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VALUTĂ

Cardul naţional de sănătate va fi utilizat obligatoriu la medicii
de familie, în spitale şi farmacii, doar de la 1 mai. Până
atunci, vor funcţiona în paralel atât cardul naţional de să-
nătate, cât şi sistemul actual. Persoanele care refuză în mod

expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea car-
dului naţional vor depune o declaraţie pe proprie răspundere
în acest sens la Casa de Sănătate la care sunt asigurate şi
vor primi o adeverinţă, valabilă trei luni. 

E oficial: 
Cardul de sănătate,
obligatoriu din mai 

Un bărbat a murit ieri după ce a fost
implicat într-un accident rutier pe
DN13, pe Valea Bogăţii. Tot ieri un
accident feroviar s-a petrecut lângă
Codlea, dar din fericire nu au fost
înregistrate victime. Un autoturism
şi o autoutilitară au intrat în coliziu-
ne, la ieşire din localitatea Valea Bo-
găţii, spre Rupea. Unul din şoferi

şi-a pierdut viaţa, în ciuda eforturilor
de salvare. Al doilea accident s-a pe-
trecut în apropiere de Codlea. De
data aceasta un tren a intrat în coli-
ziune cu un tir care trecea pe calea
ferată. Trenul internaţional Viena-
Budapesta a lovit un TIR care în-
cerca să treacă pasajul peste calea
ferată fără să se asigure. 

Ziua accidentelor în judeţ
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Mădălina Caia de la CS Ţara Bârsei
Braşov, este una dintre cele mai bune
sportive ale Braşovului şi ale ţării.
Fratele ei, Alexandru Caia, s-a îm-
bolnăvit de microbul luptelor de la ea
şi este unul dintre cei mai promiţători
luptători ai categoriei sale de greutate. 
Atât Mădălina, cât şi fratele ei, Ale-
xandru Marian, sunt legitimaţi la Clu-

bul Sportiv Ţara Bârsei 2011 Braşov.
Sub îndrumarea antrenorului Horaţiu
Albu, sportivii de la secţia de lupte a
clubului braşovean au avut rezultate
excelente. Mădălina Caia şi Alex Caia
sunt doar doi dintre sportivii care au
avut performanţe notabile la întrece-
rile interne sau internaţionale. 

Familie braşoveană de campioni 
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2014, un an bun pentru
economia judeţului
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METEO
Soare
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2014 a fost un an bun pentru Camera de Comerţ şi Industrie
(CCI) Braşov, dar şi pentru economia judeţului nostru. „Anul
2014 pentru economia judeţului Braşov a fost bun, s-a realizat
o creştere de 3% , cifre bune la export. De asemenea numărul
de angajaţi din judeţ a crescut şi s-au înfiinţat 200 de firme
cu ajutorul nostru” a declarat Silviu Costea preşedintele Ca-
merei de Comerţ şi Industrie Braşov

De asemenea CCI a organizat peste 50 de cursuri de formare
profesională frecventate de aproape 1000 de persoane. Toate
rezultatele acţiunilor şi evenimentelor plasează Camera de
Comerţ Braşov pe locul trei la nivel naţional. 

Totodată anul trecut, activitatea de arbitraj s-a concretizat
cu un raport de sută la sută acţiuni neconstestate iar numărul
membrilor CCI s-a mărit cu încă 60 de operatori economici,
numărul total al acestora fiind în prezent de aproape 600. În
plus,  anul trecut prin intermediul specialiştilor de la Centrul
de Consultanţă s-au elaborat cereri de finanţare şi proiecte
pentru terţi în valoare de 9 milioane de euro. 

Nu trebuie trecute cu vedere nici evenimentele susţinute de
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov. De exempu Topul
Naţional al Firmelor – faza judeţeană ediţia 2014 în cadrul
căreia rezultatele deosebite ale comunităţii de afaceri au fost
evidenţiate. Implicarea CCI a fost simţită şi în mari manifestări
expoziţionale din regiune şi aici menţionăm Expowood, Târgul
Internaţional de Carte şi Muzică, 11 Eleven precum şi AFCO,
Absolveţi în faţa companiilor. 

Ziar Gratuit
Ediţia în format electronic 

se găseşte la adresa www.addjb.ro
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Anul 2014 a fost unul di-
ficil din punct de vedere al
situaţiilor de urgenţă, a de-
clarat ieri secretarul de stat
în MAI Raed Arafat, cu
ocazia prezentării evaluării
activităţii Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă
la un an de activitate.  El a
precizat că evită să atingă
două subiecte aflate în an-
chetă, respectiv accidentul
produs în munţii Apuseni
şi cel de pe lacul Siutghiol.

Oficialul MAI a arătat că
numărul intervenţiilor a cres-
cut cu 14 procente faţă de
2013, până la 355.338. Astfel,
la incendii au fost 20.114 de
intervenţii, la asistenţă medi-
cală de urgenţă şi prim ajutor
calificat - 306.942, protecţia
comunităţilor - 11.458, asis-

tenţă persoane - 5.591 şi alte
situaţii de urgenţă - 11.233. 

Potrivit raportului, se ob-
servă o uşoară scădere a in-
tervenţiilor la incendii şi
uşoare creşteri la restul acţiu-
nilor. La nivel naţional au fost
în medie 57 de intervenţii pe
zi la incendii (cele mai multe

în Bucureşti), o creştere cu
9% faţă de 2013 a acţiuni-
lor de intervenţie la acci-
dente rutiere, Bucureştiul
rămânând în frunte la nu-
mărul de intervenţii la acest
capitol. 

În urma intervenţiilor
SMURD au fost salvate
peste 5.600 de persoane,
dintre care 1.120 de copii,
9.772 de animale şi peste
53.000 de păsări. 

Raed Arafat a anunţat că
în 2015 se va concentra pe
pregătirea de personal şi pe
reechiparea unităţilor de pri-
miri urgenţe, vechi de peste
şapte ani. Pompierii nu stau
bine nici când vine vorba de
dotări. Mai mult jumătate din
autospecialele ISU sunt mai
vechi de 20 de ani. 

Rusia avertizată cu noi sancțiuni 
Președintele Parlamentului

European, Martin Schulz, se
opune instituirii de noi
sanc�iuni împotriva Rusiei, pe
fondul escaladării conflictului
din estul Ucrainei, relatează
agen�ia ucraineană de presă
Unian. „Sancțiunile (în vigoa-
re) sunt destul de eficiente. Noi
este nevoie de altele noi”, a
afirmat Schulz, într-o
declara�ie pentru agen�ia de

presă APA. „Mă îndoiesc că
instituirea de noi sancțiuni va
pune capăt crizei” ucrainene,
a opinat el, subliniind că pen-
tru rezolvarea conflictului din
Ucraina este nevoie să se in-
siste cu răbdare asupra dialo-
gului, pe baza acordurilor de
la Minsk.

Potrivit acestuia, UE trebuie
să arate clar Rusiei că se poate
ajunge la pace doar prin ne-

gocieri și nu prin confruntare
militară. În pofida escaladării
conflictului în ultima săptă-
mână în estul Ucrainei, UE
trebuie să-și men�ină politica
actuală. „Trebuie să încercăm
să dezamorsăm criza printr-
o combinație de sancțiuni și
dialog, altfel ne vom confrunta
cu amenințarea unui conflict
și mai grav decât acesta”, a
avertizat el.

Comisia Europeană a
publicat, ieri, raportul
MCV privind România.

Frans Timmermans, prim
vicepreşedintele CE, a preci-
zat că Bucureştiul se află pe
drumul cel bun. Raportul
consemnează progresele în-
registrate de România, preci-
zând că trebuie menţinut
consensul în ceea ce priveşte
reformele.

„România este pe drumul
cel bun şi trebuie să rămână
pe această cale. Combaterea
corupţiei reprezintă în conti-
nuare cea mai mare provoca-
re şi cea mai mare prioritate.
Salutăm progresele înregis-
trate pe parcursul anului tre-
cut, care vor trebui confirmate
în 2015”, a declarat prim-vi-
cepreşedintele CE, Frans
Timmermans, cel care gestio-
nează rapoartele MCV pentru
România şi Bulgaria.

„Continuând împreună în
cadrul Mecanismului de Co-
operare şi Verificare, care se

bucură de sprijinul neechivoc
al cetăţenilor, Comisia îşi va
menţine sprijinul faţă de efor-
turile României de a obţine
rezultate în ceea ce priveşte
independenţa numirilor în
funcţii de conducere din sis-
temul judiciar, finalizarea ini-
ţiativelor legislative în curs şi
combaterea sistematică a co-
rupţiei”, a mai spus Timmer-
mans.

Raportul evaluează progre-
sele recente realizate de Ro-
mânia, evidenţiind o serie de
domenii în care s-au înregis-
trat progrese în mod constant,
fapt care indică durabilitatea
acestora. Acţiunile întreprinse
de principalele instituţii judi-
ciare şi de autorităţile cu res-
ponsabilităţi în materie de
integritate în vederea comba-
terii corupţiei la nivel înalt şi-

au menţinut „o dinamică re-
marcabilă”, se arată în raport.

Totodată, documentul pre-
cizează că „Există în conti-
nuare o lipsă de consecvenţă
în unele hotărâri ale instan-
ţelor, aspect care reprezintă
o sursă de îngrijorare. Deci-
ziile adoptate de Parlament
de a permite sau nu organelor
de urmărire penală să îi tra-
teze pe parlamentari ca pe
orice alţi cetăţeni par să fie
în continuare lipsite de criterii
obiective şi de un calendar
fiabil. Au existat, de aseme-
nea, cazuri în care Parlamen-
tul a dat dovadă de reticenţă
în a aplica hotărârile judecă-
toreşti definitive sau deciziile
Curţii Constituţionale”, se ara-
tă în raport.

Raportul MCV este „cel
mai bun până în prezent” și
marchează o serie de „pro-
grese incontestabile”, printre
care lupta împotriva corup�iei
și implementarea noilor co-
duri, a spus ministrul Justi�iei
Robert Cazanciuc.

Primvicepreşedintele CE a salutat progresele făcute de România, pe justiție 

MCV: România face progrese
în combaterea corupției 

Doar un caz de gripă
Un singur braşovean a ajuns la medic săptămâna trecută,
după ce s-a îmbolnăvit de gripă. Situaţia este una îm-
bucurătoare, în acest sens, dacă ţinem cont că în perioada
anterioară, mai exact între 12 şi 18 ianuarie, şapte cazuri
de gripă au fost înregistrate la nivelul întregului judeţ.
Săptămâna trecută au existat, de asemenea 1.103 cazuri
de infecţii acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS),
faţă de 1.096 cât existaseră în săptămâna precedentă,
în scădere fiind şi numărul bolnavilor de pneumonie, 298
faţă de 328. Între toate aceste cazuri, nu mai puţin de
121 de pacienţi au avut nevoie de internare. 

