminuarea

numărului de nou-născuţi
este rezultanta unor decizii
ale femeii, ale tânărului cuplu
de a renunţa la copii, de amâ-
nare a venirii lor pe lume ori
de a avea un singur copil. „Şi
aici se regăsesc avantaje eco-
nomice, pentru individ şi cu-
plu, prin alocarea resurselor
spre alte finalităţi ori un efort
superior pentru calitatea
vieţii unicului copilul. Pe ter-
men lung, însă, aceste avan-
taje se întorc cu un bumerag
sub formă de costuri, mult
mai mari decât în prezent,
asupra societăţii”, a arătat
Gheţău.

Creșterea numărului de lo-
curi de muncă este o solu�ie
pentru ca sistemul de pensii
să nu ajungă în colaps. 

Un proiect de Guvern scoate 21 de
medicamente de pe lista compensatelor

Un proiect de Guvern aflat
în dezbatere publică pe site-ul
Ministerului Sănătă�ii va scoa-
te de pe lista compensatelor
21 de medicamente, alte 12
urmând a fi mutate pe o listă
de compensare cu procent de
20%.

Potrivit proiectului, acest lu-
cru va permite introducerea
unor terapii de ultimă
genera�ie pentru patologii cu
impact major din punct de ve-
dere social.

„În acest mod se creează
spațiu bugetar pentru încheie-
rea de contracte cost-volum și
cost-volum-rezultat pentru noi
medicamente care vor deter-
mina o îmbunătățire a calității
vieții pacienților și o reducere
a costurilor îngrijirilor de să-
nătate, prin perioade mai scur-
te de spitalizare, o refacere mai
rapidă și implicit, o reintegrare
mai ușoară în familie și la lo-
cul de muncă. (...) 

Delistarea unor medicamen-
te care nu se mai regăsesc în
ghidurile naționale și inter na -
ționale de practică terapeutică
repre-zintă una dintre soluțiile
prin care pacienților li se poate
asigura un tratament cu medi-
camente de ultimă gene-rație,
ce reprezintă standard terapeu-
tic în țările europene cu un sis-
tem medical consolidat. 

În urma evaluării întregii liste

de medicamente cuprinzând de-
numirile comune internaționale
corespunzătoare medicamentelor
de care beneficiază asigurații,
cu sau fără contribuție perso-
nală, pe bază de prescripție me-
dicală au fost eliminate un nu-
măr de 9 DCI (denumiri comu-
ne internaționale) pentru care
Comisia Europeană a emis de-
cizii de suspendare a autorizației
de punere pe piață. Aceste sunt:
Rimonabantum, Efalizuma-
bum, Alemtuzumab, combinații
(rosiglitazonum+ glimepiri-
dum), Rosiglitazonum, Drotre-
cogium alfa, Daclizumabum,
Sibutraminum, Tetralepamum”,
se arată în nota de fundamen-
tare a proiectului.

Totodată, cinci DCI-uri au
fost retrase din liste de medi-
camente cuprinzând denumi-
rile comune interna�ionale co-
respunzătoare medicamentelor
de care beneficiază asigura�ii,
cu sau fără contribu�ie perso-
nală, precum și denumirile co-
mune interna�ionale corespun-
zătoare medicamentelor care
se acordă în cadrul programe-
lor na�ionale de sănătate, de-
oarece sunt exclusiv OTC
(medicamente care se elibe-
rează fără re�etă medicală). 

Acestea sunt: Bifonazolum,
Natrii fluoridum, Dexpanthe-
nolum, Benzoylis Peroxidum,
Clemastinum. 

„Sunt medicamente vechi
care nu și-au mai dovedit
eficiența terapeutică în ultimii
ani, care au fost deja înlocuite
de multe ori și care uneori se
prescriu poate chiar exagerat
de mult. După calculele făcute
inițial, aceste medicamente
propuse pentru delistare ar
costa aproximativ 100 de mi-
lioane de euro. Acoperă arii te-
rapeutice de la neurologie la
cardiologie, la psihiatrie, sunt
multe antidepresive din trecut,
sunt multe așa-zise tonice ce-
rebrale, sunt unele produse
care au un efect placebo extra-
ordinar. 

Multe din aceste medica-
mente au început să nu își mai
dovedească eficiența, față de
alternativele mai noi care
există și nu mai are sens să fie
compensate de sistemul pu -
blic”, preciza Savu.

Cele 12 molecule care au
intrat pe sublista D cu DCI-
uri corespunzătoare medica-
mentelor de care beneficiază
asigura�ii în regim de com-
pensare 20% sunt: Nicergo-
linum, Vincaminum, Diosmi-
num, Acid omega 3, Erdos-
teinum, Trimetazidinum,
Pentoxifyllinum (concentra�ie
>= 400 mg), Diazepamum,
Lorazepamum, Nitrazepa-
mum, Zopiclonum, Zolpide-
mum.

Este ameninţat sistemul
public de pensii?

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
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Inginerul Gării Braşov

Marţi

Ingi-
nerul
Mircea
Mihăilescu
(1920–2006) s-a
născut în Braşov, într-o familie de intelectuali. 

A urmat cursurile liceului „Andrei Şaguna”,
apoi Facultatea de Construcţii din Bucureşti,
obţinând diploma de inginer constructor
(1944).

A lucrat apoi în învăţământul tehnic superior
în calitate de asistent (1944) şi şef de lucrări
(1947) la catedra de beton armat a Politeh-
nicii din Bucureşti, apoi ca inginer proiectant
(1947–1949) la Ministerul Transporturilor
Bucureşti (1949). Între 1950–1955 a fost şef
de secţie al departamentului de Mecanica
 Solidului din Institutul de Mecanică Aplicată

al Academiei Române, apoi la Institutul de
Încercări şi Cercetări în Construcţii
 INCERC de unde a fost destituit în 1957 din
motive politice. În 1959 este încadrat ca şef
de atelier la Institutul de Proiectări
 Construcţii Tip IPCT, unde activează până
în anul 1964. 

Din 1964 este profesor la Universitatea Teh-
nică din Cluj–Napoca, fiind şi şeful catedrei
de beton armat până în 1990, când s-a pen-
sionat şi a devenit profesor universitar con-
sultant la această universitate. 

A fost conducător de doctorat în domeniul
fundamental „ştiinţe inginereşti”, domeniul
„inginerie civilă”. A condus 32 teze de
 doctorat cu teme din construcţii din betonul
armat prefabricat, din betonul armat pre-
comprimat, cu învelitori subţiri, construcţii

industriale, construcţii pentru exploatarea
energiilor neconvenţionale etc. 

Pe lângă sutele de lucrări publicate, a realizat
numeroase proiecte unicat dintre care cităm:
învelitori conoidale la depoul de locomotive
Braşov; învelitori cilindrice tip sheed la fila-
tura de bumbac Bucureşti, clădirile gărilor
Predeal, Braşov (1962), Bârlad; structura du-
blu planară la piaţa din Oneşti; acoperiş cu
elemente precomprimate de 65 m deschidere
la depozitul din Bacău; acoperiş hiperbolic
la sala de sport din Oneşti; clădiri cu 8-11 ni-
vele, tip tub, la Alba Iulia, Sfântu Gheorghe,
Cluj – Napoca, clădirea fabricii de medica-
mente din Tg. Mureş, alcătuită din planşee
dală chesonate asamblate în postcomprimare
pe două direcţii, structura acoperişului de-
pozitului de îngrăşăminte de la Combinatul
chimic Făgăraş etc. 

