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VALUTĂ

Klaus Iohannis, care a depus ieri în Parlament jurământul
de învestitură în funcție, a declarat că își dorește o trans-
formare a vieții politice cât timp se va afla la putere și că
„multe lucruri trebuie să se schimbe” în România. „Cred
că am avut prea mult spectacol, prea multe dezbateri sterile,
și nu suficiente soluții”, a declarat Iohannis, adăugând că
”multe lucruri trebuie să se schimbe”. Klaus Iohannis afirmă
că, până la sfârșitul mandatului său, „România trebuie să

fie o democrație care funcționează mai bine”. „Atunci nimeni
nu ar trebui să pună sub semnul întrebării statul de drept
din România. Sistemul de învățământ ar trebui să fie suficient
de bun pentru a ne face mândri. Oamenii ar trebui să pri-
mească tratament decent în spitale, iar economia ar trebui
să fie suficient de bună pentru a încuraja românii care
trăiesc în străinătate să vină acasă”, a precizat președintele
ales.

Cum va arăta România 
lui Klaus Iohannis 

Echipa de hochei pe gheață Corona
Wolves Brașov a câștigat Cupa Ro-
mâniei la hochei pe gheață, după ce
a trecut de Sport Club Miercurea Ciuc
cu scorul de 3-2, în finala competiției.
„Lupii” Brașovului au câștigat trofeul
ce se acordă celei mai bune echipe
din Cupa României, după ce au învins
Sport Club Miercurea Ciuc cu scorul

de 3-2 (0-2, 1-0, 2-0). Pentru trupa
condusă de suedezul Jerry Andersson
au marcat Nagy Klouda și Virag. Ast-
fel „lupii” au bifat primul obiectiv
pentru sezonul 2014-2015, câștigarea
Cupei României. Steaua București s-
a clasat pe locul al treilea în ediția
2014-2015 a Cupei României la ho-
chei. 

Lupii au câștigat Cupa României
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Cele 44 de familii care au primit re-
partiţii în blocul de locuinţe sociale
de pe strada Zizinului au semnat vi-
neri  contractele de închiriere şi au
primit cheile noilor locuinţe. „Trebuie
să vă organizaţi ca la orice bloc de
locuinţe, să vă respectaţi obligaţiile
pe care le aveţi în contract în legătură
cu întreţinerea, achitarea utilităţilor,

iar cine nu respectă aceste lucruri va
elibera locuinţa în 24 de ore. Nu vrem
situaţii în care unul să trebuiască să
plătească 70 sau 80 de lei chirie, să
nu o plătească şi să aibă datorii şi la
întreţinere, iar toţi ceilalţi să sufere
sau să trebuiască să plătească pri-
măria banii în locul lor”, a spus pri-
marul George Scripcaru. 

De Crăciun, 44 de familii au casă nouă
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Din 2015, România trece la
televiziunea digitală terestră
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Deşi nu este alternativa mult aşteptată de români întrucât li-
mitarea tehnică a unui multiplex de emisie este destul de
mare, recepţionarea canalelor DVB-T2 va necesita anumite
costuri din partea utilizatorilor.
Conform directivelor Uniunii Europene, România nu are voie
să acorde vreo subvenţie cetăţenilor pentru achiziţionare echi-
pamentelor pentru recepţionarea canalelor digitale transmise
în sistem DVB-T sau DVB T2. Acordarea oricărei subvenţii,
potrivit UE, ar afecta mediul concurenţial de pe piaţa retran-
smisiei canalelor TV.
Astfel, dacă nu aveţi un televizor care să decodeze semnalul
DVB T2 nu trebuie să îl schimbaţi, ci mai degrabă să achi-
ziţionaţi un receptor DVB T2 al cărui preţ nu este unul ridicat,
potrivit economica.net.Costul unui receptor DVB T2 poate
începe de la 145 lei iar pentru a recepţiona canalele aveţi ne-
voie de o anetenă exterioară al cărei preţ porneşte de la 30
de lei sau interioară al cărei preţ porneşte de la 45 lei.
România va trebui să treacă la televiziunea digitală până pe
data de 17 iunie 2015. Pentru a putea recepţiona posturile
TV retransmise de multiplexuri, clienţii trebuie să îşi achi-
ziţioneze un televizor care să încorporeze un tuner digital
DVB T2 sau să achiziţioneze un receiver DVB T2.
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare
în Comunicaţii (ANCOM) a publicat la începutul lunii de-
cembrie anunţul şi caietul de sarcini pentru licitaţia privind
acordarea celor două multiplexuri de televiziune digitală na-
ţionale nealocate în procedura precedentă, precum şi a 40
de multiplexuri regionale şi 19 locale.
„Se lansează astfel o nouă licitaţie care să asigure tranziţia
spre televiziunea digitală terestră şi încetarea totală a emisiei
analogice terestre până la termenul prevăzut de 17 iunie 2015.
(...) Primele oferte câştigătoare vor fi cunoscute la sfârşitul
lunii ianuarie 2015 şi ulterior ANCOM va anunţa dacă se
impune organizarea etapei de licitaţie pentru anumite cate-
gorii”, se arată într-un comunicat al ANCOM. 

4,4750
3,6474

140,3926

METEO
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Trenurile care circulă pe
cele mai solicitate rute din
perioada sărbătorilor de iar-
nă, inclusiv cele care fac le-
gătura între marile oraşe şi
staţiunile de pe Valea Pra-
hovei, vor avea mai multe
vagoane în perioada 19 de-
cembrie 2014 - 3 ianuarie
2015, informează CFR Că-
lători.

„În perioada cuprinsă în-
tre 19 decembrie 2014 şi 3
ianuarie 2015, pentru adap-
tarea capacităţii de transport
la solicitările publicului cu
prilejul sărbătorilor de iarnă,
trenurile care circulă pe cele
mai solicitate rute din Bucu-
reşti spre Sighetu Marmaţiei,
Satu Mare, Vatra Dornei,

Suceava, Timişoara Nord,
Braşov, Craiova, Bicaz, Bo-
toşani, Iaşi, Baia Mare, Arad
vor fi suplimentate cu vagoa-
ne clasă, vagoane de dormit
şi cuşete”, anunţă CFR într-
un comunicat.

Potrivit reprezentanţilor
companiei, şi trenurile care
fac legătura între Timişoara
şi Iaşi, staţiunile de pe Valea
Prahovei şi principalele ora-
şe ale ţării vor fi suplimen-
tate cu vagoane.

Pe de altă parte, în unele
zile libere din perioada 25
decembrie - 5 ianuarie, când
traficul de călători este ex-
trem de redus, o serie de tre-
nuri InterRegio şi unele de
tip Regio nu vor circula, mai

precizează CFR Călători.
„Rugăm toţi pasagerii să

ţină cont de acest aspect
când îşi planifică deplasările
cu trenul şi să consulte, pen-
tru informaţii actualizate, fie
pagina de internet a compa-
niei, fie să telefoneze la bi-
roul de informaţii”, se mai
arată în comunicat.

Totodată, având în vedere
cererea mare de bilete din
perioada sărbătorilor, se re-
comandă călătorilor să cum-
pere din pasagerilor să
achiziţioneze din timp legi-
timaţiile de călătorie, în spe-
cial pentru trenurile de lung
parcurs care au în compu-
nere vagoane de dormit şi
cuşetă.

Bugetul, contestat la Curtea Constituțională
Opoziţia atacă bugetul pe

2015 la Curtea Constituţio-
nală. În aceste condiţii, legea
bugetului nu poate fi promul-
gată până când judecătorii
Curţii Constituţionale nu-şi
vor exprima punctul de vede-
re. Opoziţia susţine că a depus
mai multe amendamente, care
nu au fost aprobate. „Acest
buget, în opinia noastră, con-
tinuă risipa resurselor buge-
tare, continuă să dea slobod
evaziunii fiscale și, mai ales,

în loc să lupte împotriva
corupției, stimulează corupția.
De asemenea, este un buget
care, împotriva afirmațiilor
demagogice făcute, de la
această tribună, de
reprezentanții Puterii, nu
creează locuri de muncă, ci,
dimpotrivă, micșorează orice
speranță a cetățenilor acestei
țări de a-și mai găsi un loc de
muncă” a declarat deputatul
liberal Eugen Nicolăescu

Reamintim că bugetul de

stat şi cel al asigurărilor so-
ciale pentru 2015 a fost votat
ieri în plenul reunit al Camerei
Deputaţilor şi Senatului. 339
de aleşi au votat pentru, iar
141 împotrivă. Cheltuielile
destinate investiţiilor vor fi
mai mari cu aproape 9 miliar-
de de lei faţă de cele stabilite
pentru acest an, la fel ca bu-
getul asigurărilor sociale, pro-
gramat să crească pentru a
acoperi majorarea pensiilor
cu 5 procente.

Numărul produselor ali-
mentare tradiţionale a
scăzut la 298, de la apro-
ximativ 4.500  anul trecut,
după modificarea şi înăs-
prirea regulilor de ates-
tare, fiind introdusă
obligaţia ca aceste pro-
duse să nu se obţină in-
dustrial, spune mi ni strul
Agriculturii, Daniel Con-
stantin.

„Românii caută din ce în ce
mai mult produse de calitate,
care să le certifice până la urmă
faptul că mănâncă sănătos, iar
asta îi ajută pe producători nu
doar să producă din punct de
vedere cantitativ, dar mai ales
calitativ”, a spus ministrul.

El a afirmat că există 298 de
produse alimentare care au fost
atestate ca fiind tradiţionale.

„E o diferenţă foarte mare.
Anul trecut aveam 4.500 de pro-
duse atestate ca fiind tradiţio-
nale, iar anul acesta avem 298,
după ce am schimbat regulile.
De ce mai puţine? Pentru că am
pus anumite condiţii care au li-

mitat. Până acum, din păcate,
erau produse care se numeau
ca fiind tradiţionale, obţinute
după o reţetă tradiţională, dar
ele se obţineau industrial”, a
mai spus Constantin, citat de
Mediafax.

Acesta a adăugat că schim-
barea legislaţiei îi obligă pe pro-
ducători să nu mai înşele
consumatorii. Potrivit lui Con-
stantin, produsele tradiţionale
se caută în special pe piaţa in-
ternă, cu excepţia mierii, care

este cerută şi la export.
Regulile sunt clare, reţeta tre-

buie să aibă măcar 30 de ani şi
să nu conţină chimicale. Doar
275 de producători din cei peste
4.400 au reuşit să demonstreze
că alimentele pe care le vând
drept tradiţionale sunt preparate
ca pe vremuri, adică nu în can-
tităţi şi cu ingrediente industriale.
Trierea era necesară, pentru că
România ajunsese să aibă de 34
de ori mai multe alimente tra-
diţionale decât Franţa şi Italia,

recunoscute pentru gastronomia
specifică. 