3.200 de pachete cu alimente europene nedistribuite
Vinerea trecută, Direcţia de Servicii Sociale a încheiat
distribuţia pachetelor cu alimente europene, după ce ter-
menul de ridicare a acestora a fost prelungit cu două
săptămâni. Pe listele iniţiale au fost înscrişi 10.812 be-
neficiari şi au venit să îşi ia alimentele 8.921. La aceştia
s-au mai adăugat alte 437 de persoane care au primit
pachetele cu alimente pe baza listelor suplimentare în-
tocmite la sediul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.
Deocamdată, reprezentanţii Guvernului nu au precizat
ce se va face cu toate aceste cutii rămase pe stoc. 

Centru național de pregătire pentru magistraţi, la Braşov
Ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, a declarat, marţi,
la Braşov, că se caută soluţii pentru construirea unui nou
sediu pentru Curtea de Apel Braşov, unde, pe lângă in-
stanţă, ar urma să funcţioneze şi un centru de pregătire
pentru magistraţii din întreaga ţară. „A fost o propunere
de la Primăria Braşov cu privire la un teren undeva la
marginea oraşului, dar avem o variantă şi de la Ministerul
Apărării, care ne-a aprobat pe strada Lungă o fostă unitate
militară. Încercăm să construim acolo nu doar o clădire
pentru Curtea de Apel, ci un adevărat centru de pregătire,
pentru magistraţii din toată ţara”, a declarat Cazanciuc.

Bilanţ la ISU: Mii de oameni salvaţi, două
anchete în desfăşurare, dotări precare



Ministrul Mun-
cii, Rovana
Plumb, a anunţat
ieri că a dispus ve-
rificarea tuturor
indemnizaţiilor
pentru persoanele
cu dizabilităţi
după ce au fost
semnalte cazuri în
care măsura de
majorare cu 16%
de la 1 ianuarie nu
a fost aplicată. Ve-
rificările vor fi efectuate de
către Agenţia Naţională pen-
tru Plăţi şi Inspecţie Socială. 

„Am fost informată că sunt

câteva reclamaţii în ceea ce pri-
veşte faptul că unele dintre per-
soanele cu dizabilităţi care
primesc această indemnizaţie

nu au primit-o majo-
rată cu 16%. Drept
pentru care vom veri-
fica în toată ţara mo-
dul în care a fost
aplicată măsura de
majorare cu 16%”, a
declarat  ministrul
Muncii, Rovana
Plumb.

Circa 730.000 de
persoane beneficiază
de această măsură.
Ministrul Muncii nu

a precizat câte reclama�ii s-au
primit însă suficiente pentru a
cere să se facă un control la
nivel na�ional. 

CEDO a dat marţi o decizie
privind plângerile înaintate de
81 de reclamanţi, victime sau
titulari de drepturi ai victime-
lor represiunii armate a ma-
nifestaţiilor contra regimului
comunist care au început pe
21 decembrie 1989 la Bucu-
reşti şi în alte oraşe din ţară. 

Reclamanţii s-au plâns că
autorităţile competente nu au
realizat o anchetă eficientă
privind moartea apropiaţilor
lor şi relele tratamente la care
aceştia sau ei înşişi au fost su-
puşi în timpul manifestaţiilor.

Guvernul român s-a apărat

arătând că „dosarul Revolu-
ţiei” este un caz complex, du-
rata anchetei putând fi
explicată prin dificultatea de
a stabili faptele, date fiind
printre altele numărul mare
de persoane implicate şi miza
politică şi socială a acestui do-
sar. 

Judecătorii CEDO a fost de
acord cu Guvernul privind
complexitatea cazului, însă au
considerat că acest aspect, ca
şi miza politică şi socială in-
vocată, nu justifică o întindere
atât de mare a investigaţiilor. 

CEDO a considerat că au

fost încălcate articolele 2 şi 3
din Convenţia europeană a
drepturilor omului, privind
dreptul la viaţă şi respectiv in-
terzicerea torturii, invocate de
reclamanţi. Curtea a decis să
acorde câte 15.000 de euro
fiecărui reclamant în cazul că-
ruia a constatat încălcarea
dreptului la viaţă, fiind vorba
de 30 dintre petenţi, şi câte
7.500 de euro celor în cazul
cărora s-a aplicat articolul 3
din Convenţie (ceilalţi 51).
Astfel, suma pe care statul ro-
mân trebuie să o plătească
este de 832.500 de euro.

Un bărbat a murit ieri
după ce a fost implicat
într-un accident rutier
pe DN13, pe Valea Bo-
găţii. Tot ieri un acci-
dent feroviar s-a
petrecut lângă Codlea,
dar din fericire nu au
fost  înregistrate victi-
me.

Un autoturism şi o autou-
tilitară au intrat în coliziune,
la ieşire din localitatea Valea

Bogăţii, spre Rupea. Unul
din şoferi şi-a pierdut viaţa,
în ciuda eforturilor unei asis-
tente medicale care se afla
în zonă şi i-a făcut manevre
de resuscitare, până la sosi-
rea echipajului SMURD.

Medicii sosiţi la faţa locu-
lui au efectuat manevrele de
resuscitare, dar fără succes.
Șoferul autoutilitarei impli-
cat în accident spune că  i-a
apărut, ca din senin, în fa�ă,
un autoturism care circula

din sens opus și nu a mai
reușit să evite coliziunea. 

Poliţiştii anchetează
acum condiţiile în care a
avut loc tragedia.

Din cauza accidentului
mai bine de o oră în zonă s-
a circulat pe un singur fir.

Al doilea accident s-a pe-
trecut în apropiere de Cod-
lea. De data aceasta un tren
a intrat în coliziune cu un
tir care trecea pe calea fe-
rată. 

Trenul internaţional Vie-
na-Budapesta a lovit un TIR
care încerca să treacă pasa-
jul peste calea ferată fără să
se asigure, lângă Codlea.
Din fericire, nu au existat
victime în rândul călători-
lor.

Accidentul s-a petrecut în
jurul orei 13.30, după ce şo-
ferul TIR-ului a încercat să
traverseze calea ferată fără
să se asigure corespunzător

şi a fost lovit de trenul care
circula spre Bucureşti, po-
trivit purtătorului de cuvînt
al ISU Braşov, cpt. Ciprian
Sfreja. 

Din fericire, locomotiva a
lovit partea din spate a TIR-
ului, care era încărcat cu za-
hăr, iar şoferul a scăpat doar
cu o sperietură zdravănă. 

Din cauza accidentului
circulaţia a fost blocată mai
bine de o oră.

Ziua accidentelor în județ

Indemnizaţiile pentru persoanele cu
dizabilităţi vor fi verificate de autorități
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România, condamnată din nou la CEDO

Impact mortal pe ”Drumul Morții”
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Guvernul discută varianta, în
contextul introducerii Loteriei
bonurilor fiscale, ca în restau-
rante sau magazine să fie afişat
public un anunţ conform căruia
clientul are dreptul să nu achite
contravaloarea produselor se-
lectate sau consumate dacă nu
i se înmânează un bon fiscal.

Ministrul Finanţelor a decla-
rat recent că vrea să introducă
în legislaţie această modificare,
după modelul Greciei, fără tea-
ma că această obligaţie va ge-
nera un abuz din partea
clienţilor, care, într-un restau-
rant, s-ar ridica repede de la

masă, înainte să primească bo-
nul fiscal. Proiectul Loteriei bo-
nurilor fiscale prevede că prima
extragere, ocazională, va fi or-
ganizată pe 13 aprilie, a doua
zi de Paşte, cu un fond de pre-
miere de un milion lei,.

Conform proiectului, pentru
anul 2015, prima extragere lu-
nară va fi în luna iulie 2015, dar
vor putea fi organizate şi extra-
geri ocazionale.

Fondul lunar de premiere este
calculat la 1 milion lei. Loteria
va fi organizată lunar, în prima
duminică după data de 15 a fie-
cărei luni, pentru luna anterioa-

ră, dar va putea fi organizată şi
ocazional, după minimum
15 zile de la sfârşitul intervalului
calendaristic participant la Lo-
terie, şi va consta în extragerea
aleatorie de numere, respectiv
un număr cuprins în intervalul
dintre 1 şi 999 inclusiv, repre-
zentând valoarea totală a bonu-
lui fiscal fără subdiviziunile
leului, inclusiv TVA, şi o dată
calendaristică reprezentând ziua
emiterii bonului fiscal, aferentă
lunii sau intervalului calenda-
ristic, după caz, pentru care este
organizată Loteria, în vederea
acordării de premii în bani.

Un fenomen periculos
se extinde rapid, în
timp ce autorităţile re-
fuză să ia încă o măsură
în acest sens. 

Este vorba despre prezenţa
pe piaţa românească a lacta-
telor fabricate fără lapte,
 susţine Claudiu Frânc, preşe-
dintele Federaţiei Crescători-
lor de Bovine din România. 

La rândul lor, fermierii sus-
ţin că brânzeturile fără lapte
au început să fie tot mai pre-
zente în România, ajungându-
se ca după comercializarea lor
în pieţe, aceste produse să
poată fi acum găsite chiar şi
pe rafturile marilor magazine.

În locul laptelui, brânzetu-
rile sunt fabricate dintr-o serie
de uleiuri vegetale, precum
cel de palmier şi cel de soia.
Aşa se ajunge ca produse să
fie extrem de ieftin – preţul
fiind singurul semn care di-
ferenţiază aceste lactate de
cele care respectă reţetale tra-

diţionale şi au lapte proaspăt
în compoziţie. 

„Deşi TVA-ul este de 24%
pentru toate produsele, cum
vă explicaţi că se găsesc în
magazine brânzeturi de pro-
venienţă incertă care se vând
cu preţul de 10 lei sau chiar

mai puţin?! În mod cert acel
produs conţine orice altceva
numai lapte nu. În condiţiile
în care pentru 1 kilogram de
c a ş c a v a l  e s t e  n e v o i e
de 5,5–5,6 kilograme de lapte
crud, care trebuie colectat,
procesat şi la care se aplică

şi TVA, un astfel de produs
nu poate ajunge pe rafturile
marilor retaileri la acest preţ
ridicol de doar câţiva lei”, este
revoltat preşedintele FCBR,
Claudiu Frânc. 

El susţine că pe piaţa lac-
tatelor, multe reguli sunt în-
călcate. „Spre exemplu, în
laptele proaspăt este interzisă
folosirea de lapte praf şi, to-
tuşi, sunt mărci pe piaţa ro-
mânească care vând lapte
ambalat produs exclusiv din
lapte praf”, ne-a mărturisit cu
regret Claudiu Frânc. 