Gara Braşovului a fost inaugurată în data de 19 august 1962. Ea a fost
construită în zona uzinei Tractorul. Lucrările au durat un an şi cinci luni,
suprafaţa construită fiind de 2.350 mp. Inginerul constructor al gării a fost
braşoveanul Mircea Mihăilescu. La 1 august 1963 a fost inaugurată festiv
circulaţia primei locomotive electrice, pe transonul Braşov – Predeal, prima
cale ferată electrificată cu ecartament normal din România. La 9 decembrie
1965 a fost dată în circulaţie calea ferată electrificată Braşov – Predeal. 



În această lună şomerii
braşoveni pot urma gra-
tuit cursuri de formare
profesională pentru ur-
mătoarele meserii: ma-
nichiurist-pedichiurist,
bucătar, ospătar, expert
achiziţii publice, cosme-
tician şi instalator insta-
laţii tehnico-sanitare şi
de gaze.

Perioada în care vor începe
cursurile de formare profe-
sională este 23 – 30 ianuarie
2015, astfel: 23 ianuarie –
manichiurist-pedichiurist şi
cosmetician; 26 ianuarie –
bucătar; 27 ianuarie expert
achiziţii publice; 30 ianuarie
– instalator instalaţii tehnico-
sanitare şi de gaze.

Studiile necesare în vederea
participării la unul din cursu-
rile de formare profesională
sunt: studii superioare pentru
cursul de expert achiziţii pu-
blice, liceul pentru cursul de
cosmetician, şcoala profesio-
nală de profil tehnic pentru
cursul de instalator instalaţii

tehnico-sanitare şi de gaze şi
studii minime obligatorii pen-
tru cursurile de manichiurist-
pedichiurist şi bucătar.

Durata cursurilor este de
2 luni pentru cursul de expert
achizitii publice, 3 luni pentru
manichiurist-pedichiurist,
6 luni pentru cursurile de bu-
catar şi instalator instalaţii
tehnico-sanitare şi de gaze,
9 luni pentru cursul de cos-
metician. Aceste cursuri sunt
organizate, în mod gratuit,
pentru persoanele în căutarea
unui loc de muncă, înregis-

trate la Agenţia pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă Bra-
şov (şomeri indemnizaţi şi
neindemnizaţi).

Înscrierea la cursurile de
calificare/recalificare se face
pe baza recomandării emise
de compartimentul de infor-
mare şi consiliere privind ca-
riera/serviciul mediere, în
baza unei cereri însoţită de
următoarele documente:
◾ actul de identitate, în ori-

ginal şi copie;
◾ certificat de naştere, în ori-

ginal şi copie;

◾ actele de studii eliberate în
condiţiile legii, în original
şi copie;

◾ actul medical din care să
rezulte starea sănătăţii per-
soanei;

◾ cerere de înscriere ;
Informaţii suplimentare

despre aceste programe de
formare profesională se pot
obţine la sediul instituţiei din
Brasov, Str. Lungă, nr.1A, ca-
mera 8. La finele anului
 trecut, 11.780 persoane erau
înregistrate ca şomeri la
AJOFM Braşov. 

O şansă în plus la angajare:
Cursuri de formare profesională 

„Un cadou, milioane de
zâmbete!” Este vorba despre
o campanie devenită deja tra-
diţie pentru Asociaţia braşo-
veană SCUT. Mai exact
organizaţia a demarat încă din
luna noiembrie a anului trecut
o iniţiativă care să vină în spri-
jinul copiilor şi tinerilor pro-
veniţi din centrele de
plasament, dar şi fa-
miliilor defavorizate
şi adulţilor cu dizabi-
lităţi. 

Peste  o  mie de
 braşoveni au răspuns
prezent la invitaţia
 caritabilă făcută de
Asociaţia SCUT. Ma-
joritatea celor care au
dăruit sunt elevi ai
şcolilor din oraş.

Sediul asociaţiei de
Servicii Sociale
SCUT a devenit ne-
încăpător pentru da-

rurile primite de la braşovenii
cu sufletul mare. Cadourile
au ajuns în preajma Crăciu-
nului la centrul din comuna
Dacia şi la Centrul pentru Per-
soane fără Adăpost Braşov.
În prezent organizaţia braşo-
veană are peste o sută de be-
neficiari: tineri, familii şi

persoane cu dizabilităţi.
Astfel, au reuşit să strângă

alimente, îmbrăcăminte, ju-
cării şi rechizite pentru cei
care au nevoie de ajutorul co-
munităţii. Ultimele daruri vor
ajunge la copiii care sunt în-
grijiţi la Centrul de Plasament
”Casa Ioana” din Rupea.

Joi, 22 ianuarie 2015, la
Mansarda Casei Baiulescu are
loc conferinţa „Graviditatea
la adolescente – o problemă
europeană”. La întâlnire vor
participa reprezentanţi locali
care se ocupă de prevenire dar
şi de gestionarea cazurilor de
graviditate în rândul adoles-

cenţilor. Agenda prevede pre-
zentarea situaţiei la nivel local,
naţional şi european (scurtă
trecere în revistă a unor date
statistice) şi dezbaterea a 3 so-
luţii legate de prevenire şi/sau
gestionare a problematicii,
una locală, una naţională şi
una europeană. În cadrul în-

tâlnirii se va prezenta şi un
material video cu drepturile
adolescentei gravide dar
şi o scurtă prezentare a
 instrumentelor de participare
europeană. Conferinţa este
 organizată de Asociaţia pentru
Parteneriat Comunitar Bra -
şov (APC Braşov).AAL.A.

Conferinţă cu tema „Graviditatea la
adolescente – o problemă europeană”
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Primăria Braşov scoate la
concurs trei posturi de casier
la toaletele publice din Bra-
şov, om care trebuie să facă
şi curăţenie. 
Cerinţele postului sunt mi-
nime: candidaţii trebuie să
fie absolvenţi de şcoală ge-
nerală şi să aibă minimum
trei ani de vechi-
me în muncă, in-
diferent de postul
pe care l-au ocu-
pat sau de dome-
niul de activitate.
Salariul este de
975 de lei brut. 
Dosarele se depun la sediul
Serviciului Administrare Pie-
ţe din cadrul Primăriei Bra-
şov, până pe 10 februarie
inclusiv, iar pe 12 februarie
va fi organizat concursul
pentru ocuparea celor trei
posturi. Potrivit purtătorului
de cuvânt al Primăriei, Sorin
Toarcea, concursul va con-
sta într-o probă scrisă, prin
care reprezentanţii munici-
palităţii vor să se asigure că
persoanele respective pot
să ţină o gestiune, şi într-un
interviu. 