După intrarea în vigoare a
noilor reglementări, în 19 judeţe
nu mai găsim nici măcar un sin-
gur produs tradiţional atestat
oficial. Unii comercianţi pun
etichete de produs tradiţional
pe alimente obişnuite, sau chiar
pe unele fabricate din ingredien-
te de import. De la începutul
anului au fost respinse 137 de
dosare pentru reatestarea pro-
duselor tradiţionale.

Lovitură: Din 4.500 de produse
tradiționale, au mai rămas 298

Peste 3000 de petarde confiscate de polișiști 
În weekend  au fost organizate și desfășurate acțiuni
în cadrul Planului național Foc de artificii, pentru ve-
rificarea legalității  desfășurării operațiunilor cu arti-
cole pirotehnice în  perioada sărbătorilor de iarnă.
Polițiștii Secției 5 Poliție Brașov au prins pe Bulevardul
Saturn doi brașoveni de 44 și 50 ani, care  aveau
asupra lor 1224 petarde, pe care intenționau să le
comercializeze ilegal.De asemenea, polițiștii Servi-
ciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase au de-
pistat în zona unui complex comercial din municipiul
Brașov un brașovean de 29 ani, care comercializa
ilegal 1800 bucăți articole pirotehnice. În comuna
Apața a  fost prinsă pe strada Gării o localnică de 22
ani, care avea asupra sa 1080 petarde, pe care
intenționa să le comercializeze. Obiectele  pirotehnice
menționate au fost ridicate de polițiști, care au întocmit
în toate cazurile relatate dosare penale conform Legii
126/1995.

SRI va putea verifica orice calculator
Senatul, în calitate de cameră decizională, a adoptat
săptămâna trecută, cu unanimitate de voturi, proiectul
de lege privind securitatea cibernetică a României,
care le permite reprezentanţilor serviciilor secrete să
aibă acces la datele deţinute de furnizorii de internet
şi telefonie. Practic, Parlamentul a adoptat o nouă
lege Big Brother, puţin modificată. În luna mai, Gu-
vernul a iniţiat un proiect de lege privind securitatea
cibernetică, pe motiv că „România este cu certitudine
vizată de entităţi ostile active în mediul virtual, nivelul
de securitate cibernetică fiind - în prezent - insuficient
pentru a face faţă unor atacuri de nivel ridicat ori cu
intenţii distructive”. Numai că Guvernul a avut grijă
să le ofere structurilor de securitate posibilitatea de
a avea acces la informaţii privind datele personale,
lucru aspru criticat de Curtea Constituţională.

Trenurile de pe cele mai solicitate rute vor
avea vagoane suplimentare de sărbători

Noua legislație îi va împiedica pe comercianți să falsifice produsele tradiţionale



La Poiana Brașov, domeniul
schiabil este deschis, dar se
poate schia doar în partea su-
perioară a Masivului Postăva-
rul.

„Se poate schia pe pârtiile
Drumul Roșu și Pârtia Lupului,
până la telescaunul Ruia. Pâr-
tiile sunt înghețate, stratul de

zăpadă este între 15 și 25 de
centimetri și este doar zăpadă
artificială. Până acum s-au fo-
losit 25.000 de metri cubi de
apă pentru producerea zăpezii
artificiale”, a declarat adminis-
tratorul domeniului schiabil din
stațiune, Dorin Drăgoi, pentru
agerpres.ro

Telecabina Kanzel, telescau-
nul Ruia și teleschiul Ruia sunt
funcționale.

O urcare simplă cu teleca-
bina costă 20 de lei pentru
adulți și 10 lei pentru copiii
cu vârste între 6 și 12 ani, 35
de lei o urcare și o coborâre
pentru adulți și 17 lei pentru
copii, iar o coborâre, 20 de lei
pentru adulți și 10 lei pentru
copii. În ceea ce privește cos-
turile pentru o cartelă, valabilă
pe toate mijloacele de trans-
port pe cablu, telecabine, te-
lescaune, telegondole și
teleschiuri, prețul este cuprins
între 30 de lei și 530 de lei,
în funcție de numărul de
puncte al cartelei, cu reducere
la jumătate pentru copii.

Beneficiarii bonurilor valo-
rice acordate de municipalitate
în cadrul programului „Pentru
suflet” mai au la dispoziţie pa-
tru zile pentru a intra în po-
sesia lor. Mu ni cipalitatea a
decis să acorde o prelungire
pentru distribuirea tichetelor,
astfel încât beneficiarii mai
pot să se prezinte la sediul Di-
recţiei de Servicii Sociale
(DSS) a Primăriei, de pe stra-
da Panselelor, în zilele de  22,
23, 29 și 30 decembrie, pen-
tru a intra în posesia lor. 

Tichetele se acordă bra șo -

ve nilor care au pensii mai
mici de 1.000 de lei și au îm-
plinit vârsta legală de pensio-
nare (63 de ani femeile și 65
de ani bărbații). Fiecare be-
neficiar primește câte cinci bo-
nuri valorice, fiecare cu o
valoare de 10 lei, acestea pu-
tând fi utilizate pentru
achiziționarea de produse ali-
mentare. Pentru a intra în po-
sesia acestor tichete, be neficiarii
trebuie să se prezinte cu bule-
tinul de identitate (original și
copie), cuponul de pensie de
pe luna noiembrie sau decem-

brie (original și copie) și o ce-
rere de mână. În cazul persoa-
nelor nedeplasabile, tichetele
pot fi ridicate şi de alte persoa-
ne, în baza unei împuterniciri
de mână. În acest caz, pe lângă
actele menţionate mai trebuie
adusă împuternicirea în original
şiu actul de identitate al împu-
ternicitului, în original şi copie. 

Potrivit directorului DSS,
Mariana Topoliceanu, au in-
trat în posesia tichetelor
11.500 de vârstnici, de la în-
ceputul acestui program.

A.P

Președintele ales al Ro-
mâniei, Klaus Iohannis, a
depus ieri jurământul de
învestitură în plenul reu-
nit al Parlamentului.

Şedința solemnă  a avut loc
la Camerei Deputaților și Sena-
tului. La ceremonie au asistat
numeroşi invitaţi, între care foştii
preşedinţi Ion Iliescu şi Emil
Constantinescu, patriarhul Da-
niel, arhiepiscopul romano-ca-
tolic de Bucureşti Ioan Robu,
principele Radu.

Klaus Iohannis a depus jură-
mântul, conform prevederilor
stipulate de Constituţia Româ-
niei, apoi a semnat documentul,
pe care l-a înmânat preşedintelui
de şedinţă. Preşedintele Camerei
Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a
citit declaraţia Parlamentului Ro-
mâniei cu privire la depunerea
jurământului, iar PF Daniel a bi-
necuvântat învestirea preşedin-

telui Klaus Iohannis. Ulterior
preşedintele Klaus Iohannis
a adresat un mesaj Camerelor
reunite ale Parlamentului.

„voi fi președintele tuturor
românilor”.  „Stau aici în faţa
dumneavoastră conştient de
miza acestui moment pentru
viitorul României. Sunt onorat
de încrederea cetăţenilor şi îi
asigur că voi fi preşedintele
tuturor românilor. Mulţumesc
tuturor concetăţenilor pentru
că aţi arătat lumii întregi ade-
vărata faţă a României. Aţi
făcut să triumfe democraţia.
Se vorbeşte despre aşteptări,
despre speranţe, despre sem-
nalul dat de votul din 16 no-
iembrie. O îndoială din trecut
pare a-şi face loc. Dacă aş-
teptările mari duc la dezamă-
giri. Le spun românilor aşteptăile
mari pot duce la realizări mari.
România lucrului bine făcut este
angajamentul luat şi cu care por-

nesc pe acest drum. O Românie
în care stabilitatea, calmul devin
reperele normalităţii. România
nu are voie să rămână ţara pro-

iectelor mereu începute şi nicio-
dată terminate. Vreau ca la final
de mandat oamenii să vadă că
am făcut legi durabile, instituţii

solide. Trebuie să ne apucăm
de treabă. Lucrurile nu se vor
întâmpla peste noapte. La fie-
care etapă vom avea de în-
fruntat capcane.

Mă bucur să constat că
există deschiderea pentru a
începe discuţiile pentru revi-
zurea Constituţiei.

Înţeleg raţiunile politice,
dar vă rog, pe cei din partide,
că nu mai putem lua decizii
conjuncturale. Sper că avem
cu toţii înţelepciunea să nu
repetăm greşelile din trecut.

E momentul să ne rapor-
tăm altfel şi la marile sisteme
publice. Cum dezvolăm un
sistem de educaţie perfor-
mant, cum facem ca Româ-
nia să plătească pensii
decente pe termen lung. Do-

resc să aprofundăm parteneria-
tul strategic cu SUA. Ca membru
NATO, nu putem fi doar bene-
ficiarii unui sistem de securitate.

Trebuie să fim şi furnizori de
secruitate.

Îmi propun ca în primele şase
luni să prezint strategia de apă-
rare a României. Îmi doresc o
voce mai puternică a României
în concertul european. Cred că
salutăm cu toţii rezultatele ale-
gerilor din Moldova. Acest re-
zultat ne obligă să fim sprijinul
cel mai important al fraţilor de
peste Prut. Cu toţii ne dorim o
transformare profundă a Ro-
mâniei în ansamblul său. Schim-
bările de legislaţie sunt doar un
pas. Trebuie schimbate şi men-
talităţi. Vreau o Românie în care
nu e timp de spectacol. Îmi do-
resc o naţiune puternică”, a
transmis Iohannis.

După depunerea jurământu-
lui din Parlament Klaus Iohan-
nis a participat la ceremonia de
preluare a mandatului de pre-
şedinte al României de la Palatul
Cotroceni.

Klaus iohannis este noul
preşedinte al României

Se poate schia în Poiana Brașov
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Încă 4 zile pentru pachetul „Pentru suflet"
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România a exportat în pri-
mele nouă luni din acest an o
cantitate de 6,67 milioane de
tone de grâu, porumb și orz, în
creștere cu 20,6% față de pe-
rioada similară din 2013, când
au fost livrate pe piețele externe
5,53 milioane tone de astfel de
produse, relevă analiza compa-
rativă a schimburilor comerciale
cu produse agroalimentare în
perioada 1 ianuarie - 30 sep-
tembrie din 2014. În perioada

ianuarie - septembrie 2014, în-
casările totale obținute din ex-
porturile de grâu, porumb și orz
au depășit 1,362 miliarde de
euro, reprezentând mai mult de
o treime (35%) din suma totală
obținută în aceeași perioadă din
exporturile de produse agroali-
mentare, care s-a cifrat la peste
3,9 miliarde de euro. 

Comparativ, în perioada si-
milară din 2013, încasările din
exporturile de grâu, porumb și

orz au fost de 1,244 miliarde
de euro, un procent aproape
similar, respectiv 35,4% din
valoarea exporturilor totale de
3,5 miliarde de euro. 

Potrivit statisticii MADR,
din cantitatea de cereale pla-
sată pe piețele externe (țările
UE și țările terțe), grâul a re-
prezentat 4 milioane de tone,
porumbul 1,493 milioane de
tone, iar orzul 1,177 milioane
de tone. 