Riscurile la care sunt expuşi
românii care consumă lactate
produse fără lapte lapte sunt
diverse şi periculoase, întrucât
la baza acestor produse stau
uleiuri ce conţin grăsimi es-
terificate cu grave consecinte
asupra sănătăţii.

Pentru a revolva problema
laptelui una dintre soluţii ar
fi reducerea TVA la 9% la
lactate, măsură ce ar trebui
aplicată pe întreg lanţul. 

Primăria Comunei Caţa cu sediul în loc.

Caţa nr. 223, jud. Braşov, scoate la concurs

postul de architect-tehnician urbanism
consilier I funcţie contractuală. Concursul

va avea loc în data de 18.02.2015, ora 12.30,

la sediul primăriei. Termen limită pentru

depunere dosare este 17.02.2015 la sediul

primăriei. Candidaţii vor îndeplini condiţiile

prevăzute de fişa postului aferentă funcţiei

contractuale de execuţie.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să

conţină documentele prevăzute de

art. 49 din HG nr. 611/2008 modificată si

completată de HG nr. 1173/2008.

Condiţiile de participare: studii superioare

sau medii, vechime în specialitate de 2 ani

şi Bibliografia se vor afişa la sediul Primăriei

Caţa, sat Caţa, nr. 223, jud. Braşov. Relaţii

suplimentare se pot obţine la Sediul

Primăriei Caţa, loc. Caţa nr. 223, jud Braşov
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Propunere: Nu primeşti bon fiscal, 
nu plăteşti marfa sau consumaţia!

Companiile din industria
farma şi din domeniul trans-
porturilor, dar şi cele din con-
strucţii şi imobiliare sunt cele
mai expuse la insolvenţă în
acest an, peste 3.000 de com-
panii din aceste sectoare fiind
în dificultate sau în stare de
insolvenţă iminentă, potrivit
CITR.

Conform datelor relevante
cu privire la segmentul com-
paniilor de impact din econo-
mia românească, cu active de
peste 1,5 milioane euro, CITR
a identificat un total de apro-

ximativ 9.000 de companii
aflate în dificultate sau stare
de insolvenţă iminentă. Dintre
acestea, 3.158 activează în do-
meniile real estate, construcţii,
farma sau transporturi.

„Practic, 35% din totalul
companiilor de impact din Ro-
mânia care au o situaţie fi-
nanciară delicată operează
într-unul dintre aceste sectoare
de activitate”, se arată într-un
comunicat al CITR.

Companiile din imobiliare
generează pierderi de peste
945 milioane de euro, cele de

construcţii de peste 200 mi-
lioane de euro, cele din trans-
porturi, de peste 65 milioane
de euro şi farma, de 53,3 mi-
lioane de euro.

Dacă domeniul farmaceutic
şi cel al transporturilor sunt o
tendinţă nouă în categoria
companiilor cu risc de insol-
venţă, imobiliarele şi construc-
ţiile sunt arii de activitate în
topul insolvenţelor încă de la
începutul crizei economice.
Aproape 22% din totalul com-
paniilor de impact din real es-
tate au probleme de lichiditate.

Din ce domenii sunt firmele care sunt 
cele mai expuse insolvenţei în acest an

Anul 2014 a fost încheiat
cu un deficit bugetar de
1,85% din PIB, sub ţinta pla-
nificată de 1,97% din PIB,
premierul Victor Ponta ară-
tând că aceasta este o veste
mai puţin bună, deoarece
Guvernul nu a reuşit să chel-
tuie banii. „Deja am primit
prima veste bună, ANAF şi
ministrul de Finanţe mi-au
confirmat că şi în luna ianua-

rie avem încasări bugetare
mai mari decât erau previzio-
nate în plan. Vestea mai puţin
bună este că nu am făcut
1,97% din PIB deficit, ci am
făcut 1,85%. Deci, suntem,
după Germania, cei mai dis-
ciplinaţi bugetari, dar banii
ăia trebuie să-i cheltuim în
continuare”, a spus Ponta mi-
niştrilor, în şedinţa de ieri a
Guvernului. 

Ţinta iniţială de deficit bu-
getar negociată cu instituţiile
internaţionale era de 2,2% din
PIB, din care 0,2% din PIB
reprezentau cheltuieli cu sume
alocate co-finanţării proiec-
telor cu fonduri europene. În-
trucât la rectificările din
timpul anului Guvernul a de-
cis să taie din sumele alocate
co-finanţării, ţinta de deficit
a coborât la 2% din PIB.

Guvernul nu a reuşit să cheltuie banii 
şi a încheiat 2014 cu un deficit de 1,85%

Producţia de ener-
gie electrică din ţara
noastră este bine di-
versificată, dar suferă
puternic la capitolul
eficienţă din cauza
centralelor pe gaz şi
pe cărbune vechi şi
nemodernizate. O
problemă care se va
intensifica până în
2025. Practic, şi în
prezent plătim un
preţ umflat cu 24%
pentru electricitate
din cauza subvenţiilor şi ine-
ficienţilor. Iar până în 2025
vom plăti cu aproximativ 35%
mai mult la preţul mediu în
orele de bază, adică 47 euro
pe MWh, în timp ce preţul din

orele de vârf va fi de 73
MWh. Aceasta în cazul în
care centralele ineficiente nu
dispar sau nu se modernizea-
ză, iar echilibrarea se va face
în continuare prin intermediul

centralelor pe cărbune (lignit).
Conform calculelor din studiu,
cel mai redus preţ de producţie
a energiei este cel din energia
solară, urmată de eoliană, hi-
dro şi nucleară. 

Preţul energiei electrice 
va creşte cu 35% până în anul 2025

„Specialitate”: brânza
care nu a văzut laptele



SOCIAL 529 ianuarie 2015

După 20 de ani de pauză,
farmecul „Sărbătorii cu clă-
tite” la Prejmer a rămas ace-
laşi. Anul acesta, sunteţi aş-
teptaţi în data de 15 februa-
rie.

Povestea spune că saşii
adunaţi în jurul Cetăţii Prej-
mer alungau, în Fasching, ul-
timele urme ale iernii. Fas-
ching-ul se ţinea de obicei în
săptămâna dinainte de
Lăsata Secului şi era perioa-
da balurilor mascate, prilej
de petrecere şi desfătare cu-
linară.

Potrivit tradiţiei, în seara
dinaintea Sărbătorii, tinerii
se întâlneau pentru a-şi con-
fecţiona măştile pentru a
doua zi. Dimineaţa, cete de
feciori mascaţi colindau satul
călare. Personajele centrale
erau mirele şi mireasa, preo-
tul şi babele. Din alai mai fă-
ceau parte acordeonişti, to-
boşari, trompetişti mascaţi.
În nelipsita căruţă cu sobă se
pregăteau clătitele. Bunătă-
ţurile le ofereau ulterior lo-
calnicilor, în schimbul unor
produse alimentare, vin sau
bani pe care le foloseau la
prepararea clătitelor servite
la Balul Mascat din acea sea-
ră. Ziua se încheia cu Parada
măştilor şi Balul mascat, care
dura până în zori. Festivalul
„Fasching” a ajuns la a XI-a

ediţie şi urmăreşte prezenta-
rea celor mai importante ele-
mente de interes turistic şi
moştenire culturală aflate în
patrimoniul comunei Prej-
mer, principalilor actori im-
plicaţi în activitatea turistică,
precum: operatorilor din tu-
rism, administraţiilor publice
locale, ministerelor şi, nu în
ultimul rând, turiştilor.

Notorietatea sărbătorii clă-
titelor este în continuă creş-
tere, evenimentul fiind inclus
începând din 2014 în Calen-
darul Gastronomic promovat
de Autoritatea Naţională
pentru Turism. De altfel,
anul 2014 a adus creşteri
semnificative în rândul par-

ticipanţilor la acest eveni-
ment, numărul lor ridicându-
se la peste 5500 de persoane,
din care două treimi au fost
turişti. Numărul mare al por-
ţiilor de mâncare vândute
arată faptul că participanţii
s-au simţit bine şi mâncarea
a fost bună, demnă de a face
parte din Calendarul Gustos
al României. S-au consumat
peste 12.000 de clătite, 300
de porţii de stufat de porc
mistreţ, 1500 de cârnăciori
săseşti şi s-au băut peste
3.000 de căni de vin. Atmos-
fera a fost întreţinută ca de
obicei de dansuri tradiţionale
săseşti, de artişti locali, dar
şi de artişti români celebri.

Cardul de asigurări de sănătate,
operaţional de la 1 februarie 

Pregătiri pentru „Sărbătoarea clătitelor” 
de la Prejmer (Fasching-ul săsesc)

Braşovenii trebuie să ştie
că autorităţile au anunţat
faptul că, de la 1 februa-
rie, cardul naţional de asi-
gurări sociale de sănătate
va deveni operaţional şi
va putea fi utilizat de că-
tre asiguraţi la medicii de
familie, în spitale şi în far-
macii, precum şi de către
furnizorii de servicii me-
dicale, medicamente sau
dispozitive medicale.

Pentru o perioadă de trei luni,
respectiv între 1 februarie şi 30
aprilie, cardul de sănătate va pu-
tea fi utilizat în paralel cu siste-
mul actual, urmând ca începând
cu 1 mai utilizarea acestui do-
cument în sistemul de asigurări
sociale de sănătate să devină
unicul instrument de validare a
serviciilor medicale.

Guvernul a aprobat ieri o
Ho tă râre care modifică nor-
mele de aplicare privind
cardul naţional de asigurări

sociale de sănătate. Potrivit
actului normativ, serviciile
medicale pentru situaţiile de
urgenţă medico-chirurgicală
se acordă în condiţiile actelor
normative în vigoare, fără a fi
necesar cardul naţional de asi-
gurări sociale de sănătate.

Persoanele care vor împlini
vârsta de 18 ani, după data de
1.02.2015, sau dobândesc ca-
litatea de asigurat prin plata
contribuţiei ulterior acestei date
şi, ca urmare, nu li s-a emis încă
un card naţional de sănătate,
vor face dovada  calităţii de asi-
gurat in baza unei adeverinţe
de asigurat eliberată de casa de
asigurări de sănătate. Această
adeverinţă este valabilă până la
data la care asiguratul intră în
posesia cardului, dar nu mai
târziu de 30 de zile de la data
emiterii acestuia.