Potrivit purtătorului de cu-
vânt al Primăriei, Sorin Toar-
cea, lipsa de personal face
foarte greu posibilă funcţio-
narea celor opt toalete pu-
blice din Braşov, respectiv
cele din pieţele Bartolomeu,
Tractorul, Astra, Dacia şi
Universal, cea din Piaţa Sfa-

tului, cea de pe
Aleea de Sub
Tâmpa şi cea din
Poiana Braşov. 
În luna octombrie,
Municipalitatea a
mai scos la con-
curs şase posturi,

dintre care s-au ocupat doar
patru. În prezent sunt vacan-
te două posturi, iar un al trei-
lea va fi vacantat odată cu
ieşirea la pensie a persoanei
care îl ocupă. 
Pentru trei dintre toaletele
publice, Municipalitatea a
găsit soluţia unui parteneriat
public-privat, în cazul locaţiei
de la Parcul Central, Piaţa
Unirii şi Livada Poştei, iar
pentru a patra, o soluţie ar
fi cea a asocierii cu organi-
zaţia vânzătorilor din Piaţa
de Miercuri.66666A.P.

Braşoveni cu suflet mare!

Primăria scoate la concurs
trei posturi de casier 
la toaletele publice 
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Limba maternă rămâne adânc
înrădăcinată în creier, chiar dacă e uitată

Limba maternă rămâne
adânc înrădăcinată în creier,
chiar dacă nu mai este vorbită
sau dacă a fost uitată, relevă
un studiu realizat de psihologi
de la Universitatea McGill din
Montreal. Acest studiu dez-
văluie  că informa�iile dobân-
dite în primul an de via�ă
organizează bazele creierului.

Cercetătorii au analizat gru-
pe de copii cu vârste între 9
și 17 ani. Un grup a fost con-
stituit din copii născu�i și

crescu�i în familii francofone,
fără nicio no�iune de limbă
chineză. Al doilea grup a fost
format din copii născu�i în
China, adopta�i înainte de vâr-
sta de 3 ani de familii franco-
fone și care nu au mai auzit
sau vorbit niciodată după
aceea limba chineză. Al treilea
grup l-au reprezentat copii
născu�i în China, adopta�i în
copilărie și care au continuat
să vorbească limba chineză.
Testele au constat în a difuza

sonorită�i caracteristice limbii
chineze, observând prin
rezonan�e magnetice reac�iile
cerebrale. 

Rezultatul indică faptul că
to�i copiii care au avut contact
cu limba chineză la vârstă  fra-
gedă au manifestat activări ce-
rebrale particulare, indiferent
dacă au continuat sau nu să
vorbească această limbă, în
timp ce ele nu au fost prezente
la cei care au fost în contact
exclusiv cu  franceza.

Secretul pentru o memorie mai bună
Închiderea ochilor în timpul

încercărilor de amintire a unui
eveniment creşte şansele de
acurateţe a memoriei, potrivit
unui studiu realizat de Univer-
sitatea din Surrey, transmite
bbc.com.

Cercetătorii au testat abili-
tatea oamenilor de a-şi aminti
detalii din filme care prezentau
scenele unor crime fictive şi
speră că astfel de studii să ajute
martorii să-şi amintească cu
mai multă acurateţe detalii
atunci când sunt interogaţi de
poliţie.

Studiul, publicat în revista Le-
gal and Criminological Psycho-
logy, a fost efectuat pe 178 de
persoane, care au luat parte la
două experimente separate. Pri-

mul experiment a presupus ca
voluntarii să urmărească un film
în care un electrician intra pe o
proprietate privată, executa nişte
lucrări şi apoi fura un număr de
obiecte. Subiecţii au fost apoi
luaţi la întrebări, fiecare făcând
parte dintr-un grup anume.
Unor participanţi la experiment
li s-au pus întrebări când aveau
ochii închişi, iar altora când
aveau ochii deschişi.

De asemenea, unuia dintre
grupuri i s-a pus întrebări după
stabilirea unei relaţii prietenoa-
se cu intervievatorul, iar alţi
voluntari au fost întrebaţi fără
a se face vreo încercare de sta-
bilire a unei relaţii interperso-
nale. Persoanele care stabiliseră
o oarecare relaţie cu intervie-

vatorul şi aveau ochii închişi
pe perioada interogatoriului au
răspuns corect la trei sferturi
din cele 17 întrebări. Cele care
nu stabiliseră o relaţie interpre-
sonală şi aveau ochii deschişi
au răspuns corect la doar 41%
dintre întrebări.

Studiul a arătat că închiderea
ochilor a avut cel mai mare im-
pact legat de amintirea corectă
a detaliilor, dar şi că sentimen-
tul de confort din timpul inter-
vievării a ajutat.

„Datele noastre şi altele an-
terioare indică faptul că închi-
derea ochilor este de ajutor,
pentru că astfel se elimină ele-
mente care ar putea distrage
atenţia”, a declarat doctorul
Robert Nash, cercetător. 

Comentând scrisoarea tri-
misă din sanatoriul vienez
de  către Mihai Eminescu
prietenului său Chibici
Râvneanu, Titu Maiorescu
aprecia.

,,Deabia acum ni se pune mai
serios problema îngrijiri lui. Din
scrisoare ai să observi că Emi-
nescu aduce vorba de 5 ori despre
mâncare – e o rămăşiţă a des-
echilibatei sale stări sufleteşti. De
asemenea este de mirare că nu-
şi aminteşte deloc de vizita mea
şi de colecţia poeziilor sale. Pe
atunci era încă jumătate întune-
cat, cu toate că a făcut observaţia
că a devenit lucid înainte de scri-
soarea sa de acum 14 zile. O scri-
soare alăturată a doctorului (n.n.
Obersteiner) spune: numai de 8
zile. Şi aceasta se potriveşte mai
bine. Din scrisoarea doctorului
copiez  următoarele rânduri: ,,E
un caz unic că ameliorarea sa s-
a făcut aşa de repede şi că ea
este de dată recentă. Şi tocmai
acest lucru ne face să fim prevă-
zători; o posibilitate a întoarcerii

răului nu este exclusă”.  Fireşte.
Totuşi cuvintele ,,unic” şi chiar
cuvântul ,,prevedere” sunt pentru
viitor foarte îmbucurătoare şi li-
niştitoare. I-am scris acum lui
Carp să-l viziteze îndată pe Emi-
nescu şi să se înţeleagă cu doc-
torii. Fireşte lui Eminescu i s-a
trimis, după primirea scrisorii
sale, o telegramă de bucurie şi o
scrisoare amănunţită de la Chi-
bici. De asemenea l-a vizitat,
după aceasta, şi vărul meu Po-
pazu şi a vorbit cu el timp de o
oră...”.