Preţul mediu al energiei
electrice vândute la tarif
reglementat clienţilor
casnici care nu şi-au
schimbat furnizorul de
energie va creşte de la 1
ianuarie cu 0,26%, ca ur-
mare a majorării valorii
unor componente de
preţ ale tarifelor regle-
mentate şi a reducerii al-
tora.

„Impactul tarifelor aprobate
(...), începând cu 1 ianuarie
2015, va duce la o creştere de
0,26%, sub cea estimată iniţial,
a preţului mediu de vânzare a
energiei electrice la tarifele re-
glementate faţă de cele realizate
în semestrul al doilea din 2014”
potrivit unui comunicat al Au-
torităţii Naţionale de Reglemen-
tare în domeniul Energiei
(ANRE).

Explicaţia ANRE pentru
această majorare este creşterea

valorii componentelor de preţ
ale tarifelor reglementate şi re-
ducerea valorii componentei de
rezervare/abonament facturate
corespunzător cotei reglemen-
tate de energie electrică.

România s-a angajat faţă de
Comisia Europeană şi Fondul
Monetar Internaţională să eli-
mine preţurile reglementate
în sectorul gazelor şi energie
electrică. Pentru companii, li-

beralizarea pieţei de electri-
citate s-a încheiat la începutul
acestui an. Pentru populaţie,
procesul va dura până la 31
decembrie 2017.

De asemenea, Comitetul
de reglementare al ANRE a
avizat noi valori ale compo-
nentei de piaţă concurenţială
(CPC) pentru perioada 1 ia-
nuarie-30 iunie 2015, care va
creşte în medie pe ţară cu

0,46%. Valoarea CPC variază
între 0,2 lei şi 0,4 lei/kWh, în
funcţie de furnizorul de elec-
tricitate. 

Consumul mediu de electri-
citate al unei familii este de circa
200 kWh pe lună. CPC a fost
introdus în facturile consuma-
torilor la jumătatea anului 2013
şi se aplică pentru pentru can-
titatea de electricitate cumpărată
de pe piaţa liberă.

Creşte preţul energiei
furnizate populaţiei

Știri pe scurt

ECoNoMIC

Exporturile de grâu, porumb și orz 
s-au majorat cu 20% în primele nouă luni

Deficitul bugetar pentru anul
2014 a ajuns la 2% din Produ-
sul Intern Brut (PIB), conform
datelor operative ale Ministe-
rului Finanțelor Publice
(MFP), însă vor urma o serie
de încasări, în condițiile în care
Fiscul a prelungit până pe 22
decembrie termenul limită pen-
tru declararea și efectuarea
plăților obligațiilor fiscale afe-
rente perioadei fiscale prece-
dente.

„Acum suntem la deficit de
2 (2% din PIB — n.r.), dar
acest deficit nu cumulează și ce
venituri mai avem până pe 22
decembrie, pentru că s-a dat
acea derogare (prelungirea ter-
menului limită pentru plata

obligațiilor fiscale — n.r.)”, a
declarat vineri, pentru Ager-
pres, ministrul Finanțelor Pu-
blice, Darius Vâlcov.

Datele oficiale publicate de
MFP pentru primele 10 luni
din 2014 arătau un excedent
bugetar de 0,29% din PIB.
Pentru 2014, autoritățile ro-
mâne și Fondul Monetar
Internațional (FMI) au conve-
nit un deficit bugetar de 2,2%
din PIB atât pe metodologia
cash, cât și pe metodologia
ESA a Uniunii Europene.
Agenția Națională de Admi-
nistrare Fiscală a anunțat, re-
cent, că a amânat termenul
până la care contribuabilii pot
depune declarațiile și plăti

creanțele fiscale aferente lunii
noiembrie. Noul termen comu-
nicat este astăzi, 22 decembrie,
după ce inițial se anunțase că,
anul acesta, creanțele fiscale
sunt scadente și se declară până
vineri, 19 decembrie.

Până astăzi,  22 decembrie,
trebuie depuse formularele și
efectuate plățile aferente
obligațiilor fiscale reprezentând
impozitul pe venit reținut la
sursă, contribuțiile sociale și
TVA; plățile anticipate privind
impozitul pe venit, a
contribuției de asigurări sociale
de sănătate şi a contribuției de
asigurări sociale la sistemul pu-
blic de pensii, toate aferente
trimestrului IV.

România, unită cu Ungaria prin autostradă: 
tronsonul Nădlac-Arad este gata!
Cea mai mare parte a autostrăzii Nădlac - Arad s-a deschis
circulaţiei rutiere, deşi lucrările nu sunt încă finalizate. Nu
are montate panourile antiorbire şi nici gardurile de pe
margine. Constructorii dau însă asigurări că ce a mai
rămas de făcut nu va pune în pericol vieţile şoferilor şi că
totul va fi gata până la sfârşitul lui ianuarie. În urmă cu
exact trei ani aceeaşi promisiune o făceau şi constructorii
care au deschis circulaţiei autostrada Arad-Timişoara.
Muncitorii lucrează de zor la primul lot al autostrăzii Năd-
lac-Arad. Chiar dacă drumul de mare viteză ar fi trebuit
inaugurat în ianuarie anul viitor, constructorul a decis să-
l deschidă circulaţiei mai devreme, pentru a uşura accesul
către vamă, înainte de sărbători. „Unele le vom termina
până la sfârşitul lui ianuarie, altele vor mai dura un pic,
mă refer în principal la racordul electric pentru asigurarea
iluminatului în nodul rutier care durează mai mult”, spune
Adrian Adler, reprezentantul constructorului autostrăzii
Nădlac – Arad.

Guvernul vrea să treacă promovarea 
turismului la Institutul de Comerţ Exterior
Patronatele din turism cer Guvernului să renunţe la decizia
prin care promovarea României trece de la ANT la nou
înfiinţatul Institut Român de Comerţ Exterior, considerând
că măsura este absurdă, decapitează turismul, creează
haos şi arată lipsa de consideraţie a statului faţă de acest
sector. „Nu văd de ce un institut de comerţ ar trebui să se
ocupe de promovarea turismului. Promovarea ar trebui
făcută de o instituţie care să cunoască bine background-
ul industriei şi piaţa. Cum să dai această promovare unora
care habar nu au să o facă?“, a declarat Radu Enache,
preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România
(FIHR) şi unul dintre cei mai mari hotelieri din ţară.

Deficitul bugetar în 2014 a ajuns la 2% din
PIB, potrivit Ministerului Finanţelor
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În luna mai 2014 a fost
lansat la nivel național
proiectul strategic POS-
DRU/160/2.1/S/133020
„Creşterea capacităţii de
integrare pe piaţa muncii
a studenţilor şi absolven-
ţilor prin consiliere şi pla-
samente practice”.

Acest proiect, în care
Agenția de Dezvoltare Durabilă
a Județului Brașov este partener
alături de Mișcarea Română
pentru Calitate din Craiova (li-
derul de parteneriat), Universi-
tatea Transilvania din Brașov,
Universitatea din Pitești, Uni-
versitatea din Craiova, Univer-
sitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău,  AMADEUS Associa-
tion, Viena, Austria si MAC-
Team aisbl, Bruxelles, Belgium,
are ca obiectiv principal conso-
lidarea unui cadru performant
de susținere a studenților în sco-

pul îmbunătăţirii tranziției de
la școală la viața activă, prin
consiliere și organizarea de sta-
gii de practică în companii, in-
clusiv prin cooperare trans-
națională. 

Proiectul își propune în prin-
cipal să consolideze un cadru
performant de susținere a
studenților în scopul îmbună-
tăţirii tranziției de la școală la
viața activă, prin consiliere și
orientare profesională și orga-
nizarea de stagii de practică în
companii, inclusiv prin coope-
rare trans-națională.

Aceasta vizează sprijinirea
integrării pe piața muncii a unui
număr de 5.600 de studenți
înmatriculați în sistemul na -
țional de învățământ prin im-
plicarea lor în activități de con-
siliere și orientare în carieră și
participarea la stagii de practică
profesională (în România și în
Uniunea Europeană). 

Activitatea de consiliere este
realizată în paralel cu participa-
rea la 134 vizite de studii și ex-
cursii tematice pentru studenți,
derulate în cadrul companiilor
românești pe parcursul a trei
zile, timp în care au loc vizite
la 3-5 întreprinderi și au loc 6-
8 ore de consiliere în carieră.
Stagiile de pratică internaționale

au o durată de 3 săptămâni și
sunt organizate de partenerul
austriac la întreprinderi din Uni-
unea Europeană, aceștia având
posibilitatea să obțină un loc de
muncă în cadrul acestor între-
prinderi, în vreme ce stagiile de
practică națională se desfășoară
pe o durată de 30 de zile sub
îndrumarea unui tutore din în-

treprinderea de practică.
Vizitele de studii ca și  stagiile
de practică internațională sunt
desfășurate în anii universitari
2013/2014 și 2014/2015, iar
practica națională, în anul uni-
versitar 2014/2015 la întreprin-
deri care activează în domeniile
de studiu ale studenților din
grupul țintă.

Agenția de Dezvoltare Du-
rabilă a Județului Brașov este
implicată, în principal, în or-
ganizarea activităților de
practică națională, precum și
în organizarea și desfășurarea
vizitelor de studii și a excur-
siilor tematice la întreprinderi
din țară, ca suport pentru con-
siliere și orientare profesio-
nală pentru studenți pentru
un număr de 1000 de studenți
ai celor 4 universități, îm -
părțiți în 25 de grupuri. În
anul 2014, experții ADDJB
au organizat derularea a 10

vizite de studiu și excursii te-
matice pentru un număr de
408 studenți, participând, to-
todată, la consilierea acestora
în vederea integrării pe piața
muncii. Vizitele au avut loc
la 32 de întreprinderi din țară,
din care 16 funcționează la
nivelul județului nostru.  

În cadrul acestor vizite,
studenții au posibilitatea să
vadă mediul de lucru efectiv
din întreprinderi, echipamen-
tele și modul de funcționare
a acestora, precum și procesul
de producție.

Proiectul este implementat
în perioada mai 2014 – de-
cembrie 2015. Costurile im-
plicate de aceste activităţi
sunt acoperite în totalitate
din fondurile proiectului.

Mai multe detalii pe:
- www.addjb.ro
- www. consilieresipracti-

ca.rrv.ro/index.php. 