Persoanele care refuză în
mod expres, din motive reli-
gioase sau de conştiinţă pri-
mirea cardului naţional, vor

depune o declaraţie pe proprie
răspundere în acest sens la
casa de asigurări de sănătate
la care sunt luate în evidenţă,
însoţită de cardul naţional, în
situaţia în care acesta a fost
distribuit. Aceste persoane vor
face dovada calităţii de asigu-
rat pe baza adeverinţei de asi-
gurat, având o valabilitate de
trei luni, eliberată la solicitarea
asiguratului de către casa de
asigurări de sănătate la care
este luat în evidenţă.

Cardurile naţionale de sănă-
tate nedistribuite şi predate de
către operatorul de servicii poş-
tale la casele de asigurări de să-
nătate urmează a fi distribuite
asiguraţilor de către casele de
asigurări de sănătate, fie prin
prezentarea acestora la sediul
casei de asigurări de sănătate la
care este luat în evidenţă asigu-
ratul, fie prin intermediul me-
dicilor de familie, cu ocazia pri-
mei prezentări în vederea acor-
dării unui serviciu medical.



6 BRAȘOVUL ISTORIC Joi

Ion Colan (1902-1969) a pus
bazele primei biblioteci pu-
blice din Braşov, a înfiinţat
Muzeul „Astra”, cinemato-
graful „Astra”, Conservato-
rul de Artă şi reorganizează
Editura „Mureşianu”. Este
cunoscut pentru numeroa-
sele sale articole şi cărţi, cea
mai cunoscută fiind „Casina
Română”, monografie rea-
lizată cu ocazia centenarului
acestei societăţi culturale. 

Ion Colan s-a născut în
1902 la Moieciu de Jos.
Face gimnaziul românesc
din Braşov, apoi Facultatea
de Litere din Bucureşti pe
care o absolvă magna cum
laude. Din 1926 se stabileşte
la Braşov. Se dedică muzeo-
logiei, arhivisticii  şi biblio-
teconomiei. 

În calitate de secretar al
Despărţământului Astra
Braşov a organizat Biblio-
teca, Tipografia, Muzeul şi
Conservatorul, toate sub
egida Asociaţiunii. 

În plan publicistic a fost
unul dintre iniţiatorii revis-
tei Ţara Bârsei alături de
Axente Banciu şi, o perioa-
dă, secretarul ei de redacţie.
Între anii 1941–1945, „Ga-
zeta de Transilvania” va fi
condusă de Ion Colan. 

În 1945 Ion Colan este ares-
tat. Alături de alţi deţinuţi
din Braşov stă câteva zile în
subsolului hotelului Coroa-
na, iar apoi este trimis în la-
gărul de la  Caracal. Va fi o
victimă a regimului comu-
nist şi după eliberare, fiind
trimis la reeducare. Între

1952–1957 lucrează la Coperativa Lemn şi Mobilă
din Braşov ca muncitor necalificat, apoi calificat,
ajungând tâmplar mecanic. 

Din 1957 până la sfârşitul vieţii în 1969 a fost crea-
torul Muzeului Primei Şcoli Româneşti din Schei, în-
deplinind funcţia de director. 

În prezent, La Muzeul Prima Școală Românească
există un obiectiv muzeal dedicat cărturarilor bra-
şoveni, printre aceştia aflându-se şi Ion Colan. De
exemplu, vizitatorii pot vedea lada de puşcărie care
i-a aparţinut lui Ion Colan.

Un cărturar trecut
în uitare: Ion Colan 



Reabilitarea fostelor
ateliere de la Liceul
Rulmentul, aparţinând
în prezent Şcolii Pro -
fesionale Germane
„Kronstadt”, au ajuns
la aproximativ 35%
din volumul total. 

În prezent, au fost demolate
sau dezafectate instalaţiile
existente, a fost realizată par-
ţial hidroizolaţia clădirii şi
 cămăşuirea stâlpilor de susţi-
nere, urmând să fie turnat
 betonul, de îndată ce tempe-
ratura de afară va permite
acest lucru, şi a fost finalizat
primul strat de tencuială. 

Lucrările au început la mij-
locul lunii noiembrie a anului
trecut, în cadrului unui proiect
finanţat din bugetul local, în
valoare de 1,5 milioane de lei,
şi trebuie finalizate până pe
24 martie 2015. Municipali-
tatea îşi propune să restaureze
şi să reamenajeze în totalitate
clădirea, pentru a pune la dis-

poziţia SPGK spaţiul pentru
ateliere necesare pentru efec-
tuarea stagiilor de practică a
elevilor de la această unitate
de învăţământ.

Proiectul de refacere a clă-
dirii, executat de SC Conforest
SA, îşi propune înlocuirea

tâmplăriei, refacerea terasei şi
realizarea termo-hidroizolării
acesteia şi a clădirii, consoli-
darea stâlpilor de susţinere de
la interior, recompartimenta-
rea spaţiului interior, refacerea
instalaţiilor electrice, sanitare,
termice şi de aer comprimat,

refacerea tencuielilor şi a par-
doselilor. Clădirea va fi dotată
cu două centrale termice şi un
boiler electric pentru apă caldă
şi vor fi create grupuri sanitare
noi. Spaţiul va fi recomparti-
mentat în aşa fel încât să fie
asigurate spaţii pentru zece
ateliere – dintre care nu vor
lipsi cel de electronică, aşchie-
re inclusiv cu ajutorul maşini-
lor cu comandă numerică, sau
lăcătuşerie, pentru sala de
mese, birourile profesorilor,
atelierul PSI şi câteva spaţii
de depozitare. 

„Lucrările sunt în grafic şi,
dacă vremea ne permite, vor
fi gata în prima parte a aces-
tui an. Această investiţie este
finanţată de la bugetul local,
şi era era nevoie de moderni-
zarea infrastructurii necesare,
astfel ca elevii să îşi poată des-
făşura orele de practică şi în
cadrul şcolii, nu doar în cadrul
fabricilor partenere în acest
proiect. După ce  vom încheia
partea de reabilitare, parte-

nerii noştri vor aduce toate
echipamentele necesare pentru
dotarea corespunzătoare a
atelierelor, care vor deveni
funcţionale odată cu începerea
noului an şcolar ale Şcolii
Profesionale Germane Kron-
stadt”, a declarat primarul
Geor ge Scripcaru.

După finalizarea investiţiei
realizate de primărie, parte-
nerii privaţi din Asociaţia
DWK „Fit for Future”, care
reprezintă practic implicarea-
mediului de afaceri în condu-
cerea şcolii, vor investi o sumă
echivalentă în dotarea cu uti-
laje de ultimă oră.== A.P.

Atelierele Şcolii Profesionale
„Kronstadt”, în curs de amenajare

Ateliere culturale şi tabere
creative pentru elevii romi din
zona Gârcini. Este vorba des-
pre un proiect iniţiat de două
ONG-uri braşovene, care vor
oferi pentru 400 de copii de
etnie romă şansa de a participa
la o serie de activităţi educa-
ţionale şi recreative, care să le
dezvolte abilităţile artistice, dar
şi creşterea stimei de sine.

Asociaţia Colors şi Reţeaua
de Sprijin Comunitar Braşov
au vrut ca prin proiectul de
educaţie prin artă să vină în
sprijinul elevilor romi din
zona Gârcini.

Cele două asociaţii braşo-
vene partenere în cadrul
proiectului au pregătit şi un
curs gratuit de animatori so-
cio-culturali, dar şi un stagiu
practic de voluntariat. Pro-

iectul cultural este finanţat
cu suma de 50 000 de euro,
fonduri provenite prin inter-
mediul unui program de

granturi norvegiene. Mai
multe informaţii găsiţi pe
site-ul educatieprinarta.
plinideidei.ro

Doar până pe 4 februarie
mai poţi dona bani pentru ca
proiectul Crystal After School
să câştige competiţia Campio-
natul de Bine.

27 de proiecte şi organizaţii
s-au calificat în ultima etapă
a Campionatului de Bine şi
doar pentru primii trei clasaţi,
Bursa Binelui va dubla suma

strânsă în timpul Campiona-
tului, în limita a 5.000 de euro
per proiect. Până acum Aso-
ciaţia Copiii de Cristal care
doreşte înfiinţarea unui Centru
de After School pentru copiii
cu autism şi tulburări de dez-
voltare a reuşit să strângă din
donaţii 3000 de lei. Bursa Bi-
nelui este singura platformă

online care permite donaţiile
fără comisioane, încurajând
astfel donatorii care vor să par-
ticipe cu sume mici (5, 10 lei)
pentru susţinerea financiară a
unei cauze. Puteţi face donaţii
pe internet accesând adresa:
www.bursabinelui.ro/Bursa-
Binelui/Proiecte/Crystal-After-
School       L.A.

Primarul Geor ge Scripcaru la Şcola Pro fesională Germană „Kronstadt”

Şcoala Profesională Ger-
mană Kronstadt este prima
şcoală profesională care
adoptă în România modelul
învăţământului dual ger-
man, fiind înfiinţată în anul
2012, cu susţinerea activă
a 12 companii, în partene-
riat cu Primăria Braşov.
Şcoala profesională oferă
elevilor posibilitatea de a se
forma profesional în strânsă
colaborare cu şi sub tutela
agenţilor economici. Tinerii
învaţă în condiţiile cele mai
moderne şi performante,

meserii tehnice căutate pe
piaţa muncii. După doi ani
de pregătire cu accent spo-
rit pe pregătirea practică,
elevii ies de pe băncile şco-
lii cu competenţele necesa-
re de a începe o carieră
profesională, având priori-
tate la angajare la agenţii
economici implicaţi în pro-
iect. În 2014, din cei 111
absolvenţi ai primei gene-
raţii de la înfiinţarea şcolii,
au fost angajaţi imediat
104, la firmele care fac par-
te din acest parteneriat.

Şcoală după model german 

Donează bani pentru înfiinţarea unui 
Centru After School pentru copiii de cristal! 

LOCAL 729 ianuarie 2015

Program de educaţie prin artă pentru
copiii romi
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Acul Ceasului Apocalipsei,
care simbolizează iminen�a
unui cataclism nuclear, ecolo-
gic sau tehnologic, a fost dat
înainte cu două minute, ară-
tând acum 23h57, au anun�at
oameni de știin�ă interna�io -
nali.

Ceasul sfârșitului lumii
(Doomsday Clock) este un
ceas conceptual creat la scurt
timp după începerea războiului
rece și potrivit cu regularitate
din 1947 de conducerea Bu-
letinului Oamenilor de Știin�ă
din Domeniul Atomic de la
Universitatea din Chicago
(Bulletin of the Atomic Scien-
tists, BAS) — asocia�ie care

cuprinde 18 câștigători ai pre-
miului Nobel — și pe care ora
24 reprezintă apocalipsa, rela-
tează AFP.