În tot acest timp, în care Ma-
iorescu urmărea cu atenţie, dar
din umbră, soarta marelui poet,
Costantin Popazu îl vizita şi ra-
porta vărului său toată situaţia:
,,Diagnoza încă nu s-a putut face
– îi scria Popazu lui Maiorescu
în 26 noiembrie 1883 -  pentru
că a patra zi după ce l-am inter-
nat a fost lovit de un atac de pa-
ralizie cu crampe. Acest atac
îngreuiază mult diagnoza, iar
prognoza o face şi mai puţin fa-
vorabilă decît era înainte. Trebuie
încă aşteptat ă-i e posibil să ur-

meze o paralisie. Până acum
nu se poate observa nimic.
Nu ştiu cum era Eminescu
înainte...Mi se pare ceva
mai liniştit. Profesoru Ober-
steiner, tovarăşul lui Leides-
dorf, au constatat unele
momente, deşi puţine, mai
bune, când e conştient de
starea în care se află, de-
vine melancolic şi tot liniş-
tit. A botezat întreg
personalul din internat.
Leidesdorf ist der Konig
von China; Obersteiner –
H(einrich) Heine, Konig der Ju-
den, fiecare e rege. Mai zilele tre-
cute a discutat cu Obersteiner
despre vechimea limbii române
aşa: fiindcă limba română este
urmaşa celei dacice, care a fost
cea mai veche; limba română
este astăzi cea mai veche. Ober-
steiner îmi spuse că în decursul
acestei convorbiri, care a durat
15 minute, Eminescu a vorbit bi-
nişor...” (I.E Torouţiu, Studii şi
documente literare, vol.III, Bu-
cureşi, 1933, p.170).

După o lună (12 decembrie

1883) Costantin Popazu confir-
mă o altă vizită pe care o face
poetului suferind: ,,Astăzi am fost
la  Eminescu – scria  Popazu lui
Maiorescu – Starea lui nu s-a
schimbat deloc. Atacul care l-a
avut se vede că n-a fost de para-
lisie, căci după atâtea săptămâni
a rămas fără urmări. Poate a
fost numai o iritaţiune mai mare
a centrelor motrice... De câeva
zile are un catar la ureche (otitis).
Profesorului i-a spus că asta a
avut-o când era de opt ani”.

Bucuros de ameliorarea stării de
sănătate a pacientului său, Cos-
tantin Popazu, după 9 zile scrie
din nou lui Maiorescu: ,,Astăzi
am scos pe Eminescu la plimba-
re. Teama de zgomotul şi lumea
de pe stradă vor produce asu-
pra-i vreo iritaţie, din fericire a
rămas neîndeplinită. Tot timpul
a fost liniştit şi se vedea că se
simte bine...Pentru ca să fie cel
puţin câteva momente pe zi în
societate, am rugat pe profesorul
Leidesdorf să-l ia la masă la el.

În fiecare zi îl invita, dar nu voeşte
să meargă...-ar fi indicat vre-un
voiagiu? Deputaţii români de
aici, care se interesează mult de
Eminescu, doresc să aibă poeziile
lui. Mă rog la ocazie a mă infor-
ma, unde se găsesc de vânzare...”
(Torouţiu, op. cit, p.173-174).

Imaginea marelui poet i-a ră-
mas doctorului Popazu ca o veş-
nică şi plăcută amintire. 

Pr. prof. dr. Vasile Oltean
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Simona Halep s-a calificat
ieri dimineaţă în turul al
doilea la Australian Open
după ce a învins-o pe Ka-
rin Knapp (27 de ani, lo-
cul 50 WTA) în două
seturi, scor 6-3, 6-2. 

Românca a ob�inut victoria
după o oră și 28 de minute, la
capătul unei partide în care a
comis 26 de erori nefor�ate,
spre deosebire de 40 ale adver-
sarei (7 duble greșeli). Halep
și-a asigurat un cec de 50.000
de dolari australieni și 70 de
puncte WTA. Numărul trei
mondial și a treia favorită la
Melbourne va juca în runda ur-
mătoare cu australianca Jarmila
Gajdosova, care a învins-o pe
Alexandra Dulgheru (25 ani,
87 WTA) cu 6-3, 6-4.

„Voi juca mai bine!” Plină de
încredere după victoria din turul
inaugural, Halep a declarat ime-
diat după jocul cu Knapp, că
îşi propune să ridice ştacheta,
pentru următoarele partide. „A
fost un meci greu, deoarece am
fost nervoasă înainte de start.
Lovitura de dreapta nu a func-
ţionat prea bine astăzi (n.r.ieri),
dar sunt sigură că data viitoare
voi juca mai bine. Mă simt bine
şi sunt sigură că voi avea şansa
să câştig multe meciuri aici. Sunt
foarte fericită că am câştigat,
întotdeauna primul tur la un
turneu de Grand Slam este foar-
te dificil. E pentru a 3-a oară
când joc pe arena principală
într-un turneu. M-am bucurat
când am intrat şi am văzut mul-
tă lume”, a spus Halep.

Veşti bune pentru Halep. Fostă
finalistă la Wimbledon, nem-
ţoaica Sabine Lisicki, a părăsit
încă din primul tur, Australian

Open. Simona Halep s-ar fi pu-
tut întâlni cu Lisicki în turul al
treilea, dar nemţoaica a fost în-
vinsă de franţuzoaica Kristina
Mladenovici, scor 6-4, 4-6, 2-
6. O altă mare surpriză a fost
realizată de Lucie Hradecka.
Jucătoarea cehă a învins-o pe
Ana Ivanovici (Serbia), cea mai
tare adversară de pe partea de
tablou a Simonei Halep: 1-6,
6-3, 6-2. Halep s-ar fi putut
duela în sferturi la Australian
Open, cu Ivanovic.

Anastasia Pavlyuchenkova,
potenţială adversară din optimi
pentru Simona, a plecat şi ea
acasă. Puternica rusoaică a fost
învinsă de belgianca Yanina
Wickmayer, scor 6-4, 3-6, 3-6.

Super victorie pentru Begu!
Dacă victoria Simonei Halep
din primul tur la ustralian Open
nu a surprins pe nimeni, suc-
cesul obţinut de o altă româncă,
Irina Begu, poate fi trecut la
capitolul surprize. Begu a în-

vins-o neașteptat pe germanca
Angelique Kerber, a noua fa-
vorită, cu 6-4, 0-6, 6-1. Irina
Begu și-a asigurat astfel un cec
de 50.000 de dolari australieni
și 70 de puncte WTA şi o va
întâlni în turul secund pe Ka-
terina Siniakova (Cehia), o ju-
cătoare de 18 ani, aflată pe
locul 81 în lume. Begu avea ast-
fel posibilitatea să își ia revanșa
după ce a fost eliminată de
aceasta în primul tur la Shen-
zhen, cu 6-7 (5), 6-4, 6-1, în
urmă cu două săptămâni. În
primul tur la Australian Open,
Siniakova a învins și ea o jucă-
toare cu nume, rusoaica Elena
Vesnina, cu 6-2, 7-5.

Cârstea şi Dulgheru, out! Sorana
Cârstea şi Alexandra Dulgheru
au spus la  revedere încă după
primul tur, primului turneu de
Grand Slam al anului. Cârstea
a pierdut în două seturi, în faţa
rusoaicei Alexandra Panova: 5-
7, 0-6! Tot în minimum de se-

turi a cedat şi Dulgheru, în par-
tida cu reprezentanta gazdelor
Jarmila Gasdosova: 3-6, 4-6.