Consultanţă pentru integrarea
studenţilor pe piaţa muncii 

agent de intervenţie pază şi ordine 1 
agent de securitate 1 
agent servicii client 5 
ajutor ospătar 1 
ambalator manual 4 
analist financiar 1 
asistent manager 1 
asistent manager 1 
asistent medical (studii superioare) 1 
asistent medical generalist 4 
barman 1 
brand manager 2 
brutar 1 
brutar 1 
bucătar 3 
bucătar-şef 1 
cameristă hotel 3 
casier 2 
conducător autospecială 1 
confecţioner articole din piele şi înlocuitori 1 
confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori,
după comandă 1 
confecţioner-asamblor articole din textile 1 
consilier administraţia publică 1 
desenator-însemnător cherestea 1 
electrician auto 1 
electrician de întreţinere şi reparaţii 3 
electrician exploatare reţele electrice 1 
electromecanic 1 
femeie de serviciu 2 
fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte 1 
frezor universal 1 
frizer 1 
funcţionar administrativ 1 
gestionar depozit 4 

infirmier/infirmieră 1 
inginer construcţii civile, industriale şi agricole 1 
inginer de sistem în informatică 1 
inginer de sistem software 1 
inginer economist 1 
inginer electromecanic 1 
inginer industrializarea lemnului 1 
inginer mecanic 3 
inginer producţie 3 
îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară 2 
îngrijitor bătrâni la domiciliu 1 
îngrijitor clădiri 1 
îngrijitor de copii 2 
instalator apă, canal 1 
lăcătuş construcţii metalice şi navale 1 
lăcătuş mecanic 4 
lăcătuş-montator 1 
legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale) 1 
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 1 
lucrător comercial 6 
măcelar 1 
măcelar 1 
magaziner 1 
manager 1 
manichiurist 1 
manipulant mărfuri 5 
mecanic agricol 1 
montator subansamble 3 
muncitor necalificat în industria confecţiilor 3 
muncitor necalificat în silvicultură 1 
muncitor necalificat la ambalarea produselor sub
formă de praf şi granule 1 
muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor 1 
muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor 2 
muncitor necalificat la întreţinerea 

de drumuri, şosele, poduri, baraje 1 
operator calculator electronic şi reţele 1 
operator la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi
laminarea metalelor 1 
operator la maşină de etichetat 1 
operator la maşini-unelte cu comandă numerică 7 
operator la maşini-unelte semiautomate 
şi automate 1 
operator mase plastice 1 
ospătar (chelner) 4 
pedichiurist 1 
portar 1 
primitor-distribuitor materiale şi scule 1 
programator 1 
programator ajutor 2 
proiectant inginer aeronave 1 
proiectant inginer mecanic 1 
recepţioner de hotel 1 
rectificator universal 1 
referent de specialitate financiar-contabilitate 1 
reglor la maşini pentru confecţionarea elementelor
galvanice 1 
salvamar 1 
secretară 1 
şef agenţie comercială 1 
şef atelier 1 
şef serviciu 1 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 3 
şofer de autoturisme şi camionete 5 
spălătoreasă lenjerie 1 
specialist în domeniul proiectării 
asistate pe calculator 1 
specialist marketing 1 
specialist resurse umane 2 
stilist protezist de unghii 1 
stivuitorist 1 
strungar la maşini de strunjit roţi căi ferate                   1

strungar universal 1
sudor 6
supraveghetor jocuri (cazino) 1
tâmplar universal 1
tehnician dentar 1
tehnician mașini și utilaje 1
tehnician preț de cost 1
teleoperator financiar-bancar 1
țesător 1
tinichigiu carosier 1
tipograf-tipăritor 1
vânzător 3
vopsitor auto 1
vopsitor industrial 1

casier 1
casier încasator 1
lucrător comercial 1
medic veterinar 1
menajeră 1
muncitor necalificat în silvicultură 1

electrician în construcții 1
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli
zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet 1
sculer-matrițer 1

muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor 20
tehnician mentenanță electromecanică - automatică
echipamente industriale 1

Braşov

Făgăraş

Rupea

Zărnești

A.J.O.F.M. BRAŞOV LOCURI DE MUNCĂ VACANTE 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879
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Mureşenii, familia 
care a făcut istorie

Luni

Familia Mureşenilor a avut  mari merite în viaţa
culturală şi politică a Braşovului, dar şi  a Tran-
silvaniei. Clădirea în care a locuit  Iacob Mureşianu
a devenit muzeu în 1968, iar în ultimii ani „Casa
Mureşenilor” a ajuns foarte cunoscută, în urma
numeroaselor evenimente culturale organizate
aici. Muzeul s-a înfiinţat ca urmare a donaţiei fă-
cute de urmaşii familiei Mureşianu. Acesta  găz-
duieşte o valoroasă  colecţie de mobilier, pictură,
sculptură şi o arhivă de peste 25.000 de documente.
Situată în Piaţa Sfatului, nr.25, clădirea a ajuns
la  familia Mureşianu, în 1840, prin căsătoria lui
Iacob cu Sevastiţa Nicolau. Decenii la rând, aici a
fost sediul ziarului „Gazeta Transilvaniei”.

Din istoria Mureşenilor,  s-au distins în mod de-
osebit:

•   Iacob Mureşianu (1812-1887). Profesor, pu-
blicist, membru de onoare al Academiei Române,
conduce direct „Gazeta Transilvaniei” din 1850
până în 1877 şi „Foaie pentru minte, inimă şi li-
teratură”, între 1850 -1865.

•    Andrei Mureşianu( 1816-1863), văr cu Iacob.
Filozof,  poet şi publicist, colaborator al lui George
Bariţiu la presa braşoveană, este autorul poeziei
„Deşteaptă-te Române”, care  a devenit cântecul
revoluţionarilor de la 1848, fiind numit de Nicolae
Bălcescu Marseilleza românilor. S-a numărat
printre conducătorii Revoluţiei paşoptiste, făcând
parte din  delegaţia Braşovului la Adunarea de
la Blaj, din mai 1848. Din 1990, „Deşteaptă-te
Române”, este proclamat  imn naţional.

•    Aurel Mureşianu (1847-1909), fiul lui Iacob,
este unul dintre fondatorii societăţii studenţeşti
România Jună, la Viena. Renunţă la o carieră
juridică  strălucită  în capitala imperiului, unde
şi-a luat doctoratul în Drept, pentru  a prelua
conducerea  ziarului  „Gazeta Transilvaniei”, în
1878, misiune pe care a  îndeplinit-o până în
1909.

•    Iacob Mureşianu(1857-1917), fiul lui Iacob ,
a fost compozitor şi profesor la Blaj.

•    Traian Mureşianu (1864- 1901), fiul lui Iacob,
a fost sculptor.

•    Din a treia generaţie fac parte fiii lui Aurel Mu-
reşianu: A.A. Mureşianu(1884-1950), publicist şi is-
toriograf  şi Iuliu Mureşianu ( 1902-1956), sculptor.

Una dintre cele mai mari contribuţii la răspân-
direa spiritualităţii româneşti a fost adusă de fa-
milia Mureşenilor prin publicaţia „Gazeta de
Transilvania”.

„În istoria jurnalisticii române din Ardeal, „Gazeta
Transilvaniei” ocupă un loc de frunte, deşi a rămas
o foaie provincială - doctorul Aurel Mureşianu, cre-
dinciosul şi îndelungatul ei director şi-a câştigat
mai multe merite decât mulţi adversarii săi mai po-
pulari, care în locul gravităţii acestuia aduceau ze-
flemeaua, ce prinde mai uşor la publicul mare,”
scria cărturarul Sextil Puşcariu, care a fost co-
laborator al Gazetei.

Elena Cristian 

Foto: www.muzeulmuresenilor.ro



Cele 44 de familii
care au primit repar-
tiţii în blocul de lo-
cuinţe sociale de pe
strada Zizinului au
semnat vineri  con-
tractele de închiriere
şi au primit cheile
noilor locuinţe. 

Toţi beneficiarii au fost
invitaţi la Primărie pentru
a semna contractele, iar
primarul George Scripca-
ru şi viceprimarul Adina
Durbacă le-au explicat
modul de organizare şi
condiţiile în care trebuie să
îşi achite obligaţiile de loca-
tari.

„Trebuie să vă organizaţi
ca la orice bloc de locuinţe,
să vă respectaţi obligaţiile pe
care le aveţi în contract în le-
gătură cu întreţinerea, achi-
tarea utilităţilor, iar cine nu
respectă aceste lucruri va eli-
bera locuinţa în 24 de ore. Nu

vrem situaţii în care unul să
trebuiască să plătească 70
sau 80 de lei chirie, să nu o
plătească şi să aibă datorii şi
la întreţinere, iar toţi ceilalţi
să sufere sau să trebuiască să
plătească primăria banii în
locul lor. Încercăm, în 2015,
să pornim o nouă investiţie
care să asigure şi altor familii
din Braşov, aflate în aceeaşi

situaţie, o locuinţă so-
cială, pentru că vor-
bim de o categorie de
persoane aparte, fa-
milii aflate în situaţii
de risc social şi tre-
buie să le acordăm
atenţia cuvenită”, a
spus primarul Geor-
ge Scripcaru. 

Beneficiarii şi-au

ales în prezenţa oficialilor
Primăriei şi şeful de bloc,
care va fi interfaţa lor cu
Primăria. Șef de bloc a
fost desemnat Cristian
Moroșanu, care a fost rănit
în timpul Revoluției din
1989, şi care așteaptă de
mulți ani o locuință. În
cele 44 de apartamente s-
au mutat 118 de persoane,
dintre care 57 de copii.
„Aici s-au mutat familii cu
copii, dar care au și veni-
turi, pentru a putea plăti

chiria, cuprinsă între 70 și
90 de lei, dar și utilitățile.
Pentru mulți dintre ei este un
nou început”, a declarat vi-
ceprimarul Adina Durbacă. 

Plata utilităţilor şi a chiriei
este făcută de către proprie-
tari direct către primărie, prin
Direcţia Fiscală, iar munici-
palitatea primeşte şi achită
facturile de la furnizorii de
utilităţi.

Bloc amenajat pe bani euro-
peni.  Blocul a fost amenajat
de Primărie în locul fostului

internat al Grupului Şcolar de
Turism şi Alimentaţie Publică
Braşov. Potrivit di rec torului
DSS Braşov, Mariana Topo-
liceanu, majoritatea familiilor
beneficiare au trei sau patru
membri, dintre care unul are
un handicap. Pe lista de prio-
rităţi din 2013 au fost înregis-
traţi 118 posibili beneficiari,
dintre care o parte au primit
deja locuinţe în imobile apar-
ţinând RIAL, iar pe lista ac-
tualizată s-a ajuns până la
poziţia 59. Directorul DSS a
declarat că potrivit ultimei lis-
te, aprobate în şedinţa de Con-
siliu Local din noiembrie, încă
90 de persoane aşteaptă re-
partiţia unei locuinţe pe criterii
sociale. Proiectul ”Reabilitare
clădire cu destinaţie de locuin-
ţe sociale” a fost finanţat prin
Programul Operaţional Regio-
nal 2007-2013. Valoarea to-
tală a contractului de finanţare
a fost de 4.628.587,44 lei in-
clusiv TVA. A.P.

44 de familii cu probleme
sociale au casă nouă de crăciun

Asociația Luptătorilor,
Răniților și Urmașii Eroilor
„Brașov Decembrie 1989”  îi
invită astăzi pe brașoveni să par-
ticipe la  manifestările prilejuite
cu ocazia împlinirii a 25 de ani
de la victoria Revo lu ției române
din Decembrie 1989.