Ceasul recurge la analogia
timpului ce se scurge până la
ora 24.00 pentru a denun�a pe-
ricolele la adresa omenirii din
cauza amenin�ărilor nucleare,
ecologice și tehnologice. Din
22 ianuarie 2015, ceasul arată
ora 24 fără trei minute, arată
Kennette Benedict, președinta
grupului de oameni de știin�ă. 

Asocia�ia apreciază ca „foar-
te ridicată probabilitatea unei
catastrofe planetare dacă nu
se iau rapid măsuri”  împotriva
încălzirii climatice și a cursei

înarmărilor nucleare. „În pre-
zent, aceste două evenimente
reprezintă amenin țări extraor-
dinare și de netăgăduit la adre-
sa supraviețuirii omenirii”, a
apreciat Kennette Benedict.
„Liderii mondiali nu au
acționat cu promptitudinea și
amploarea necesară pentru
protejarea oamenilor de o
potențială catastrofă”, a adău-
gat ea, justificând decizia de a
da înainte acul ceasului.

A fost descoperit cel mai vechi 
sistem planetar din Calea Lactee

Un sistem planetar format în
urmă cu 11,2 miliarde de ani,
cel mai vechi cunoscut până în
prezent în galaxia noastră, Calea
Lactee, a fost descoperit cu aju-
torul telescopului Kepler, po-
trivit unui studiu publicat.

Botezat Kepler-444, sistemul
se află la 117 ani-lumină de Pă-
mânt și este format dintr-o stea
pitică portocalie — cu 25 %
mai mică decât Soarele și, prin
urmare, mai pu�in caldă — în
jurul căreia se rotesc cinci pla-

nete, al căror diametru variază
între 0,4 și 0,7 din diametrul
Terrei.

Toate planetele sunt foarte
apropiate de astrul central, a
explicat echipa interna�ională
de cercetători care a făcut des-
coperirea, coordonată de Tiago
Campante de la Universitatea
din Birmingham (Marea Bri-
tanie). Cea mai depărtată pla-
netă este Kepler-444f, care
înconjoară soarele în 9,7 zile,
iar cea mai apropiată, Kepler-

444b, face acest lucru în numai
3,6 zile. Având în vedere aceste
distan�e, rezultă că exoplanetele
sunt mult mai calde decât Mer-
cur, condi�ii în care pe ele nu
poate exista via�ă. Sistemul Ke-
pler-444 s-a format în urmă cu
11,2 miliarde de ani, atunci
când universul, care are 13,6
miliarde de ani, era încă relativ
tânăr. Când au apărut Pământul
și întregul nostru sistem solar,
în urmă cu 4,5 miliarde de ani,
Kepler-444 avea mai mul�i ani. 

Testele reprezintă o etapă
în vederea atingerii obiec-
tivului de a depăși cu 33%
recordul de viteză la sol de
1227 km/h, conform ingi-
nerului șef al acestui proiect,
Mark Elvin, informează Live
Science.

Obiectivul fixat de echipa
Bloodhound este de a atinge vi-
teza de 1609 km/h. În cursul ve-
rii acestui an automobilul
Bloodhound va fi supus unor
teste la viteză mai mică, urmând

ca în anul viitor să aibă loc ten-
tativa de a atinge viteza de 1.609
km/h. Doborârea recordului de
viteză la sol ar putea să se înre-
gistreze încă din faza de testare
a bolidului, din cursul acestui an.

Echipa Bloodhound speră că
aceste teste vor atrage mai multă
aten�ie asupra proiectului lor de

doborî recordul de viteză pe sol
ce este de�inut în prezent de
Thrust SSC, o echipă de ingineri
și pilo�i britanici ce a fost con-
dusă de Richard Noble, cel care
coordonează și proiectul Blood-
hound.

Noble a de�inut recordul de
viteză pe sol în perioada 1983

— 1997. Andy Green, pi-
lotul care a reușit să atingă
viteza de 1.227 km/h la
bordul bolidului Thrust
SSC va pilota și mașina-
rachetă Bloodhound.

Conform proiectulul,
Bloodhound va fi testată
în cursul verii, în Marea
Britanie, la viteze „de în-
călzire”, de până la 322
de km/h. După aceste tes-
te, Bloodhound va fi
transportat în deșertul Ka-
lahari din Africa de Sud,
unde va fi testat la viteze
de până la 1.288 km/h.
Tentativa de a depăși
1.600 km/h va avea loc
tot în deșertul sud-afri-
can.

Bolidul Bloodhound SSC
are 12,8 metri lungime și
cântărește 6.422 de kilograme
cu plinul făcut.

Alimentată de un motor cu
reac�ie și de unul de rachetă,
această „mașină” este mai ra-
pidă decât glon�ul pornit dintr-
un pistol.

A apărut trolerul inteligent
Trunkster este mai mult decât un simplu troler de călă-
torie. Un cântar electronic îți va indica tot timpul greutatea
bagajului, astfel încât să te încadrezi în limita admisă în
timpul călătoriilor cu avionul.Accesul la compartimentele
interioare se face printr-un inovativ sistem rulou al unei
fețe a trolerului, iar sistemul de închidere este cu cifru
explică revistă Luxury Insider. Lateral, un port USB con-
ectat la bateria internă a trolerului îți va permite să încarci
gadgeturile în timpul orelor de așteptare în aeroport sau
pe peronul gării. Opțional, trolerului i se poate integra
un sistem GPS care să îți permită să localizezi bagajul
pierdut. Acesta funcționează pe tehnologia Apple de lo-
calizare a dispozitivelor furate sau pierdute. În interior,
vei găsi inclusiv un compartimet secret pentru adăpostirea
documentelor personale și a bunurilor de valoare în timpul
călătoriei.
Trolerul este realizat dintr-un aliaj de aluminiu folosit în
industria aeronautică, iar aspectul său este stilizat prin
învelișul de policarbonat în culori mate aplicat peste car-
casa dură

Apple Watch se lansează la primăvară
Tim Cook, CEO-ul Apple, a dezvăluit luna de lansare a
noului smartwatch. Cook a anunţat că Apple Watch va
ajunge pe piaţă în luna aprilie a acestui an. Acest lucru
confirmă faptul că lansarea a fost amânată, planul iniţial
fiind ca acesta să ajungă pe piaţă „la începutul lui 2015”.
Apple Watch va ajunge pe piaţă la un preţ care va porni
de la 349 de dolari americani. Acesta va fi preţul pentru
care utilizatorii vor putea cumpăra varianta sport, cu car-
casă monobloc din aluminiu şi curea din plastic. Pentru
modelele din oţel inoxidabil şi cele placate cu aur, prețul
va crește. Pentru a putea utiliza un Apple Watch aveți
nevoie şi de un smartphone iPhone 5 sau ceva mai nou. 

8 Joi

Pe scurtAutomobilul supersonic,
la primele teste 

Automobilul super-
sonic Bloodhound
este pregătit pen-
tru primele teste ce
vor avea loc în cur-
sul acestei veri.

Acul Ceasului Apocalipsei a fost dat
înainte cu două minute



Mădălina Caia de la CS
Țara Bârsei Brașov este
una dintre cele mai
bune sportive ale
Brașovului și ale țării.
Fratele ei, Alexandru
Caia, s-a îmbolnăvit de
microbul luptelor de la
ea și este unul dintre cei
mai promițători luptă-
tori ai categoriei sale de
greutate. 

Luptele sunt pentru bărba�i.
Asta o știm cu to�ii. Pentru
unul dintre campionii Româ-
niei la greco-romane, exem-
plul a venit din familie, de la…
sora lui, Mădălina. Mădălina
Caia este unul dintre sportivii
de top ai României, premiată
la final de an și de către Con-
siliul Jude�ean Brașov. Atât
Mădălina, cât și fratele ei, Ale-
xandru Marian, sunt legitima�i
la Clubul Sportiv �ara Bârsei
2011 Brașov. Sub îndrumarea
antrenorului Hora�iu Albu,
sportivii de la sec�ia de lupte
a clubului brașovean au avut
rezultate excelente. Mădălina
Caia și Alex Caia sunt doar
doi dintre sportivii care au
avut performan�e notabile la
întrecerile interne sau
interna�ionale. 

Cum a început totul. Alexan-
dru Caia recunoaște că au în-
ceput să-i placă luptele și a
fost atras de acest sport după
ce a văzut performan�ele Mă-
dălinei. „Prima oară s-a în-
scris sora mea, Mădălina, la
lupte libere, la școala generală
din Teliu, după ce domnul an-
trenor a făcut anunțuri prin
comună. Mi-a povestit cum
este la antrenamente, cum este
pe la concursuri și după patru
luni am hotărât să încerc și

eu. Pentru fete erau cursuri de
lupte libere, iar pentru băieți
lupte greco-romane”,  spune
Alexandru, care avea opt ani
când a început acest sport.
Acum, la 15 ani, Alex, care
este elev la liceul din Prejmer,
se poate mândri că a ob�inut
locul I la campionatul na�ional
individual copii, în 2014 și că
a ob�inut titlul de vicecam-
pion, la același nivel
competi�ional, între anii 2012
și 2013. „La început a fost
vorba de curiozitate, dar la
scurt timp a venit plăcerea.
Iar un merit deosebit îi
aparține domnului antrenor.
Modul în care ne-a prezentat
procedele și faptul că ne-a po-
vestit cum s-a dezvoltat acest
sport încă din antichitate ne-
au fascinat. Pentru a face
performanță este nevoie de
multe antrenamente, pentru
menținerea condițiilor fizice,
dar este nevoie și de relaxare,
pentru psihic, mai ales că exis-
tă un stres foarte mare în tim-
pul competițiilor. Apoi, trebuie
să faci față și la școală. Îmi
merge bine la școală, nu sunt
în fruntea clasei, dar nici nu
am probleme. Îmi place în
mod deosebit să merg la orele
de religie, dar și româna, ma-
tematica, iar în ultimul timp
chimia. Pentru viitor îmi pro-
pun să merg mai departe cu
luptele și doresc să mă înscriu
la o facultate de sport. Vom
vedea ce îmi rezervă viața”, a
spus Alexandru Caia. 

Au moștenit microbul de la ta-
tăl lor. Apeten�a pentru lupte
a venit din partea tatălui, care
a practicat acest sport la CFR
Brașov. Așa că nu mică le-a
fost supriza ambilor părin�i
când s-au trezit cu ambii copii

la ușă că s-au înscris la lupte,
fără să-i întrebe nimic. Chiar
dacă familia are venituri mo-
deste, atât Alex, cât și sora
lui, Mădălina (de cinci ori
campioană na�ională) își con-
tinuă cariera sportivă.