Monica Niculescu, locul 49
WTA, a jucat în această dimi-
neaţă, de la ora 2.00, în primul
meci de pe Rod Laver Arena,
împotriva australiencei Saman-
tha Stosur, cap de serie numărul
20 şi poziţia 21 în ierarhia mon-
dială, în primul tur de la Aus-
tralian Open. Tot astăzi, dar pe
tabloul masculin, Marius Copil,
locul 194 ATP şi jucător venit
din calificări, va evolua în cel
de-al treilea meci de pe terenul
19, împotriva spaniolului Pablo
Andujar, poziţia 43 în clasa-
mentul mondial. Copil (24 de
ani) şi Andujar (28 de ani) s-
au mai întâlnit o singură dată
în circuitul ATP, spaniolul im-
punându-se cu scorul de 6-2,
6-3, în turul doi al turneului de
la Bucureşti, din 2011. Ora ofi-
cială de start a partidei este
05.30.  

Halep a câştigat fără emoţii meciul de debut de la Australian Open!

Simona Halep, 
la pas în turul 2
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Au apărut şi primele surprize la Australian Open!

Pagină relizată de 
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea 

Weekend negru pentru „lupi”
Campioana României la hochei pe gheaţă, Corona Wolves
Braşov, nu a reuşit să se impună nici în cel de-al doilea joc
disputat în faţa propriilor suporteri, în Liga Mol. Sâmbătă
seara, Corona a pierdut după prelungiri, 2-3 cu Ujpest. Istoria
s-a repetat şi duminică: 3-4, tot după prelungiri cu Debrecen
(0-0, 2-2, 1-1, 0-0,0-1). Corona Braşov a avut un start bun
de meci, a dominat prima repriză şi a avut momente exce-
lente şi în a doua parte a meciului, când a condus cu 2-0
(au marcat Csanad Virag, min 21şi Peter Klouda, min. 23).
Oaspeţii au revenit însă în joc, cu golurile din minutele 27
şi 38. Repriza a treia s-a încheiat tot la egalitate. Braşovul
a punctat prin Mihaly (min.42), dar maghiarii au răspuns în
minutul 53, pentru o egalitate perfectă pe tabelă: 3-3. În cele
5 minute de prelungiri, Corona a dominat cu autoritate, dar
nu a reuşit să înscrie golul victoriei, chiar dacă a beneficiat
şi de o superioritate numeric. La loviturile de departajare,
norocul a surâs maghiarilor, care au înscris a doua lovitură
de penalitate şi au închis tabela la 3-4. Mâine, Corona Wolves
Braşov va susţine un nou test în Liga Mol. De la ora 19.15,
“lupii” vor încerca să recupereze din punctele pierdute pe
teren propriu în weekend, în deplasarea de la Miercurea
Ciuc.

Primii sosiţi la FC Braşov!
Piaţa transferurilor începe să fie activă la FC Braşov, nu
numai la capitolul plecări. Ieri, la antrenamentul galben-ne-
grilor a participat şi croatul Leopold Novak, un jucător de 24
de ani, care poate juca în banda stângă, atât ca fundaş cât
şi ca mijlocaş. Novak a jucat ultima dată pentru NK Zagreb,
fiind format la şcoala celor de la Hajduk Split. În 2013, noul
jucător al Braşovului a avut o experienţă în tricoul belgienilor
de la St.Truiden.Tot la primul antrenament pentru FC Braşov,
s-a aflat şi fundaşul Alin Şeroni, venit sub Tâmpa liber de
contract de la Viitorul Constanţa. „Ne-am înţeles cu cei doi,
urmează să semneze contracte cu FC Braşov. Şeroni este
un fundaş central cu experienţă, iar pe Novak, antrenorul
Lokica îl cunoaşte foarte bine” a declarat directorul general
al stegarilor, Constantin Zotta. Cel mai probabil, croaţii Aga-
novic şi Lecko vor continua cu formaţia de sub Tâmpa. În
cazul lui Ştefan Grigorie, lucrurile sunt destul de clare, acesta
urmând să semneze cu o echipă din afara României. Astăzi,
de la ora 14.30, pe terenul sintetic de la baza ICIM, FC
Braşov va susţine un prim test, în compania celor de la FC
Râşnov. 

Record all time pe pârtie!
Schioarea americană Lindsey Vonn a stabilit un record de
victorii în Cupa Mondială, reuşind al 63-lea succes din carieră,
ieri, în cursa de Super-G de la Cortina d'Ampezzo (Italia).
Vonn (30 de ani) egalase, duminică, recordul de 62 de victorii
deţinut de austriaca Annemarie Moser-Proll, performanţă
stabilită în anii 70. Ieri, în cursa de Super-G, sportiva ame-
ricană a fost înregistrată cu timpul de un minut, 27 de secunde
şi trei sutimi, fiind urmată de austriaca Anna Fenninger şi
de Tina Weirather din Liechtenstein. Linsey Vonn, care are
în palmares patru Globuri de cristal rezervate învingătoarei
Cupei Mondiale de schi alpin, a înregistrat pe parcursul ca-
rierei sale 32 de victorii în probele de coborâre, 21 în cele
de slalom super-uriaș, 3 la slalom uriaș, 2 în probele de sla-
lom special și 5 la combinată alpină. La masculin, recordul
este deținut de suedezul Ingemar Stenmark, care a înregistrat
86 de victorii în Cupa Mondială.

Eduard Grosu, aproape de Giro d'Italia!
Doi cicliști români, Serghei Țvetkov și Eduard Grosu, s-ar
putea afla printre cei ce vor lua startul pe 9 mai în Turul Italiei
2015. Organizatorii au anunțat invitarea echipelor din care
aceștia fac parte, Androni Giocatoli și Nippo Vini Fantini. În
aceste condiţii, prezența celor doi rutieri români în marele
tur, depinde doar de selecția pentru cursă din partea staff-
urilor tehnice. Dacă Androni Giocatoli este invitată constant
la Giro, Nippo Vini Fantini reprezintă o surpriză. În ce privește
șansele celor doi rutieri români de a fi aleși de manageri
pentru formațiile din Turul Italiei, ambii au certe posibilități
să demonstreze până în luna mai de ce sunt în stare. Ieri s-
a dat startul în Argentina în Turul San Luis, unde cei doi sunt
desemnați printre liderii echipelor lor: Țvetkov din postura
de rutier complet, iar Grosu ca un sprinter de viitor.