Astăzi,  22 decembrie, la ora
10.00, la Troița din fața Pre-
fecturii vor avea loc un cere-
monial militar și o depunere de
coroane.

Ulterior, la Cimitirul eroilor
Re voluției Române din Decem-
brie 1989, se vor organiza un
ceremonial religios și militar.
Reprezentanții Asociației, ai
insti tuțiilor publice locale și
județene, ai Armatei, ai Poliției,
ai Jandarmeriei, ai Partidelor
Politice, vor depune coroane ca
semn de omagiu pentru martirii

Brașovului din Revoluție. La fi-
nal, membrii Asociației vor
împărți pachete.

22 decembrie 1989, ziua victoriei
Revoluţiei Române.  22 decembrie
a fost ziua cea mai importantă
a Revoluţiei Române, este ziua
victoriei. La ora 12:06, elicop-
terul avându-i la bord pe Nico-
lae şi Elena Ceauşescu a decolat
de pe sediul Comitetului Central
al PCR. „Dictatorul a fugit!”
este strigătul de victorie al Re-
voluţiei Române. Trei zile mai
târziu vor fi împuşcaţi în urma
unui simulacru de proces.  În
acest timp, în Bucureşti şi în mai
multe oraşe din ţară, inclusiv la
Brașov,  au loc confruntări vio-
lente între protestatari şi ceea
ce nici până astăzi nu s-a dovedit
dacă au existat cu adevărat: te-
roriştii. Regimul comunist era

declarat ilegal şi se
constituia o mişcă de
uniune naţională, nu-
mită Frontul Salvării
Naţionale. Conform
datelor oficiale, în Re-
voluţia română din
decembrie au murit
1142 de persoane, au
fost rănite 3138, iar
alte 760 au fost reţi-
nute.

Proiecție de film la
okian. Astăzi, de la
ora 18.00 la Libră-
ria Okian va fi or-

ganizată o ediţie specială
dedicată Revoluţiei, o ediţie
a Serii de Film Braşov făcută
în colaborare cu CineClub
Braşov. 

Pentru proiecţia de la
această întâlnire este pregătit
documentarul „După revolu-
ţie”, un film realizat de Lau-
renţiu Calciu. După proiecţie
vor avea loc şi discuţii. In-
trarea este gratuită. Docu-
mentarul „După Revoluţie”
surprinde prin redarea unei
societăţi româneşti anchilo-
zată după aproape o jumătate
de secol de comunism. Lip-
siţi de exerciţiul democratic,
opiniile românilor variază de
la „în afară de FSN, nu tre-
buie să existe niciun alt par-
tid” la „să fie oricine, dar nu
comunişti”. 
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Depuneri de coroane și ceremonial religios
cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la Revoluţie
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FC Braşov e în criză. Jucătorii
sunt neplătiți de foarte multe luni
și nu mai suportă această situație.
Primul jucător care s-a despărțit
de FC Brașov este mijlocașul Că-
tălin Munteanu. El și-a încheiat
pe cale amiabilă contractul cu
echipa de sub Tâmpa și a semnat
cu Viitorul lui Gică Hagi. „Am
semnat contractul cu Viitorul
pînă în vară. Sunt bucuros, pen-
tru că voi fi mai aproape de casă,
dar şi pentru că voi fi antrenat
de Gică Hagi. Am găsit la Viitorul
condiţii excelente de pregătire şi
un club la care toate lucrurile

sunt puse la punct. M-am despăr-
ţit pe cale amiabilă de FC Braşov.
Am primit promisiuni că îmi voi
primi banii şi ne-am strâns mâi-
nile. Sunt convins că FC Braşov
se poate salva de la retrogradare,
dar important este să se plătească
măcar o parte din restanţele fi-
nanciare, pentru că doar aşa va
fi linişte la echipă”, a declarat
mijlocașul de 36 de ani, Cătălin
Munteanu. În Liga I, Munteanu
a mai evoluat la Steaua și Dina-
mo, iar în Spania, la Salamanca,
Atletico Madrid, Espanyol, Al-
bacete şi Murcia. 

Echipa de hochei pe
gheață Corona Wolves
Brașov a câștigat Cupa
României la hochei pe
gheață, după ce a trecut
de Sport Club Miercurea
Ciuc cu scorul de 3-2, în fi-
nala competiției.

„Lupii” Brașovului au câștigat
trofeul ce se acordă celei mai
bune echipe din Cupa României,
după ce au învins Sport Club
Miercurea Ciuc cu scorul de 3-
2 (0-2, 1-0, 2-0). Pentru trupa
condusă de suedezul Jerry An-
dersson au marcat Nagy Klouda
și Virag. Astfel „lupii” au bifat
primul obiectiv pentru sezonul
2014-2015, câștigarea Cupei
României. 

Steaua a terminat pe locul trei.
Steaua București s-a clasat pe
locul al treilea în ediția 2014-
2015 a Cupei României la ho-
chei pe gheață, după ce a învins
pe Progym Gheorgheni cu sco-
rul de 6-3 (3-1, 1-2, 2-0), sâm-

bătă, pe Patinoarul Olimpic din
Brașov, în finala mică a
competiției. Cătălin Berdilă de
două ori, Pavlo Borisenko, Ma-
rius Mărcuș, Denis Zabludovski
și Andrei Butocinov au marcat
golurile Stelei, în timp ce pentru
harghiteni au înscris Tibor Ba-
silidesz, Lajos Nyerges și Zsom-
bor Pal.

„Lupii” au câștigat „grupa morții”.
Hocheiștii brașoveni au fost
repartizați în „grupa morții”, la
ediția din acest an a Cupei Ro-
mâniei, ei evoluând în grupa B
alături de Steaua București și
Dunărea Galați. În grupa A au
fost repartizate echipele Sport
Club Miercurea Ciuc, Progym
Gheorghieni și Sportul
Studențesc. Corona Wolves
Brașov a debutat cu dreptul în
grupă reușind să învingă Dună-
rea Galați cu scorul de 4-1(0-0,
3-0, 1-1). Richard Filip de două
ori, Hietamaki și Arpad Mihaly
au marcat pentru Corona. În
meciul al doilea din grupă,

Steaua a învins Dunărea Galați
după prelungiri, scor de 4-3 (1-
2, 1-1, 1-0, 1-0). Astfel înaintea
ultimului meci din grupă, Co-
rona avea trei puncte, Steaua
avea două iar Dunărea Galați
era eliminată, hocheiștii de la
malul Dunării având un singur
punct. Trupa condusă de Jerry
Andersson nu avea voie să piar-
dă jocul cu Steaua în timpul re-
gulamentar, pentru a putea
ajunge în finala competiției. „Lu-
pii” au arătat un hochei foarte
bun în meciul cu steliștii și au
închis tabela la scorul de 8-3 (2-
1, 5-2, 1-0), calificându-se astfel
în finala competiției. Pentru
brașoveni au marcat: Richard
Filip și Martin Saluga de câte
două ori, Peter Klouda, Levente
Zsok, Jaroslav Obsut și Arpad
Mihaly. 

Steaua recunoaște superioritatea
Brașovului. La finalul meciului
decisiv pentru calificarea în fi-
nala competiției, câștigat de Co-
rona cu scorul de 8-3,

tehnicianul hocheiștilor de la
Steaua, Nelu Alexe, a recunoscut
superioritatea Brașovului. ,,Fe-
licit echipa din Braşov, care este
foarte bună, foarte puternică.
Este o echipă foarte bine pregă-
tită, s-a văzut diferenţa dintre noi
şi echipa gazdă, care joacă în
Liga Mol. S-a văzut că şi Steaua
are valoare, nu cum au spus
mulţi că, gata, s-a dus în groapă.
Consider că echipa noastră va
juca şi mai bine în viitor. Doresc
baftă Braşovului în finala Cupei
şi în Liga Mol, unde reprezintă,
totuşi, România”, a spus Nelu
Alexe.

Ciucanii s-au distrat până la finală.
În grupa A, Sport Club Mier-
curea Ciuc a defilat și s-a calificat
fără probleme în finală. Ciucanii
au învins în primul meci cu sco-
rul de 25-1(3-1, 9-0, 13-0),
formația Sportul Studențesc, iar
în meciul decisiv pentru califi-
carea în finală au trecut de Pro-
gym Gheorghieni cu scorul de
5-2 (2-1, 3-1, 0-0). 

Lupii au câștigat
Cupa României

Pagină realizată de
Răzvan Țirea

Egal pentru trupa lui Oli
Formaţia Al Ahli, cu Cosmin Olăroiu la conducerea teh-
nică, a obţinut o remiză, pe teren propriu, scor 0-0, cu
echipa Bani Yas, în etapa a XIII-a a campionatului Emi-
ratelor Arabe Unite, joc după care românul va pleca la
naţionala Arabiei Saudite. Al Ahli se află pe locul 6 în
clasamentul campionatului din Emiratele Arabe Unite,
cu 20 de puncte. Clubul Al Ahli a anunţat, la începutul
săptămânii, că tehnicianul Cosmin Olăroiu va fi selec-
ţionerul naţionalei Arabiei Saudite, el urmând să pre-
gătească prima reprezentivă la Cupa Asiei pe naţiuni,
competiţie care se va desfăşura din 9 ianuarie 2015,
în Australia. Olăroiu se află în ţările arabe din 2007 şi
a antrenat până în prezent echipele Al Hilal (Arabia
Saudită), Al Sadd (Qatar), Al Ain (Emiratele Arabe Unite)
şi Al Ahli Dubai.

Teja e cea mai bună soluție
Oficialul dinamovist Ionel Dănciulescu a declarat că nu-
mirea lui Mihai Teja la conducerea tehnică a FC Dinamo
nu a fost oficializată, dar în opinia sa fostul selecţioner
al echipei de tineret a României este cea mai bună so-
luţie pentru formaţia din Şoseaua Ştefan cel Mare. „Din
câte ştiu nu s-a oficializat numirea lui Mihai Teja. Vom
vorbi după 1 ianuarie. Vin sărbătorile şi ne vom bucura
de ele. Momentan sunt discuţii, dar nimic mai mult.
Cred că el este cea mai bună soluţie pentru Dinamo.
A demonstrat pe unde a fost că face treabă. Am mare
încredere în el. Îmi doresc ca Dinamo să redevină echi-
pa care se bătea la locul 1”, a spus Dănciulescu. Pre-
şedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan
Burleanu, a declarat, anterior, că selecţionerul repre-
zentativei de tineret, Mihai Teja, şi-a reziliat contractul
cu FRF şi va prelua conducerea tehnică a echipei Di-
namo. Mihai Teja se afla la conducerea reprezentativei
de tineret a României din data de 6 noiembrie.