Are încredere în el. Antre-
norul sec�iei de lupte de la CS
�ara Bârsei Brașov, Hora�iu
Albu, are mare încredere în
sportivul pe care îl pregătește.
„Este campionul României, dar
vine primul la antrenament,
aranjează saltele, pleacă ultimul
de la antrenament. Niciodată
nu s-a ferit, cum se spune, de

munca de jos. Am încredere în
el nu doar ca sportiv, ci ca om,
chiar dacă are doar 15 ani. Are
cheia de la sală, iar trecerea de
la stadiul de copil la adolescent
a fost făcută foarte bine. Practic,
acum ca antrenor, pot să spun
că nu mai lucrez cu un copil,
ci cu un profesionist. Cel mai
important este faptul că vrea
să își facă un stil de lupte. Asta
mi-a spus-o el. Este un lucru
deosebit, mai ales că acest lucru
a venit din partea lui, la vârsta
lui”, a spus antrenorul lui Alex,
Hora�iu Albu.

Sebastian Dan

Familie de
campioni
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și Răzvan Ţirea 

Victorie în primul amical
FC Brașov a câștigat primul meci amical susținut în Turcia.
Elevii antrenorului croat Vjekoslav Lokica s-au impus cu
scorul de 3-1 (2-0) în fața celor de la Chikhura, formație ce
ocupă poziția a șaptea în prima ligă din Georgia. Brașovenii
au deschis scorul în prima parte a jocului prin fundașul
central Leko, iar marian Constantinescu a majorat diferența
de pe tabelă din lovitură dela 11 metri. Ciocâlteu a înscris
cel de-al treilea gol al formației stegare în primul joc din
Turcia. Antrenorul Vjekoslav Lokica a început jocul cu ur-
mătorul „11”: Marinescu - Străuț, Leko, Artjunin, Novak -
Buga, Moraru, Boția, Cr. Ganea - Bencun - M. Constanti-
nescu. Pentru stegari au mai evoluat: Mutu, Iacob, Horia
Popa, Șeroni, Petriș, Barna, Țâră, Juric, Ciocâlteu, Păun și
Liviu Ganea. Aganovic nu a fost folosit, el acuzând o acci-
dentare ușoară. În altă ordine de idei, FC Brașov s-a înțeles
cu Steaua pentru împrumutul fundașului dreapta Gabi Matei.
Fotbalistul va îmbrăca tricoul galben-negru în următoarele
șase luni și va face joncțiunea cu noua sa echipă în Antalya.
Pentru FC Brașov urmează jocurile amicale cu Al Ahly Tripoli
(30 ianuarie), Lokomotiv Tașkent (1 februarie), Montana (3
februarie) și Mladost Podgorica, ocupanta poziției a treia în
prima ligă din Muntenegru (5 februarie).

Țucudean a ajuns la Steaua
Steaua a ajuns, în sfârşit, la un acord cu Charlton Athletic
pentru transferul atacantului român George Ţucudean în
vârstă de 23 de ani. Fotbalistul a fost cedat sub formă de
împrumut până în 2016, urmând ca în vara viitoare, Steaua
să plătească 1 milion de euro clubului londonez pentru fot-
balist. Preşedintele Valeriu Argăseală declarase înainte că
Steaua nu mai e interesată de George Ţucudean. “L-am fi
vrut în cazul în care ne pleca Claudiu Keşeru. Dar acum că
nu a plecat Claudiu, nu avem de ce să-l mai luăm pe Ţu-
cudean”, spunea Argăseală. George Ţucudean a fost cum-
părat de Charlton Athletic anul trecut de la Standard Liege
pentru suma de 850.000 de euro. Dar a fost o afacere în fa-
milie, pentru că ambele cluburi sunt deţinute de Roland Du-
chaletet. După ce luna aceasta l-a luat pe Tamaş, Steaua
aduce în curtea ei încă un fost jucător al echipei Dinamo.
Ţucudean a jucat pentru rivali din 2010 până în 2013 şi a
mai fost împrumutat la echipa din Şoseaua Ştefan cel Mare
anul trecut. 

Rapid transferă pe bandă rulantă
Rapid este de departe cea mai activă echipă pe piaţa trans-
ferurilor. După ce i-a luat pe Buchta, Cmovs, Cerlincă, Co-
imbra, Benson, Meulens, Săpunaru şi Daniel Niculae,
giuleştenii au mai reuşit ieri două transferuri. Şefii clubului
l-au adus pe fundaşul francez Jeremy Sapina, care are 29
de ani şi se poate lăuda că a făcut junioratul la Lyon. În pe-
rioada 2003-2007 a fost legitimat la Nancy, unde a jucat
însă doar 3 meciuri. Apoi a mai trecut pe la Mouscron şi
Maritimo, însă doar la prima formaţie a jucat meci de meci,
strîngînd 60 de partide. În prezent este cotat la 450.000 de
euro, iar în acest sezon a prins 12 meciuri la Mons.  În afara
lui Jeremy Sapina, Rapid s-a înţeles şi pentru mijlocaşul de-
fensiv ceh Marcel Gecov (27 de ani). Trecut pe la Fulham,
Slavia Praga, Slovan Liberec şi Gent, jucătorul are două
jocuri în Premier League şi a prins un meci în naţionala Ce-
hiei, în 2011, 0-3 cu Norvegia.

Tecău l-a învins pe Mergea
Perechea Horia Tecău / Jean-Julien Rojer, cap de serie nu-
mărul 6, a câştigat categoric partida din sferturile de finală
ale tabloului de dublu împotriva perechii Florin Mergea / Do-
minic Inglot, cap de serie numărul 14, scor 6-4, 7-6(3), în
84 de minute. Tecău îşi egalează astfel cea mai bună per-
formanţă a carierei la Australian Open - semifinală în 2012,
alături de Robert Lindstedt, pierdută împotriva fraţilor Bryan.
În semifinale, Tecău şi Rojer îi vor înfrunta pe italienii Fabio
Fognini şi Simone Bolelli.

Spania și-a stabilit echipa de Fed Cup
Garbine Muguruza, locul 24 WTA, Silvia Soler-Espinosa,
locul 69 WTA, Lara Arruabarena, locul 91 WTA, şi Anabel
Medina Garrigues, poziția 446 WTA, au fost convocate de
căpitanul nejucător Conchita Martinez pentru întâlnirea Ro-
mânia-Spania, din Grupa Mondială II a Fed Cup, care va
avea loc în 7-8 februarie, la Galaţi. Din lot lipseşte numărul
1 spaniol, Carla Suarez Navarro, locul 17 WTA, care a de-
clarat forfait pentur această întâlnire din cauza unor probleme
medicale. În echipa României vor figura Simona Halep, locul
3 WTA, Irina-Camelia Begu, locul 42 WTA, Monica Niculescu,
locul 49 WTA şi Alexandra Dulgheru, locul 87 WTA. Căpitanul
nejucător al României este Alina Cercel Tecşor. Meciurile
vor avea loc în Patinoarul Dunărea din Galaţi.

25 de fotbaliști selecționați de Iordănescu
Selecţionata divizionară a Ro-

mâniei care va face deplasarea
în Antalya, pentru un cantona-
ment pe care Anghel Iordănes-
cu îl va coordona între 3 şi 15
februarie, a fost formată. 25 de
fotbalişti care joacă în campio-
natul intern au primit faxuri de
convocare. Steaua are din nou
cel mai mare număr de fotbalişti
convocaţi, opt la număr, lucru
care a provocat o serie de dis-
cuţii contradictorii între condu-
cerea clubului din Ghencea şi

staff-ul naţionalei. Steaua se află
şi ea în cantonament în Antalya
în această perioadă, iar pe lângă
cei opt, din lotul lui Gâlcă a lipsit
pentru o perioadă şi Fernando
Varela, cel care a participat la
Cupa Africii pe Naţiuni în se-
lecţionata Capului Verde. Iată
lotul de 25 de jucători convoca�i
de Anghel Iordănescu: portari:
Silviu Lung jr. (Astra), Cristian
Bălgrădean (CSU Craiova) și
Valentin Cojocaru (Steaua);
fundaşi: Andrei Dumitraş (CSU

Craiova), Cristian Manea (FC
Viitorul), Paul Papp (Steaua),
Srgian Luchin (Steaua), Sergiu
Muth (Gaz Metan), Ionuţ Ne-
delcearu (Dinamo), Florin Be-
jan (Târgu Mureş), Steliano
Filip (Dinamo) și Bogdan Vă-
tăjelu (CSU Craiova); mijlocaşi:
Adrian Popa (Steaua), Valentin
Lazăr (Dinamo), Alexandru
Bourceanu (Steaua), Paul An-
ton (Pandurii), Andrei Prepeliţă
(Steaua), Alexandru Creţu
(CSMS Iaşi), Constantin Bu-

descu (Astra), Ioan Hora (Târgu
Mureş), Florin Tănase (FC Vii-
torul) și Claudiu Bumba (As-
tra); atacanţi: Claudiu Keşeru
(Steaua), Raul Rusescu (Steaua)
și Mihai Roman (Pandurii). Pe
lângă antrenamente, Anghel Ior-
dănescu a perfectat şi trei jocuri
amicale în Antalya. Selecţionata
divizionară a României va juca
cu Bulgaria, pe 7 februarie, cu
Sioni Bolnisi (Georgia) pe 10
februarie şi cu Republica Mol-
dova, pe 14 februarie.



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

DE NEÎNVINS 
-PREMIERĂ-
(UNBROKEN)
Regie: Angelina Jolie
(AP-12), Acţiune,
Biografic, Dramă,
Istoric, Război, Sport,
137 min.
orele: 18:30, 21:00
CEI 6 SUPER EROI -
3D- 
-PREMIERĂ- DUBLAT
(BIG HERO 6)
Regie: Don Hall, Chris
Williams
(AG), Acţiune,
Animaţie, Aventuri,
Comedie, 102 min.
ora: 13:30
LUNETISTUL 
-PREMIERĂ-
(AMERICAN SNIPER)

Regie: Clint Eastwood
(N-15), Acţiune,
Biografic, Război,
132 min.
ora: 16:00
MAMI 
-PREMIERĂ-
(MOMMY)
Regie: Xavier Dolan
(AP-12), Dramă,
140 min.
ora: 13:15
MORTDECAI 
-PREMIERĂ-
Regie: David Koepp
(N-15), Dramă, Crima,
106 min.
ora: 21:30
PROMISIUNEA 
(THE WATER DIVINER)
Regie: Russell Crowe
(N-15), Dramă, Război,
111 min.
ora: 19:00
HACKER 
(BLACKHAT)
Regie: Michael Mann

(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
133 min.
ora: 21:15
SOMN DE IARNĂ 
(WINTER SLEEP)
Regie: Nuri Bilge Ceylan
(AP-12), Dramă, 196 min.
ora: 15:45
OMUL PASĂRE SAU VIRTUTEA
NESPERATĂ A IGNORANŢEI 
(BIRDMAN)
Regie: Alejandro González Iñárritu
(AP-12), Comedie, 119 min.
ora: 19:15
TAKEN 3: TEROARE ÎN L.A. 
(TAKEN 3)
Regie: Olivier Megaton
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
109 min.
ora: 13:45
HOBBITUL: BĂTĂLIA 
CELOR CINCI OŞTIRI -3D-
(THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE
FIVE ARMIES)
Regie: Peter Jackson
(AP-12), Aventuri, Fantastic, 144 min.
ora: 15:30

DIVERTISMENT10 Joi

F i l a r m o n i c a
Brașov vă invită
astăzi, 29 ianua-
rie 2015, de la
ora 19.00, la un
concert simfonic
la sala „Patria”.