Echipa de baschet feminin
Olimpia CSU Brașov a reușit o
victorie mare în fa�a forma�iei
CS Nova Vita Târgu Mureș, care
practic o califică în mare propr�ie
în play-off-ul Ligii Na�ionale. Fe-
tele antrenate de Dan Calancea
și Nenad Marinkovic s-au impus
cu scorul de 95-46 (24-6, 29-15,
19-8, 23-17). „A fost un meci
mult mai ușor decât ne așteptam.
Diferența de scor este una uriașă
și nu știu dacă și diferența de va-
loare este la fel de mare. Sunt
foarte fericit pentru că fetele au

evoluat așa cum mi-am dorit
și am reușit să ne facem meciul
ușor de la început. Mă bucură
faptul că am reușit să le dau
minute de joc tuturor celor 12
fete înscrise pe foaia de joc și
11 dintre ele au reușit să și
puncteze. După această victorie
pot spune că în proporție de
peste 90% suntem calificați în
play-off ”, a spus la finalul me-
ciului tehnicianul fetelor de la
Olimpia CSU Brașov, Dan Ca-
lancea. Britney Cimone Jones a
fost cea mai bună jucătoare de

pe teren cu 39 de puncte marcate.
„Știam că trebuie să facem totul
pentru a câștiga acest meci și sunt
fericită că am reușit să ne apro-
piem victoria. Le-am spus fetelor
înainte de meci că am o revanșă

personală de luat în fața fetelor
de la Târgu Mureș, pentru că
încă nu am uitat cum am pier-
dut meciul din tur. M-am simțit
foarte bine și mă bucur că am
câștigat la o diferență atat de
mare”, a declarat la finalul me-
ciului conducătorul de joc al
„o lim picelor”, Britney Ci-

mone Jones (foto). În urma
acestei victorii, Olimpia CSU
Brașov a acumulat 29 de puncte
în clasament și va juca în runda
următoare în deplasare cu SCM
CSS Craiova.

Victoria care duce în play-off

Foto: www.ausopen.com



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

PROMISIUNEA -PREMIERĂ-
(THE WATER DIVINER)
Regie: Russell Crowe
(N-15), Dramă, Război, 111 min.
ora: 18:15

HACKER -PREMIERĂ-
(BLACKHAT)
Regie: Michael Mann
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller, 133 min.
ora: 20:45

SOMN DE IARNĂ -PREMIERĂ-
(WINTER SLEEP)
Regie: Nuri Bilge Ceylan
(AP-12), Dramă, 196 min.
ora: 16:15

OMUL PASĂRE 
SAU VIRTUTEA NESPERATĂ A IGNORANŢEI 
-PREMIERĂ-
(BIRDMAN)

Regie: Alejandro González Iñárritu
(N-15), Comedie, 119 min.
orele: 19:45, 22:00

TAKEN 3: TEROARE ÎN L.A. 
(TAKEN 3)
Regie: Olivier Megaton
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
109 min.
orele: 13:15, 16:00

AL ŞAPTELEA FIU -3D-
(SEVENTH SON)
Regie: Sergey Bodrov
(AP-12), Aventuri, Familie, Fantastic,
102 min.
orele: 16:30, 21:45

HOBBITUL: 
BĂTĂLIA CELOR CINCI OŞTIRI -3D-
(THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE
ARMIES)
Regie: Peter Jackson
(AP-12), Aventuri, Fantastic, 144 min.
orele: 13:45, 18:45

EXODUS: ZEI ŞI REGI -3D-
(EXODUS: GODS AND KINGS)

Regie: Ridley Scott
(AP-12), Acţiune, Aventuri, Dramă, 150 min.
ora: 13:30
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În această săptămână la
Cinemateca de la Sala
Patria sunt proiectate ur-
mătoarele filme clasice:

Astăzi 20 ianuarie
◾ ora 20:00 – Seara filmului

asiatic: Mongol
Regia: Sergei Bodrov 
Nominalizat la premiul Os-
car pentru cel mai bun film
străin (Kazahstan)

Mâine 21 ianuarie 
◾ ora 20:00 – Seara Doc And

Roll: Buena Vista Social
Club (Germania, 1999) 
Regia: Wim Wenders

Documentar, muzical
Cel mai bun documentar –
European Film Awards
1999

Joi 22 ianuarie
◾ ora 20:00 – Comedy Clas-

sics: Grand Hotel Buda-
pest (SUA, 2014)
Regia: Wes Anderson
Comedie
4 nominalizări la Globul de
Aur

Vineri 23 ianuarie
◾ ora 20:00 – Seara fantasti-

că/Film Cult: Waterworld
(SUA, 1995) 
Regia: Kevin Reynolds

Aventuri, fantastic
Sâmbătă 24 ianuarie
◾ ora 11:00 – Matineu copii:

Pinocchio (1940)
Regia: Norman Ferguson,
T. Hee
Animaţie. 
Dublat în limba română

◾ ora 17:00 – Golden Clas-
sics: Cortina sfâşiată
(Torn Courtain) (SUA,
1966)
Regia: Alfred Hitchcock
Thriller

◾ ora 19.30 – Mari regizori:
Miller’s Crossing (SUA,
1990)

Regia: Joel & Ethan Coen 
Thriller, film noir
Scoica de argint pentru cel
mai bun regizor la Festiva-
lul de la San Sebastian

Duminică 25 ianuarie
◾ ora 11:00 – Matineu copii:

Doamna şi vagabondul
(Lady and the Tramp)
(SUA, 1955)
Regia: Clyde Geronimi,
Wilfred Jackson
Animaţie

◾ ora 17:00 – Golden Clas-
sics: Şarada (Charade)
(SUA, 1963) 
Regia: Stanley Donen
Comedie, thriller. 

◾ ora 19:00 – Seara de Oscar:
Totul despre Eva (All
About Eve) (SUA, 1950) 
Regia: Joseph L. Mankiewicz
Dramă
14 nominalizări şi 6 premii
Oscar
Cea mai bună actriţă şi pre-
miul special al Juriului–
Cannes 1951

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi, vei fi răsplătit/ă dacă vei putea să ierţi micile
greşeli ale celor dragi. Păstrează-ţi calmul în situaţiile critice
şi vei avea de câştigat. 
Taur. Astăzi, va avea loc o schimbare de perspectivă pentru
tine. Deşi pare, nu e deloc greu să priveşti lucrurile şi din
altă direcţie. Încearcă să te înconjori de prieteni.
Gemeni. Şi astăzi trebuie să faci dovadă caracterului tău pu-
ternic. Nu te lasă înşelat/ă de frumuseţea cuvintelor. Nu face
presupuneri, decât atunci când ai toate informaţiile. 
Rac. În seara aceasta, o posibilă întâlnire cu prietenii, te
poate ajuta să te deconectezi şi să scapi de sentimentul de
singurătate. 
Leu. Astăzi, o conversaţie importantă cu persoana iubită
poate decide dacă sunteţi compatibili. În curând, dificultăţile
financiare îşi vor găsi rezolvarea. 
Fecioară. Credeai că nu, dar cineva a observat toate eforturile
pe care le-ai depus la locul de muncă. Cât de curând vei fi
răsplătit/ă. 
Balanţă. O persoană dragă din viaţa ta va deveni mai distantă
faţă de tine. Păstrează totuşi o relaţie de amiciţie cu aceasta,
îţi poate fi de folos în viitor. 
Scorpion. Înconjoară-te încă de dimineaţă de persoane bi-
nevoitoare. Nu te juca în relaţiile amoroase, fii cinstit/ă. Mai
devreme sau mai târziu, roata se poate întoarce. 
Săgetător. Astăzi te vei confrunta cu o situaţie dificilă care
îţi va pune la încercare răbdarea, şi îţi va dovedi că eşti mult
mai puternic/ă decât crezi. 
Capricorn. Începând de astăzi, poţi să renunţi la cheltuielile
care nu îţi sunt cu adevărat necesare. Problemele financiare
devin foarte presante, dar nu este cazul să te sperii.
Vărsător. Este cazul să te desprinzi de o persoană care ţi-a
fost alături în trecut, dar acum s-a dovedit un fals prieten.
Caută pe cineva care este la acelaşi nivel emoţional cu tine. 
Peşti. Astăzi rişti să înveţi pe propria piele că tăcerea e de
aur. Abţine-te de la comentarii inutile, şi de la caracterizarea
colegilor. 