Ștefan Radu e dorit de Milan
Fundaşul formaţiei Lazio Roma, Ştefan Radu, ar putea
semna un acord cu AC Milan în ianuarie, gruparea mi-
laneză dorind să-şi consolideze defensiva, informează
Il Messaggero. Potrivit sursei citate, Radu este o prio-
ritate pentru AC Milan, care se confruntă cu probleme
în defensivă după accidentările lui Alex, Ignazio Abate
şi Mattia De Sciglio. Il Messagero scrie că Radu vrea
să meargă la AC Milan (locul 7 în Serie A) sau la o echi-
pă din Anglia, chiar dacă mai are contract cu Lazio până
în 2016. Ştefan Radu evolueză la echipa Lazio Roma
(locul 4) din 2008.

Încă un trofeu pentru Real
Formația spaniolă Real Madrid, campioana Europei la
fotbal, a câștigat Cupa Mondială a cluburilor, sâmbătă,
la Marrakech, după ce a învins în finală cu scorul de 2-
0 (1-0) deținătoarea Cupei Libertadores, echipa argen-
tiniană San Lorenzo de Almagro. Golurile au fost
marcate de Sergio Ramos (37) și Gareth Bale (51).
Real a cucerit în premieră trofeul, adăugându-l pe o
listă care mai cuprinde anul acesta Champions League,
Supercupa Europei și Cupa Spaniei. Real a câștigat
de trei ori Cupa Intercontinentală (1960, 1998, 2002),
competiția premergătoare Cupei Mondiale a cluburilor.
Echipa lui Carlo Ancelotti a dominat meciul de la un ca-
păt la altul, deschizând scorul în minutul 37, prin
fundașul Ramos, cu o lovitură de cap, în urma unui cor-
ner executat de Toni Kroos. Galezul Bale a parafat vic-
toria madrilenilor, cu un șut cu stângul, care s-a dus pe
sub portarul Sebastian Torrico, care aștepta să se sem-
naleze o poziție de ofsaid. San Lorenzo, echipa favorită
a Papei Francisc, a ieșit la atac spre finalul jocului, dar
nu a fost o amenințare reală pentru poarta lui Casillas.
Finala mică a fost câștigată surprinzător de formația
neozeelandeză Auckland City FC, campioana Oceaniei,
care a trecut de mexicanii de la Cruz Azul cu scorul de
4-2 la loviturile de departajare, la finalul prelungirilor
scorul fiind egal, 1-1. Ryan de Vries a deschis scorul
pentru formația de la Antipozi, chiar înainte de pauză
(45), dar campionii CONCACAF au egalat în partea se-
cundă, prin Joao Rojas (57).

Primul plecat de la FC Brașov



Pugilistul român Jo Jo
Dan l-a învins la puncte
pe canadianul Kevin Bi-
zier și a devenit challen-
ger pentru titlul mondial
la categoria semimijlocie
în versiunea IBF, titlul
deținut de englezul Kell
Brook.

Pugilistul Ion Ionuţ, alias
Jo Jo Dan, l-a învins, sâmbătă
dimineaţă, pe canadianul Ke-
vin Bizier, într-un meci dis-
putat pe parcursul a 12
runde, la Quebec. Jo Jo Dan
s-a impus prin decizia arbi-
trilor: 114-113, 115-112 şi
113-114. Partida a fost echi-
librată, dar pugilistul român
a știut când să apese pe
accelerație și să puncteze.
Chiar dacă a fost trimis la
podea în runda a șaptea, Jo
Jo Dan a avut puterea de a
se ridica, de a continua luptea
și până la urmă a reușit
să câștige. Doi din-
tre arbitri

judecători l-au văzut învin-
gător pe pugilistul
român în
t imp

ce al treilea a considerat că
Bizier a fost mai bun.

Cu această victo-
rie, Dan a de-

v e n i t
p r i m u l

challen-
ger la ca-
tegoria
s e m i -
mijlocie
IBF, titlu

deţinut de
englezul
Kell Brook.
Românul a

mai fost ad-
versarul lui

Kevin Bizier în
noiembrie 2013,

când s-a impus la
puncte în faţa cana-
dianului, obţinând
centurile NABA şi

IBF Inter-Con-
tinental la

categoria
semi-

mijlocie.
Bizier vrea o revanșă. Pugilistul

canadian Kevin Bizier a de-
clarat, sâmbătă, după ce a
fost învins de Ion Ionuţ (Jo
Jo Dan), că nu ştie de ce, dar
arbitrii-judecători par să îi
dea punctele sportivului ro-
mân la rundele care sunt
echilibrate, informează bo-
xingscene.com. „La rundele
în care situaţia a fost echili-
brată punctele s-au dus la Jo
Jo. Ştiam că trebuie să câşti-
găm acele ultime două runde
şi cred că l-au considerat pe el
învingător. Când l-am lovit pe
Jo Jo în runda a şaptea m-am
rănit la mâna dreaptă. În acele
momente boxam cu o mână.
Să fim din nou adversari. De
ce nu? Primele două meciuri
au fost strânse. Nu ştiu de ce,
dar arbitrii-judecători par să
îi dea lui punctele la rundele
echilibrate”, a spus Bizier.

Jo Jo Dan vrea un meci pentru
titlul mondial. Jo Jo Dan, a
declarat după victoria din
meciul cu Kevin Bizier că
este dispus să îi ofere şansa
unei revanşe canadianului,
dar mai întâi vrea să bo-
xeze cu deţinătorul titlu-
lui IBF la categoria
semimijlocie, Kell Brook,
informează boxingscene.
com. „A fost un meci foar-
te dificil. Kevin este un lup-
tător. Am făcut tot ce am
putut în ring. Cred că am
controlat ostilităţile. Kevin
s-a schimbat mult de la pri-
mul meci. S-a mişcat mult
şi m-a surprins prin acest lu-
cru. M-a prins, dar mi-am
revenit şi am reacţionat pu-
ternic. Şi-a consumat toată
energia ca să mă doboare.
Bineînţeles că aş lupta din
nou cu Kevin Bizier, dar mai
întâi vreau să boxez cu Kell
Brook. Sper că vom avea un
meci pasionant, cum a fost
acesta”, a spus Ion Ionuţ. 

La un meci de
titlul mondial 
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Neagu în All Star Team
Federaţia Europeană de

Handbal a anunţat echipa
turneului final. În All Star
Team şi-a făcut loc şi Cris-
tina Neagu, care a fost no-
minalizată cel mai bun inter
stânga. Starul primei repre-
zentative a marcat 49 de

goluri în cele şase partide,
fiind înaintea finalelor de
duminică pe locul secund
în topul celor mai bune
marcatoare. România a în-
cheiat turneul final pe locul
9. Iată cum arată cel mai
bun șapte de la Campiona-

tul European de handbal fe-
minin, desfășurat în Unga-
ria și Croația: portar: Silje
Solberg (Norvegia); extre-
mă stânga: Maria Fisker
(Danemarca); inter stânga:
Cristina Neagu (România);
centru: Kristina Kristiansen

(Danemarca); inter dreapta:
Nora Mork (Norvegia); ex-
tremă dreapta: Carmen
Martin (Spania); pivot:
Heidi Loke (Norvegia).
Suedeza Isabelle Gullden a
fost desemnată MVP-ul tur-
neului final.

Pagină relizată de 
Răzvan Țirea 

Muhammad Ali a fost internat
Fostul pugilist Muhammad Ali a fost spitalizat pentru o uşoară
pneumonie, a anunţat postul ESPN, citându-l pe purtătorul
de cuvânt al fostului campion mondial la categoria grea. Ali,
72 de ani, a fost internat sâmbătă, dar nu va rămâne mult
timp în spital, a declarat purtătorul de cuvânt. La cererea fa-
miliei Ali nu s-au oferit informaţii despre spitalul în care a
fost internat fostul pugilist, care suferă şi de Parkinson.

I-au băgat la apă
Echipa de polo pe apă, Sportul Studențesc Corona Brașov,
a făcut instrucție cu tinerii poloiști de la Crișul Oradea. În
primul meci al dublei din etapa a 10-a din Superliga
Națională de polo, elevii lui Aurelian Georgescu s-au impus
cu scorul de 22-4, în timp ce partida a doua s-a încheiat cu
o nouă victorie la scor a „studenților”, scor 29-4. Croatul
Hrvoje Benic (Sportul) a fost cel mai bun marcator al
brașovenilor în cele două partide. Astăzi Sportul va întâlni
la Cluj pe Poli, în primul joc din runda a 11-a a Superligii
Naționale.

Simona Halep are o tehnică perfectă
Site-ul de specialitate tennisnow.com a notat, într-un material
intitulat „Jucătorii care ne-au inspirat în 2014”, că jucătoarea
Simona Halep a impresionat în acest an prin tehnica perfectă
de care dispune. „După ce o vezi pe prima jucătoare a Ro-
mâniei, poţi spune repede că Simona Halep este o femeie
din timpurile actuale. Există o claritate în jocul ei de picioare,
o maşinărie care loveşte consistent, are o inteligenţă în se-
lecţia loviturilor. Deşi este o sportivă incredibilă, se poate
spune că munca şi disciplina stau la baza fiecărei mişcări.
În jocul ei sunt elemente de sacrificiu şi se poate vedea că
a suferit pentru a deveni ceea ce este astăzi - o jucătoare
de pe linia de fund rar întâlnită, cu o inteligenţă extrem de
ridicată în tenis. Deşi nu a fost înzestrată cu o înălţime mai
mare sau cu o forţă mai mare, Halep urcă în ierarhia WTA
treaptă cu treaptă. Este o creştere alimentată de determinare
şi de dorinţa de a scoate maximum din potenţialul ei de
atlet”, a notat tennisnow.com în descrierea făcută Simonei
Halep. Între jucătorii care i-au impresionat pe cei de la ten-
nisnow.com se mai află Roger Federer, datorită jocului său
la fileu sau belgianul David Goffin, pentru forma sa. Ei au
mai fost impresionaţi de puterea mentală a japonezului Kei
Nishikori, de dragostea pentru tenis a americancei Venus
Williams, de titlurile de Grand Slam cucerite de Stanislas
Wawrinka (Australian Open) şi Marin Cilici (US Open), de
seriozitatea în joc a australianului Nick Kyrgios, sfertfinalist
la Wimbledon, de stilul atipic de joc al germanului Dustin
Brown, de parcursul letonului Ernests Gulbis la Roland Gar-
ros, unde a ajuns până în semifinale, dar şi de intrarea sa
în Top 10, precum şi de puterea de revenire a danezei Ca-
roline Wozniacki, care după ce s-a despărţit de jucătorul
nord-irlandez de golf Rory McIlroy a revenit în Top 10 WTA
şi a terminat maratonul de la New York.