Dirijor: Cristian
Oroşanu 

Solist: Roman Pa-
točka – vioară (Ce-
hia)

În program: A.
Dvorak – Rapsodia slavă nr.�1

A. Dvorak – Concertul pen-
tru vioară şi orchestră

A. Dvorak – Simfonia a
IX– a „Din lumea nouă”

Cu un repertoriu larg, ce
cuprinde lucrări din toate epo-
cile muzicale, Cristian Oro-
şanu este prezent în stagiunile
Orchestrei Naţionale Radio,
fiecare apariţie a sa bucurân-

du-se de aprecieri unanime.
În domeniul operei a activat
ca dirijor angajat al Operelor
Naţionale din Cluj şi Bucu-
reşti, în repertoriul său fiind
astfel incluse peste 30 de titluri
de creaţii ale genului.În pre-
zent este dirijor al Filarmonicii
din Braşov. 

Roman Patočka este o stea
a generaţiei actuale de solişti

clasici. Născut în 1981, în Re-
publica Cehă, Patočka a înce-
put studiul viorii la vârsta de
numai cinci ani. La 14 ani,
era admis la Conservatorul din
Praga, la clasa Prof. Dagmar
Zárubová. Publicul din Euro-
pa, SUA, Japonia şi Israel a
fost copleşit de măiestria ar-
tistului. Este câştigătorul şi lau-
reatul a numeroase concursuri. 

Biletele pentru concertele
Filarmonicii Braşov se pot
procura de la sala „Patria” (B-
dul 15 Noiembrie, nr. 50A),
după următorul program: 
◾ Luni, miercuri: între orele

12 – 15; 
◾ Marţi, joi: între orele 16 –

18; 
◾ Joi: cu o oră înaintea începe -

rii concertului (ora 18.00).

Horoscopul zilei
Berbec. Dacă ai o relaţie stabilă, astăzi ai grijă să nu te porţi
de parcă nu ai avea. E posibil ca partenerul tău de viaţă să
aştepte de mult să te prindă pe pas greşit. 
Taur. Încearcă să nu te implici în proiecte care îţi par dificile
încă de la început. A venit momentul să laşi însă vorbă şi
să treci mai mult la acţiune. Comunică mai mult cu familia! 
Gemeni. Încearcă să delimitezi viaţa personală de cea pro-
fesională şi nu permite ca problemele intime să îţi îngreuneze
munca. Este foarte important să ai încredere în tine! 
Rac. Încearcă să te pui mai mult în valoare, ai o mulţime de
calităţi de care nu eşti conştient/ă. Este o zi bună pentru a-
ţi expunde ideile, dar şi pentru a-i impresiona pe cei din jur.
Leu. Te simţi împlinit/ă din punct de vedere sentimental,
iar viaţa de familie este mai bună ca oricând. Este momentul
perfect pentru a vă gândi să aveţi un copil. 
Fecioară. Încearcă să nu crezi tot ce ţi se spune, mai ales
dacă vin din partea vreunei persoane care îţi face curte de
multă vreme. E posibil să îşi joace ultima carte. 
Balanţă. Nu pune banii pe primul loc astăzi, sunt lucruri
mult mai importante pe care nici nu le bagi în seamă. În-
cearcă să te bucuri mai mult de lucrurile mici.
Scorpion. Astăzi vei intra într-o încurcătură, însă vei ieşi cu
capul sus. Chiar şi cei din jurul tău vor fi uimiţi de cât de
bine te descurci, aşa că ar trebui să fii mândru/ă de tine.
Săgetător. Încearcă să fii deschis/ă astăzi şi să spui tot ce ai
pe suflet. Ai acumulat unele frustrări de care nu poţi scăpa
decât dacă eşti sincer/ă cu tine şi cu cei din jur.
Capricorn. Este posibil ca astăzi să ai parte de unele discuţii
aprinse cu cineva apropiat ţie, şi în mare parte din cauza
secretelor dintre voi. 
Vărsător. Eşti plin/ă de energie şi îţi vei termina treaba mai
repede decât ţi-ai propus. Profită de momentele libere pentru
a te întâlni cu persoanele pe care nu le-ai mai văzut de mult.
Peşti. Pune familia pe primul loc astăzi, nimic nu este mai
important decât nevoile lor. E posibil să fii nevoit/ă să îi
ajuţi financiar, şi dacă poţi, nici nu mai sta pe gânduri!

Concert simfonic
la Sala Patria 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Mâine, 30 ianuarie, de la
ora 18.30, la Librăria Okian
sunteţi invitaţi la un nou eve-
niment din cadrul proiectului
„Întâlnire cu Fotografia”. De
data aceasta îl veţi cunoaşte
pe fotograful Andrei Baciu.
Lucrările lui sunt în mare par-
te minimaliste şi nu vorbesc
neapărat prin ansamblul lor,

ci mai ales prin forţa detaliilor
găsite. Pentru Andrei fotogra-
fia este ca o poezie, ţine de li-
rism, iar în abordările lui
fotografice, cele două se în-
tâlnesc şi se combină într-o
poezie vizuală. Gazda întâl-
nirii fotografice este Dan
Dinu, care va modera discu-
ţiile cu invitaţii. 

Atelier de fotografie 
la Librăria Okian ☺ Judecătorul către inculpat:

– Inculpat, eşti condamnat la 12 ani
de închisoare. Vrei să mai adaugi ceva?
– Nu domnule, eu aş vrea să mai
scad!

☺Un marinar stă în portul Marsiliei
şi bea de nu se mai ţine pe picioare.
Un trecător intră în vorbă:
– Ştiţi că anual mor peste 10.000
de francezi din cauza băuturii?!

– Nu mă interesează! Eu sunt rus...

☺Soţul se uita la TV şi începe să
strige: Nu intra în biserică, nu intra,
e o capcană! Nu intra acolo!!
Soţia: La ce te uiţi?
Soţul: La înregistrarea de la nunta
noastră.

☺D’ale lui Bulă:
„Nu am o carte preferată, dar m-a
impresionat Abecedarul”.

Bancuri

Astăzi în Braşov

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



◾ 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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D-l căpitan Marinescu,
căpitanul companiei de
jandarmi din judeţul
Braşov a luat iniţiativa
unei propagande cultu-
rale şi naţionale în satele
din judeţul Braşov.

D-sa a trimis un apel către
fruntaşii din satele judeţului
din care reproducem partea
esenţială.

„Încredinţat deci că pe lângă
preocupările noastre profesio-
nale trebuie să fim călăuziţi şi
de dorinţa de a întreţine, răs-
pândi şi propaga cultura ro-
mânească în comune, îmi
permit ca pe această cale să
fac apel la sentimentele D-
voastră de bun român şi lă-
sând la o parte orice patimă
sufletească să ne unim cu toţi
în vederi şi cuget şi printr’o ju-
dicioasă colaborare să stăruim
prin răspândirea culturei ro-
mâneşti, la ridicarea prestigiu-
lui neamului nostru în faţa
tuturor.

Pentru acest fapt însă se im-
pune ca desfăşurând o activitate
bine determinată printr’un pro-
gram în această direcţiune, să
facem să pătrundă în sufletul
săteanului român din judeţul
Braşov, dragostea neţărmuită

faţă de Patrie, de Rege şi Di-
nastie şi de tot ce caracterizează
cultura, ştiinţa şi literatura ro-
mânească. Vă rog deci, să pri-
viţi cu toată încrederea această
pornire de activitate culturală
şi în urma unei consfătuiri cu
intelectuali români din comu-
na D-voastră, să stabiliţi un
program în sensul celor expuse
mai sus. Prin desfăşurarea
acestui program vom avea po-
sibilitatea ca începând chiar
din luna viitoare şi adunând
cel puţin odată pe săptămână
populaţia românească din co-
mună într’un local (şcoală,
etc.), să putem porni hotărîţi
de la început şi cu folos pentru
binele neamului nostru. Prin
prelegeri, prin citirea cărţilor
folositoare din diferite Biblio-
teci Populare, precum şi îndru-
marea prin sfaturi date de cei
cu autoritate morală recunos-
cută în comună, am credinţă
că vom reuşi să facem ca fie-
care român să devină con-
ştient de menirea sa socială ce
are faţă de Naţiune, ţară şi fa-
milie”.

Potrivit acestui apel, la care
populaţia judeţului nostru a
răspuns cu multă însufleţire
s’au ţinut numeroase şezători
culturale şi artistice.

Ultima şezătoare s’a ţinut
duminecă 26 Novembre în
comuna Vulcan, în localul
şcoalei primare de Stat.

După oficiarea serviciului
divin, d-l căpitan Marinescu
a făcut o expunere istorică a
naţiunei române, arătând vir-
tuţile neamului nostru şi rolul
ce îl au conducătorii în opera
de propăşire culturală.

După aceia a avut loc o
producţiune şcolară cu un
program destul de felurit şi
bogat care a întreţinut asis-
tenţa timp de aproape 2 ore
şi jumătate.

S’a recitit de către copiii cla-
selor primare de ambele sexe
diferite poezii cu caracter edu-
cativ civic, iar din când în când
corul compus tot din şcolari a
întonat arii naţionale.

Tot timpul a fost o mare în-
sufleţire iar la sfârşit popula-
ţiunea a proclamat pe d-l căp.
Marinescu ca membru de
onoare al „Casei Culturale”,
care şi-a ales comitetul cu
această ocazie  conform cu
Statutele asociaţiunei „Andrei
Şaguna”.

(Carpaţii, Anul II, Nr. 82,
Vineri 8 Decemvre 1922)
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O frumoasă şi sugestivă ex-
poziţie au dedicat păcii artiştii
amatori, la sediul propriu din
str. N. Bălcescu, înmănunchi-
ind generos lucrări de pictură,
grafică, sculptură şi artă de-
corativă, informa criticul Er-
mil Rădulescu. 