Filme clasice
la Sala Patria
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi, 20 ianuarie 2015,
la ora 17:00, la Muzeul „Casa
Mureşenilor” Braşov, sunte�i
invita�i la lansarea ”Antologiei
de Poezie Românească Mo-
dernă”. Volumul este o ediţie
bilingvă ce cuprinde 98 de
poeţi români şi 125 de poezii. 

Alături de Mihai Eminescu,

George Bacovia, Nichita Stă-
nescu, Nina Cassian etc, în
antologie apar poeţii braşo-
veni Mihaela Malea Stroe,
Daniel Drăgan, Adrian Mun-
teanu, Laurenţiu-Ciprian Tu-
dor şi Ştefan Baciu.
Evenimente similare vor mai
avea loc la Cluj și Bucuresti.

Eveniment literar 
☻ Bărbatul vine acasă beat. Se târăşte
până în dormitor, se dezbracă pe-
ntuneric şi-i zice soţiei: Când începi
să urli? Că nu pot să nimeresc patu’… 

☻ – Plouă rău afară, iar nevasta-
mea a plecat fără umbrelă. 

– Nu vă fie teamă, bănuiesc că se
va adăposti în vreun magazin. 
– Tocmai de asta mi-e teamă. 

☻ La concursul de aruncarea cio-
canului, un sportiv a aruncat cioca-
nul atât de departe, încât toţi
spectatorii au făcut „Aah!” mai puţin
unul, care n-a mai apucat. 

Bancuri

Astăzi în Braşov

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



◾ 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”
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Duminecă 29 Octomvrie
s’a săvârşit deschiderea
solemnă a anului şcolar
la Universitatea din Cluj.

Cu acest prilej, d-l dr. Iaco-
bovici, profesor la Universi-
tatea din Cluj, a rostit un
admirabil discurs referitor la
rolul Universităţii din Cluj.

Extragem din această cu-
vântare următorul emoţionant
pasaj: 

„Universitatea din Cluj este
chemată să îndrume neamul
românesc pe calea dreaptă,
măreaţă şi înălţătoare a idea-
lului. Acei cari vin la noi să
înveţe a urâ, n’au ce căuta;
acei cari vin să înveţe intole-
ranţa o caută în zadar; acei
cari vin să afle soluţii uşoare,
cu cari să pătrundă în vârtejul
vieţii, nu pot intra pe poarta
casei noastre. Aici este şcoala
iubirii de aproape, aici este
şcoala toleranţei şi respectului
omului şi drepturilor sale, a
muncii fără preget şi a religiei
idealismului”.

(Carpaţii, anul II, nr. 73,
Luni 6 Noiembrie 1922)

Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov 
str. Apullum nr. 3, e-mail: bjt@addjb.ro, fax: 0268.470.504
Telefon: 0371.433. 941 (după ora 14.00) 
Redactor şef:
Sebastian Dan

Secretar general de redacţie:
Liana Adam

Tehnoredactare:
George Nistor
Cristian Spânu

ISSN 2360–0217
ISSN-L 2360–0217

Radu Mirel avea din nou
veşti despre premii obţinute
de artiştii amatori braşoveni,
de parcă ar fi fost vorba de
premiile Oscar sau Nobel! Ele
confirmau, cică, emulaţia im-
plicită Festivalului naţional
„Cântarea României” şi aşe-
zau în lumină clară „calităţile
şi înzestrările artistice ale pa-
sionaţilor artişti din rândul oa-
menilor muncii”. 

Mai deunăzi, Radu Mirel
abilita părerea dramaturgului
Tudor Popescu că Braşovul
avea „vocaţia teatrului ama-
tor”, şi, desigur, nu numai
amator (mă rog, de preferat
era, zic eu, teatrul profesio-
nist!). 

Prin coincidenţă fericită,
iată, acum noi distincţii din
acelaşi domeniu patronat de

zeiţa Thalia. La concursul
interjudeţean de teatru con-
temporan – Bistriţa, noiem-

brie 1988, trei colective de
teatru au repurtat „succese
remarcabile”. Era vorba de

teatrul muncito-
resc (sintagma
asta suna nepo-
trivit) de la În-
treprinderea de
Autocamioane
încununat cu
Premiul pentru
valorificarea co-
mediei satirice
şi pentru ţinută
artistică – cu
piesa „Mielul
turbat” de Aurel
Baranga (regia
George Gridă-
nuşu) şi premii

pentru interpretare – Mari-
nache Dimienescu şi Con-
stantin Zota; formaţia de
teatru poetic de la Întreprin-
derea „Timpuri Noi”, Pre-
miul pentru interpretarea
scenariului dramatic „Închi-
nare lui Pintea” după Domi-
nic Stanca, autor şi regizor
Ionică Anuţoiu (unde am
mai auzit de numele ăsta?);
formaţia de teatru a Centru-
lui de Creaţie şi Cultură
„Cântarea României”, Pre-
miul pentru interpretare –
Cecilia Negru, Viorel Coroi
şi Cristina Vlad, într-o suită
de schiţe dramatice de Teo-
dor Mazilu şi Dumitru So-
lomon, dramaturgi la modă

atunci, în regia lui Adrian
Golea şi Premiul pentru cel
mai bun afiş realizat de Ma-
ria Dicu. 

În final, Radu Mirel a
adăugat, aşa, o ştire de ulti-
mă oră: la „Zilele comediei”,
desfăşurate recent la Slatina,
teatrul muncitoresc de la În-
treprinderea de Autocamioa-
ne a obţinut Premiul întâi,
cu aceeaşi comedie satirică
„Mielul turbat” de Aurel Ba-
ranga, lucrată de regizorul
şi animatorul George Gridă-
nuşu cu fineţe şi distincţie. 

(„Drum Nou”,
20 nov.1988)

Cristina Baciu

Iulian Cătălui

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Deschiderea Universităţii din Cluj

Premii meritorii pentru artiştii amatori braşoveni

20 ianuarie 2015

Unde găsiţi ziarul nostru
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D a c i a  a
vândut 511.465
autovehicule în 2014,
la nivel global, în creş-
tere cu 19% faţă de
2013 când au fost li-
vrate 429.540 automo-
bile). Dacia a reuşit să
doboare pentru prima
dată în istoria mărcii
pragul de jumătate de
milion de maşini vân-
dute într-un an.

Modelul Sandero este cel
mai bine vândut automobil
din gama Dacia, dar aici intră
ambele variante – Sandero
standard şi Sandero Stepway. 