Adversar de top pentru România
Naţionala feminină de handbal a României va trebui să
treacă de Serbia pentru a se califica la Campionatul Mondial
de handbal feminin din 2015. Tragerea la sorţi nu a fost
tocmai norocoasă pentru România, având în vedere că vii-
toarea adversară este vicecampioană mondială şi are în
componenţă câteva superstaruri, precum Lekic, Damnja-
novic şi Cvijic. Prima manşă se va desfăşura în deplasare,
iar returul în România. La Europene, Serbia a avut o evoluţie
modestă, terminând competiţia doar pe locul 15. În 2006,
într-un meci de baraj pentru calificarea la Euro, România a
fost lăsată acasă de Serbia şi Muntenegru. Reprezentativa
ţării noastre era atunci vicecampioană mondială. A fost sin-
gurul turneu final continental pe care România l-a ratat vreo-
dată. „Serbia este o echipă care a făcut multe lucruri bune
la ultimul Campionat Mondial, dar care a avut o evoluţie
mai scăzută la acest European. Ne aşteaptă un baraj cu o
naţională foarte puternică, va fi un duel pe care trebuie să-
l tratăm cu toată seriozitatea”, a declarat Alexandru Dedu,
preşedintele FR de Handbal. Alături de Serbia - România,
în play-off vom avea parte de alte două dueluri extrem de
puternice, Croaţia - Suedia şi Rusia - Germania. Aşadar,
cel puţin trei naţionale tari vor urmări Mondialul din 2015
de acasă.
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În luna cadourilor „nin-
ge iar” cu colinde și
cântece de iarnă! Mâi-
ne, 23 decembrie 2014,
la orele17:00 și 19:30,
au loc două concerte
speciale la Reduta
susținute de Cvintetul
vocal „Anatoly”, Ale-
xandra Fits și Adrian
Munteanu. 

Biletele se pot achiziționa
de la Centrul Cultural „Re-
duta” și  Librăria „Șt.O.Io-
sif”.

Preț bilet: 30 lei.
Cinci tineri, cinci voci de

excepţie, pasiune, perseveren-
ţă şi o mare de... sunete.
Aceasta a fost combinaţia
perfectă pentru ca un grup
vocal aşa cum este Anatoly
să cucerească definitiv publi-
cul.

Andrada Mureşan (alto),

Gabriel Baciu (tenor I), Ci-
prian Cucu (tenor II), Ci-
prian Ţuţu (bariton)şi
Marius Modiga (bas) cântă
á capella, cântă cu acompa-
niament, lucrări preclasice,
clasice şi romantice, muzică
religioasă, colinde, prelucrări
folclorice şi lucrări contem-
porane, în aranjamente pro-
prii.  Au înregistrat zece
CD-uri cu lucrări din reper-
toriul românesc şi universal,
evidenţiându-se cu o activi-
tate concertistică intensă. În
ultimii doi ani au susținut
mai multe concerte în com-
pania artiștilor: soprana Fe-
licia Filip, baritonul Iordache
Basilic, pianistul Mihai Un-
gureanu, cvartetul de coarde
Gaudeamus, violoncelistul
Anton Niculescu, pianista
Alexandra Fitz, muzicologul
Petruța Măniuț-Coroiu, Ma-
riana Anghel, Paul Surugiu

(Fuego), pianista Anca Pre-
da, regizorul Cristian Mihăi-

lescu, actorii Dorel Vişan şi
Marius Cristian Cisar.

Horoscopul zilei
Berbec. Puteţi să începeţi o afacere nouă sau să vă gândiţi
la investiţii pe termen lung. Dimineaţă sunteţi în formă şi
plin de entuziasm, spre bucuria partenerului de viaţă. 
Taur. S-ar putea să reîntâlniți un prieten vechi care vă pro-
pune să faceți afaceri împreună. Merită să încercați, însă
ar fi bine să nu renunțați la prudență. 
Gemeni. Sunteți într-o formă deosebită, de care ar fi bine
să profitați. Este o zi bună pentru afaceri și călătorii, dar
puteți avea succes și pe plan sentimental. 
Rac. Intuiția vă ajută să prindeți o afacere care vă va
îmbunătăți simțitor situația financiară. Consultați-vă cu par-
tenerul de viață! 
Leu. Sunteți hotărât să începeți o viață nouă. Puteți să intrați
în afaceri, pentru că aveți șanse să începeți să lucrați pe
cont propriu. Vă sfătuim să dormiți mai mult.
Fecioară. După-amiază aflați că urmează să primiți o sumă
mare de bani, probabil o moștenire. Vă recomandăm să vă
păstrați capul pe umeri și să vă abțineți de la speculații. 
Balanţă. Traversați o perioadă favorabilă pe toate planurile,
în care aveți ocazia să rezolvați probleme importante. Nu
este exclus să cumpărați o casă nouă. 
Scorpion. Pe plan financiar începe să vă zâmbească norocul.
Puteți câștiga o sumă frumoasă, dacă vă hotărâți să colaborați
într-o afacere. 
Săgetător. Dimineață reușiți să faceți rost de banii necesari
pentru a începe o afacere. Ar fi bine să vă asociați cu un
prieten, de preferință unul care se pricepe. 
Capricorn. Vă gândiți că ați putea  să începeți o mică afacere.
Fiți realist și luați în serios eforturile care vă așteaptă! Vă
sfătuim să nu refuzați să mergeți în vizită la rude. 
Vărsător. Aveți un program foarte încărcat. Sunteți nevoit
să faceți o mulțime de drumuri. Urmează să plecați într-o
călătorie importantă. 
Peşti. Este o zi foarte importantă pe plan sentimental. Fie
vă îndrăgostiți, fie relațiile cu persoana iubită trec într-o
nouă etapă. 

Concert de Crăciun
la Reduta 
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Sudoku

2 9 6
9 5 6 3 1 2

6 2 8 5 3
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2 7 3

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Fundaţia Culturală Grup 74
vă invită astăzi, 22 decembrie
2014, la ora 14:00 la Librăria
Şt.O. Iosif la lansarea CD-ului
„Grup 74 Live”. CD-ul este
înregistrat la concertul aniver-
sar „Grup 74 – 40 ani” care
a avut loc în 8 august 2014,
în Piaţa Sfatului, Braşov. În
urmă cu 4 decenii, 4 tineri  în-

drăgostiţi de Beatles şi Roling
Stones, au decis că rockul e
viaţa lor. Veniţi să cântăm!
Era îndemnul care aducea în
Grup 74 mereu alţi şi alţi ti-
neri care se voiau  asemeni
idolilor lor.  Mulţi dintre  foştii
componenţi  ai trupei s-au
reunit în  vară  într-un concert
aniversar. 

Grup 74  din Brașov își
lansează un CD aniversar Prunariu îşi propune să ajungă

pe lună. Înainte de a pleca lasă
un bilet mamei lui în care scrie: 
„Am plecat pe lună. Mă întorc
peste 3 zile.” 
Când se întoarce mama lui tot nu
era acasă dar în schimb îi lăsase
un bilet: 
„Am plecat la coadă la ouă. Nu
ştiu când mă întorc.”
lCercetătorii de la CERN au des-

coperit că există totuși lucruri
care se mișcă mai repede decât
viteza luminii. Pe scurt, CERN abia
acum l-au descoperit pe Chuck
Norris.
lBianca a plecat la cumpărături
în Italia fără Victor Slav. Ca să nu
mai dea bani pe avion, Bianca n-
a mâncat o zi şi a luat-o vântul.
lRespectaţi-vă părinţii ! Ei au
terminat şcoala fără Google şi
Wikipedia...

Bancuri

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

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

THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE
FIVE ARMIES – HOBBITUL:
BATALIA CELOR CINCI OSTIRI  
3D - PREMIERA
Regie: Peter Jackson
(AP-12), Aventuri, fantastic,
144 min.
ora: 13:00, 18:30, 21:15
DUMB AD DUMBER TO – MAI
TANTALAU, MAI GOGOMAN  
2D
Regie: Bobby Farrelly, Peter Farrelly
Gen: Comedie
Durata: 109 minute
ora: 13:20, 20:45
EXODUS: GODS AND KINGS – EXODUS: ZEI SI
REGI 
3D
Regie: Ridley Scott
Gen: Acţiune, Aventuri, Dramă
Durata: 150 minute
ora: 15:45, 21:00

THE SEARCH – CAUTAREA 
2D- PREMIERA
Regie: Michel Hazanavicius
Gen: Dramă
Durata: 149 minute
ora: 18:00
THE JUDGE – JUDECATORUL
2D
Regie: David Dobkin
Gen: Dramă

Durata: 142 minute
ora: 15:15
ST. VINCENT – SF. VINCENT
2D
Regie: Theodore Melfi
Gen: Comedie
Durata: 102 minute
ora: 19:00
PADDINGTON – PADDINGTON 
2D
Regie: Paul King
Gen: Comedie, Familie
Durata: 95 minute
ora: 17:00
PENGUINS OF MADAGASCAR – PINGUINII DIN
MADAGASCAR  
3D - DUBLAT
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
Gen: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie
Durata: 92 minute
ora: 13:15
VARVARI - BARBARIANS 
2D - PREMIERA
Regie: Ivan Ikic
Gen: Dramă
Durata: 87 minute
ora: 15:00

Astăzi în Braşov
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22 decembrie 1928
Carpaţii

„Confiscarea unui manifest comunist, la Braşov”
Ziarul anunţa satisfăcut că, în decembrie 1928, la Braşov,
a fost confiscate un manifest comunist imprimat la Bu-
cureşti, în tipografia “Bica” de pe strada Justiţiei nr. 20!
Răspânditorii sau “răspândacii” manifestului comunist
au fost “degrabă” arestaţi. În odiosul manifest, pe lângă
“teoriile imbecile comuniste deraiate în Uniunea Sovie-
tică”, se mai spunea că Partidul Naţional-Ţărănesc “a
trădat pe comunişti”!  

22 decembrie 1929
Carpaţii

„Comerţul român cu beuturi spirtoase din Braşov, ucis”
Schimbarea de la Ministerul de Finanţe prin plecarea
ministrului ardeleano-braşovean Mihai Popovici şi venirea
lui Virgil Madgearu, “a făcut ca chestia ucigătoare (sic!)
de comerţ românesc la Braşov, ivită pe urma sporirei ta-
xelor de brevete de licenţă să rămâie nerezolvată”. Drept
consecinţă, în decembrie 1929, în preajma sărbătorilor
de iarnă, comercianţii români din Braşov erau “strânşi
de gât” de Administraţia Financiară ca să plătească taxele
sporite, ori să renunţe la profesiunea lor! Astfel, comer-
cianţii româno-braşoveni au fost lăsaţi la discreţia acelora
care neavând nici o indicaţie de la centru şi nici bună-
voinţa de a informa centrul asupra situaţiei excepţionale
locale “îi executa nemilos ca să-i desfiinţeze cu totul de
pe piaţa Braşovului”. 