Reţinea, cică, în mod spe-
cial atenţia, varietatea expri-
mărilor, străduinţa evidentă
de a pune în valoare „gene-
roasa idee cu cât mai multă
tensiune afectivă, fie că e vor-
ba despre sublinierea roadelor
păcii (realizările minţii uma-
ne, liniştea creatoare), fie că
artiştii demască îngrozitorul
pericol reprezentat de forţa

armelor tot mai sofisticate în
lumea de astăzi” (de atunci,
din 1982, or fi fost rachetele
de croazieră, Pershing ori cele
sovietice SS20, dar oricum
expoziţia se cam plia pe po-
litica lui Ceaşcă de reducere
a finanţării armatei române,
de propagandă în favoarea pă-
cii etc., n.n.). 

Privitorul se va fi oprit, des-
igur, la lucrări intitulate clar,
limpede, ferm, fără ascunzişuri
şi obnubilări astuţioase, „Nu
bombe, ci pace” de Mircea
Muraru, „Combine, nu tan-
curi” de Eleonora Zatica,
„Destindere” de Doina Tofan,
„Pacea lumii” de Tănase Chi-

rilă Florica. De asemenea,
emoţiona până la lacrimi stilul
simplu şi totuşi poetizant al
unor exponate, unele dintre
ele amintind ineluctabil şi ine-
vitabil pictura naivă, cum era
„Pace copiilor noştri” de  Paula
Vornicu. Excelente i s-au pă-
rut lui Ermil, în acelaşi timp,
picturile care aduceau în prim
plan copiii, cu universul şi can-
doarea lor inefabilă şi miro-
bolantă („Dorim pacea” de
Vergiliu Vasinca şi „Pentru ei
luptăm” de Horst Mayer).
Foarte bine era reprezentată
grafica, cu afişe şi compoziţii
detaşându-se prin „spiritul mi-
litant, agitatoric”. Meritau de

aceea notate „Fereastra spe-
ranţei” de Bod Attila, „Lup-
tăm pentru pace” de Gaby
Ungureanu, „Pacea lumii” de
Elena Oleniuc, „Inima păcii”
de Gyulai N. Margareta, afişul
plin de forţă sugestivă spunând
un „Nu” răspicat „resboiului”
de Nagy P. Csaba, „Strigoii
războiului” de Liviu Babeş
(cred că era viitorul erou şi
martir anticomunist care avea
să-şi dea foc pe pârtia din Po-
iana Braşov puţin înainte de
Revoluţie!), „Belşug” de Hal-
magy Ana Lili, precum şi
compoziţia lui Mihai Mure-
şan. De remarcat era şi secto-
rul artei decorative, unde erau

depăşite anumite dificultăţi
tehnice prin „găsirea inspirată
a ideii ce poate fi transpusă
sensibil, cu mijloace specifi-
ce”. Virginia Diaconu, cu a sa
lucrare „Să apărăm planeta
Pământ” şi, mai ales, foarte
talentata artistă care era Doina
Florişcă, realizând prin „Mesaj
de pace” şi „Vrem doar zâm-
bete şi flori”, compoziţii de-
corative „demne de toată
admiraţia”. 

Câteva sculpturi, de aseme-
nea inspirate, întregeau expo-
ziţia amatorilor, cu destui
laureaţi pe simeze. Ermil a re-
marcat dintre sculptori pe Ana
şi Titus Dobrescu, pe Ilie Ian-

cu, Alexandru Bobeş, Nicolae
Diaconu şi Dumitru Iliescu,
pentru căldura şi delicateţea
„ciopliturii”, cu „frumos şi plin
de har relief”. La care Rădu-
lescu a adăugat sculptura în
lemn şi metal, pe placă, a plas-
ticienilor Ion Tileagă şi Boytor
Arpad. „pentru viaţă, pentru
pace” era o expoziţie în care
amatorii au pus mult suflet şi
imaginaţie, făcând „un apre-
ciabil pas înainte” în noua edi-
ţie a Festivalului naţional
„Cântarea României”. 

(„Drum Nou”, 
28 ianuarie 1982)

Cristina Baciu

Iulian Cătălui

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Mişcarea populară în judeţul Braşov

Pentru viaţă, pentru pace: Notaţii la o expoziţie a artiştilor plastici

29 ianuarie 2015

Unde găsiţi ziarul nostru
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O chinezoaică în vârstă de
28 de ani, care suferă de
o boală de piele ce o face
să pară mai bătrână cu 40
de ani, se va supune unui
tratament de chirurgie
estetică în încercarea de
a-şi reda tinereţea, infor-
mează agenţia Xinhua,
 citată de EFE.

Viaţa lui Hu Juan s-a
schimbat radical după ce a
născut primul copil la vârsta
de 17 ani, iar pielea gâtului şi
a feţei au început să fie afec-
tate de o boală rară numită de
medici „Cutis Laxa” – o al-
terare gravă a epidermei care
o face să arate de 70 de ani.

Este un caz unic în China
şi unul din cele zece con-
semnate în întreaga lume. În
ultimii zece ani, Hu a evitat
să mai iasă din casă şi să se
mai privească în oglindă,

deşi are sprijinul soţului său.
Tânăra, mamă a doi copii
cărora pare a le fi mai de-
grabă bunică, suferă de de-
presie şi a încercat de câteva
ori să-şi curme viaţa.

O echipă de chirurgi şi un
psiholog din Shanghai, im-
presionaţi de acest caz, s-au
pus la dispoziţia femeii, deşi
sunt sceptici în privinţa re-
zultatelor viitoarei operaţii.

Pentru această boala rară
nu există încă un tratament,
dar Hu Juan a acceptat să se
supună intervenţiei pentru
a-şi putea recăpăta aspectul
tânăr.

La 30 de ani
arată ca la 70!

Turnul Eiffel a fost vizitat în
2014 de aproape 7,1 milioane
de oameni, record istoric înre-
gistrat de cel mai celebru mo-
nument din Franţa, informează
metronews.fr.

Un număr de 7.097.302 tu-
rişti l-au vizitat anul trecut, cu
5,3% mai mult decât în 2013,
informează Societatea de
 exploatare a Turnului Eiffel
(SETE), care gestionează mo-
numentul. Vizitatorii au fost în
proporţie de 84% străini şi 16%

francezi. Cei mai mulţi tu-
rişti, după locuitorii din
Hexagon, au fost din Sta-
tele Unite (11,9%), Marea
Britanie (7,5%), Italia
(6,8%) şi Spania (6,7%).

Potrivit SETE, anul tre-
cut a fost marcat de „reve-
nirea turiştilor spanioli”,
mai puţin prezenţi din cauza
crizei economice, precum şi de
o creştere a clientelei indiene.

Tendinţa pare să continue în
2015, chiar în pofida atentatelor

care au zguduit capitala fran-
ceză din 7 până în 9 ianuarie.
„Numărul de turişti nu a scăzut
până acum”, arată SETE, pre-
luată de metronews.fr.

Familia lui Demis Roussos i-a ascuns că
avea cancer la stomac în fază avansată

Artistul a murit a murit du-
minică noaptea, la 69 de ani,
de cancer la stomac, boală
descoperită în stadiu avansat
în luna aprilie a anului trecut
şi pe care familia i-a ascuns-o.

„Ştiind cât îi era de frică,
până la panică, de boală şi
moarte, mama mea vitregă,
fratele meu, medicul său şi cu

mine am decis să nu îi spunem
nimic”, a afirmat fiica cântă-
reţului, Emily, într-un interviu
publicat de revista Paris
Match, citată de Agerpres. 

Chiar şi pe parcursul şedin-
ţelor de chimioterapie, familia
a minimalizat gravitatea bolii,
spunând că sunt doar mici ce-
lule canceroase ce urmau să fie
eliminate, relatează 7sur7.be. 

Funeraliile lui Demis Rous-
sos vor avea loc mâine la
prânz, la Atena, într-un cimitir
unde sunt îngropaţi numeroşi
oameni politici şi de cultură
greci, relatează Agerpres. 

Cântăreţul de origine grea-
că Demis Roussos, pe numele

său adevărat Artemios Ven-
touris Roussos, s-a născut pe
15 iunie 1946 în Egipt. La
zece ani, a devenit interesat
de jazz şi a început să cânte
la trompetă. În timpul crizei
de la Canalul Suez, Roussos
a emigrat împreună cu familia
sa în Grecia, unde a fost ne-
voit să-şi întreţină familia
cântând în baruri. În 1968 a
început să lucreze cu Vangelis
Papatanassiou şi Loukas
 Sideras, luând fiinţă Aphro-
dite’s Child, al cărui prim
 album s-a vândut în peste
un milion de copii numai în
Franţa, făcându-l celebru
în întreaga lume.

Bianca Drăguşanu ar putea reveni la Pro TV
Bianca Drăguşanu, în prezent, nu are contract cu nicio
televiziune din România, iar cei din trustul Media Pro în-
cearcă să profite de acest lucru. Cum în această primă-
vară, la Pro TV încep noi emisiuni, precum „Sunt celebru,
scoate-mă de aici” şi „Ferma”, şefii televiziunii negociază
cu vedetele pentru a participa la aceste show-uri.
Potrivit jurnaliştilor de la Libertatea, pentru emisiunea
„Sunt celebru, scoate-mă de aici”, producătorii au nevoie
de 24 de vedete (10 fete, 10 băieţi şi 4 rezerve), iar Bianca
Drăguşanu ar fi fost deja ofertată, au existat negocieri,
însă nu s-ar fi semnat încă un contract.
În schimb, se pare că deja ar fi semnat cu Pro TV, pentru
show-ul care va fi filmat în Africa, Simona Sensual, Alina
Laufer şi Nicoleta Matea.

Ellie White, pe scenă până
în ultima lună de naştere
Însărcinată în luna a şasea, cân-
tăreaţa Ellie White are o formă
de zile mari, şi nici prin cap nu-
i trece să renunţe la spectacole. 
Artista va aduce pe lume cel de-
al doilea copil al său la începutul
verii, iar până atunci şi-a propus să
susţină o serie lungă de concerte.
De când a lansat un nou show alături de un band de in-
strumentişti, printre care se află şi un saxofonist talentat,
Ellie White are agenda plină de concerte, chiar dacă, în
general, lunile ianuarie şi februarie sunt foarte sărace în
evenimente pentru majoritatea artiştilor.
„Anul a început promiţător. Dintodeauna mi-am dorit să am
propriul band. Este cu totul altă energie pe scenă, şi publicul
simte asta. Perioada dificilă de sarcină pare să fi trecut. Mă
simt bine acum. Cred că şi bucuria de a fi atât de mult timp
pe scenă ajută. Dacă lucrurile continuă în felul acesta, voi
cânta până la naştere”, a declarat Ellie White.

Record de turişti la Turnul Eiffel în 2014.
Peste 7 milioane de vizitatori în 2014