Iată datele exacte pentru
 fiecare model în parte: 
◾ Sandero – 169.021 unităţi

(versiunea standard şi va-
rianta Stepway) 

◾ Duster 160.318 unităţi 
◾ Logan 98.849 unităţi (Se-

dan şi MCV) 
◾Dokker
5 6 . 2 1 4
u n i t ă ţ i
(varianta
p e n t r u
pasageri
şi furgo-
neta Dok-

k e r

Van) 
◾ Lodgy

27.063 unităţi Lodgy 
În ceea ce priveşte Sandero

şi Sandero Stepway, 80% din-
tre vânzările modelului s-au
făcut în Europa de Vest. Din
totalul vânzărilor modelului,
peste 50% dintre clienţi au
optat pentru varianta Sandero
Stepway. 

Franţa, Germania şi Spania
sunt cele mai importante pie-
ţe pentru Dacia. În România
au fost comercializate 29.625

unităţi Dacia în 2014, potrivit
datelor companiei, însă piaţa
locală nu se găseşte în tabelul
menIionat deoarece acesta se
referă doar la pieţele externe.
Cu alte cuvinte, în ţări pre-
cum Turcia, Algeria şi Maroc
s-au vândut mai multe auto-
mobile Dacia decât pe piaţa
de casă a mărcii, România. 

„Pe o piaţă a vehiculelor
noi care se situează în conti-
nuare sub pragul de 100.000
de unităţi pe an, mult sub po-
tenţialul său real, Dacia a
reuşit o creştere a vânzărilor
de 19%, până la 29.625 de
unităţi, faţă de 24.890 vehi-
cule comercializate în anul
precedent. Acest rezultat îi asi-
gură mărcii Dacia o cotă de
piaţă de 31,2 % şi consolida-
rea poziţiei sale de lider în
România”, comentează ofi-
cialii Daciei rezultatele obţi-
nute pe piaţa locală. 

Succes românesc

Cum se va numi viitorul SUV Bentley

În a doua jumătate a acestui
an, cel mai probabil în cadrul
Salonului Auto de la Fran-
kfurt, Bentley va prezenta
modelul SUV Bentayga, scrie
ZF.ro.  Denumirea de Bentay -
ga a fost inspirată de întreaga
emisferă nordică, pornind de

la taigaua de la nord şi
până la vârful Roque
Bentayga din Insulele
Canare.

„Bentayga este nu-
mele care reflectă ceea
ce ştim că SUV-ul nos-
tru va putea face mai

bine în comparaţie cu oricare
alt automobil din lume – să
combine luxul de top cu per-
formanţele de top pentru a
duce experienţa Bentley către
noi culmi”, a spus Wolfgang
Durheimer, preşedinte şi CEO
al Bentley Motors. 

Noul Bentley Bentayga va fi
lansat comercial la începutul
anului viitor, acesta fiind primul
SUV de superlux lansat vreo-
dată de un constructor auto.

Potrivit oficialilor Bentley
România, în ultimele două
luni s-au înregistrat două pre-
comenzi pentru viitorul mo-
del de teren, doi români
achitând deja avansul de
30.000 de euro pentru a se
asigura că vor fi printre primii
cumpărători care vor primi
noul SUV în 2016, când va
fi demarată producţia.

Primul automobil din lume construit 
de o imprimantă 3D, în 44 de ore

Compania Local Motors a
prezentat Strati, prima maşină
din lume construită integral
de o imprimantă 3D, infor-
mează techtimes.com. Caro-
seria autoturismului cu două
locuri este realizată din plastic
ABS, ranforsat cu fibră de
carbon. Cele trei etape ale

procesului de imprimare au
fost finalizate în 44 de ore.

Maşina dispune de o baterie
electrică şi suspensia este asi-
gurată de producătorul auto
francez Renault, iar viteza ma-
ximă de deplasare este de
40 km/h.

Directorul general al Local
Motors, Jay Ro-
gers, a declarat
că Strati  face
parte  dintr-o
gamă de maşini
realizate cu aju-
torul impriman-
telor 3D, care
vor fi produse de
companie. Şeful

Local Motors nu a oferit un
termen exact pentru producţia
de serie, dar speră ca Strati să
ajungă în curând pe străzile
din SUA.

Compania speră, de aseme-
nea, să reducă procesul de
producţie la 12 ore sau două
schimburi. Deocamdată, Lo-
cal Motors suportă un cost de
producţie de 5-7 dolari pentru
fiecare 450 grame de material
imprimat, iar greutatea totală
a maşinii este de 500 kg. Ast-
fel, costul estimativ de pro-
ducţie pentru Strati ajunge la
25.000-30.000 de dolari, în
funcţie de dotările solicitate
de client.

Audi şi Fiat se luptă pentru denumirile „Q2” şi „Q4”
Grupul Fiat refuză să le permită germanilor de la Audi
să utilizeze denumirile „Q2” şi „Q4” pentru modelele lor,
informează carmagazine.co.uk. Alfa Romeo deţine aceste
nume, folosite anterior pentru modelele cu tracţiune faţă
sau integrală, precum Alfa Romeo 159 Q4. Aceste de-
numiri nu mai sunt folosite şi Audi a abordat grupul Fiat
Chrysler (FCA) pentru a obţine dreptul asupra lor.
Audi investeşte în prezent 22 miliarde euro în noi produse
şi a rămas „în pană” de nume. Compania vrea să includă
denumirile de la „Q1” la „Q9” în patrimoniul său de
 trademark-uri.
Noul SUV Audi Q1, confirmat sub numele AU276, ar
 trebui să devină „Q2”, în contextul noului nomenclator.
Bavarezii mai au doi ani la dispoziţie, în care să obţină
denumirea „Q2” de la Fiat. Audi doreşte să obţină şi drep-
tul de folosire a denumirii „Q4”.

„Rivalul” Daciei, Opel Karl 
va costa 9.500 de euro în Germania
Opel a anunţat că noul model compact Karl va fi vândut
în Germania la preţul de 9.500 euro (11.100 dolari), în
încercarea de a recupera o parte din cota de piaţă pier-
dută în faţa rivalilor care oferă maşini mai ieftine, inclusiv
Dacia şi Skoda, şi pentru a recâştiga clienţii brandului
Chevrolet, care nu se va mai comercializa în Europa,
transmite Reuters. Opel, divizie a grupului american Ge-
neral Motors (GM), a prezentat în decembrie noul model
Karl, pe segmentul entry-level, care poate fi deja coman-
dată. Numele noului model a fost ales pentru a-l omagia
pe unul dintre fiii fondatorului companiei, Adam Opel.
Lansarea vine ca urmare a planurilor GM de a reveni pe
profit în Europa până în 2016, scrie Agerpres. Modelul
Karl, care va fi produs în Coreea de Sud, este mai ieftin
decât Corsa, care se vinde cu aproximativ 12.000 de
euro. În Marea Britanie modelul va fi comercializat sub
numele Viva de către Vauxhall, deţinut tot de GM.

Vânzările Dacia au depăşit 
jumătate de milion de maşini, 

la nivel mondial, în 2014