22 decembrie 1930
Ardealul

„Început de sovietizare la Vulcan”
Ziarul „Ardealul” a primit din comuna Vulcan, judeţul Bra-
şov, stupefianta ştire că într-o cârciumă vulcaniană, de
câtva timp, se ţineau „întruniri cu caracter sovietic”. Prin
discursuri şi hotărâri era subminată autoritatea Statului
Român. Ziarul „Ardealul” cerea luarea de măsuri preven-
tive contra celor care stăteau în „solda vrăşmaşilor ne-
amului şi intereselor Statului Românesc”. Mai ales că se
făceau „întruniri prin terorizare”, iar celor care nu participau
la întrunirile bolşevice li se aplicau amenzi în bani! La
întrunirile vulcaniene, agitau poporul: zidarul Kălai Hun-
gurescu, individul fără căpătâi Urzică, un pierde-vară pe
nume Lungu-Haplea (sic!) şi alţi tovarăşi şi „pretini”.   

22 decembrie 1939
Ardealul

„Poligonul de Tragere din Braşov, terminat”
În decembrie 1939 se anunţa cu mare mândrie şi pompă
finalizarea Poligonului de Tragere, situat la „Promenada
de sub Tâmpa”. Poligonul din Braşov a fost înzestrat cu
tot materialul necesar pentru tragere, scrimă şi box, iar
publicul braşovean era invitat „a utiliza sălile ce doresc”.
Poligonul de Tragere era deschis publicului cam în fiecare
zi, mai puţin joi, sâmbătă după-amiază şi „duminica de
dimineaţa”. Societăţile sportive, cele vânătoreşti precum
şi cele de tir îşi puteau reţine ore separate.

„Braşov: în Adunarea gene-
rală din 21 ianuarie 1840 a so-
ţietăţii ce au întemeiat aici la noi
Sparkasa, domnul senator şi di-
rector de poliţai Ioan G. de Al-
brichsfeld ca prezes (probabil
prezident) al pomenitei soţietăţi,
ţinu un cuvânt. Din care cunoaş-
tem cum că după ce Sparkasa
din Braşov stă acuma în al cin-
cilea an, din socoteala anului tre-
cut 1839 aşternută de către
deregătorii ei (adică funcţionarii
ei), se vede o înaintare foarte
îmbucurătoare a aceştiai. Sub
deosebite titule s-au primit pe
anul trecut în Sparkasa 144,304
florini 16 ¼ creiţari argint şi s-
au dat afară 138,900 florini 18
¾ creiţari argint, după care în
acel an s-au făcut o treabă cu
bani în sumă de 185,204 florini
35 creiţari argint. Aşadar treaba
din anul 1839 se arată cu
164,001 florini 37 ¾ creiţari ar-
gint mai multă decât mai înain-
te.

Este foarte îmbucurătoriu a
vedea cum că din an ce merge,
tot mai mulţi şi din mai multe
plase de oameni (categorii de
oameni) îşi dau averea spre păs-
trare la această casă, trăgând-o
iarăşi împreună cu hotărâta ca-
mătă în minutul când au trebuin-
ţă sau plăcere. Din 862 partide
ale anului trecut, 325 sunt pentru

prunci şi orfani, 45 pentru des-
chilinite (deosebite) persoane
din cinstita miliţie, 9 pentru fon-
duri bisericeşti, şcolastice sau de
ale săracilor şi 44 pentru slujitori

(servitori). Din banii primiţi în
acel an, 56,049 florini 30 creiţari
argint s-au dat împrumut cu cau-
ţiile (garanţiile) cerute, iar
15,173 florini 40 creiţari argint

se plătiră proprietarilor îndărăpt.
Ceilalţi bani stau ca capital (sic)
aducătoriu de camătă (dobândă).
Mulţi dintre ţărani încep a se
împrumuta de la Sparkasa, din
pricină că acest institut nu îi su-
grumă (sileşte) a plăti deodată
ce au luat, ci pe rând, în părţi,
după cum poate omul. Trebile
Sparkasei s-au înmulţit încât
amăsurat (potrivit) regulelor din
statutele ei, Soţietatea e silită a
păşi la alegerea unui curator.

Se aşternuse o cerere de către
Soţietate prin cinstitul  Magis-
trat la cinstitul Gubern, pentru
a dobândi slobozenie de a se
putea  da din Sparkasa capitale
supt condiţiile  prescrise pentru
casele de împrumutat. Însă
această cerere s-a trimis îndă-
răpt din pricină că din Braşov
se dăduse mai înainte o rugă-
minte către prea înaltul loc ca
aici la noi să se aşeze un banc
de împrumutat prin care atât
neguţătoria, cât şi capitalele tre-
buincioase la lucrarea feliuri-
telor meşteşuguri  vor avea o
nesocotită (incredibilă) uşurare
(facilitare). Până la venirea
preaînaltei hotărâri, cererea in-
stitutului Sparkasei stă în loc”.
Gazeta de Transilvania, nr.

4, 21 ianuarie 1840, p. 1.
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„Braşov: În Adunarea Co-
munităţii Districtului ţinută la
10 ianuarie calendar nou se
aleaseră prin mulţimea glasu-
rilor (adică voturilor) amândoi
domnii senatori Iosif Fr.
Trausch şi Karl Miess, ca de-
putaţi pentru Districtul Braşo-

vului, la cinstita Universitate
(un fel de parlament) a Naţiei
Săseşti, care se adună la 20 ia-
nuarie în Sibiu.”

Gazeta de Transilvania,
nr. 2, 7 ianuarie 1840, p. 1. 

Ruxandra Moașa Nazare

ziarele BraşoVUlUi De alTăDaTă

Dare de seamă anuală 
a activităţii Societăţii de
acţiuni Sparkasse Braşov

„Ştiri din Transilvania”
„În ţinutul nostru umblarea

timpului de la Botezul Dom-
nului este cu totul neaşteptată.
Nu o putem numi iarnă, însă
nici toamnă, nici primăvară.
Ploaie, zăpadă, câteva graduri
de îngheţ, deodată iarăşi cinci
sau şase graduri de căldură (di-

mineaţa) se schimbă una după
alta, pricinuind şi în sănătatea
oamenilor schimbare nedori-
tă”.
Gazeta de Transilvania, nr.

4, 21 ianuarie 1840, p. 1. 

Vreme capricioasă la Braşov 

22 decembrie 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

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

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

Iulian Cătălui   Ruxandra Moașa NazareRuxandra Moașa Nazare
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André Rieu susţine cinci concerte în Capitală
Violonistul André

Rieu va susţine un al
cincilea concert în
Piaţa Constituţiei din
Bucureşti, pe 6 iunie
2015, după ce cere-
rea de bilete pentru
primele patru concer-
te programate în pe-
rioada 11 - 14 iunie
a fost una foarte
mare.

Datorită cererii extraordinare
din partea publicului din Ro-
mânia pentru primele concerte,
André Rieu şi municipalitatea
au căutat împreună soluţii pen-
tru a veni în întâmpinarea fa-
nilor. Astfel, un nou concert a
fost programat pe 6 iunie 2015,

în Piaţa Constituţiei.
Biletele pentru concertul de

pe 6 iunie 2015 sunt disponi-
bile în reţeaua Eventim şi prin
partenerii autorizaţi, informea-
ză organizatorii evenimentu-
lui.

„Dragi români, doresc să vă
urez sărbători fericite!”, trans-

mite André Rieu, cu
ocazia Sărbătorilor
de iarnă. Născut în
1949, la Maastricht,
Olanda, André Leon
Marie Nicolas Rieu
este violonist, dirijor
şi compozitor. Aces-
ta este unul dintre cel
mai bine vânduţi
muzicieni din lume,

revitalizând muzica de vals la
nivel internaţional cu specta-
colele sale pline de extravagan-
ţă şi de emoţie. Deţinătorul
celei mai mari orchestre private
din lume, André Rieu a vândut
până în prezent peste 40 de mi-
lioane de albume şi DVD-uri
în întreaga lume.

Turnul Eiffel va folosi doar energie 
din surse regenerabile

Turnul Eiffel din Paris va
folosi, începând de la 1 ianua-
rie 2015, doar energie din sur-
se regenerabile, conform unui
contract pe doi ani semnat cu
compania Gaz Electricité de
Grenoble (GEG).

Lucrările de modernizare
efectuate în ultimele luni la
primul etaj al turnului au ca
rezultat și scăderea consumu-
lui de energie printr-o mai
bună izolare termică și insta-
larea unor panouri solare fo-
losite pentru încălzirea apei și

captarea apei de ploaie. În
plus, în 2015, la etajul al doi-
lea se vor instala două mici
mori de vânt care vor pro-
duce energie electrică.

Construit pentru Expoziția
Universală din 1889, Turnul
Eiffel a fost vizitat anul trecut
de aproximativ șapte milioa-
ne de persoane. Consumul
de energie (pentru iluminat,
lifturi, încălzire, aer
condiționat) al turnului cu o
înălțime de 324 de metri este
de 6,7 GWh pe an.

Mihai Constantinescu se însoară
După 16 ani de relaţie şi mai mulţi ani de logodnă, Mihai
Constantinescu (68 de ani) şi iubita lui, Simona Secrier
(44 de ani), se vor căsători, scrie click.ro. Cel mai probabil,
evenimentul va avea loc anul viitor, dar va fi unul privat,
iar data exactă nu va fi anunţată. „Relaţia noastră este fru-
moasă, bazată pe foarte multă înţelepciune şi înţelegere.
Când fluturaşii încep să zboare şi vin mai rar, rămâne prie-
tenia. Simona e o fiinţă blândă, e ca un fel de catalizator,
tot timpul e mai moale. Eu aş vrea să fie mai acidă”, a de-
clarat Mihai Constantinescu.

Corina Caragea: „Dacă oamenii 
mă văd la TV, nu înseamnă că 
îi invit în dormitorul meu”
Prezentatoarea știrilor
sportive de la Pro TV a
vorbit, într-un interviu pen-
tru www.ziarulring.ro, des-
pre măsura în care o
avantajează dar o și afec-
tează expunerea publică
”Dacă oamenii mă văd în fie-
care seară în sufrageria lor la
TV, nu înseamnă că eu îi invit în dor-
mitorul meu. Există o limită a intimităţii pe care nu vreau
să o treacă nimeni", a spus Corina. Prezentatoarea a măr-
turisit că a existat un moment în care și-a dorit să se retragă
din viața publică: „Da, m-am gândit să dispar din zona pu-
blică. Şi apoi mi-am revenit, aducându-mi aminte că trebuie
să îmi asum drumul pe care am păşit de bunăvoie. Limita
între viaţa publică şi cea privată este invizibilă pentru mulţi
oameni orbiţi de click-uri, like-uri şi bani. Eu nu renunţ la
ea însă. Mai greu este pentru cei dragi mie, oameni normali,
necunoscuţi, care nu au nicio vină şi nu îşi doresc să fie
vizibili. Şi în mare parte prietenii mei nu sunt parte din
showbiz”, a adăugat Corina Caragea.

Casa care se poate
deplasa singură

Probabilitatea tot mai
crescută a inundaţiilor
survenite ca efect al în-
călzirii globale i-a de-
terminat pe arhitecţii
danezi să proiecteze o
casă care să facă faţă
cu succes unor aseme-
nea intemperii ale na-
turii. 

Sub ameninţarea şuvoa-

ielor de apă, casa viitoru-
lui, pur şi simplu, va fugi
din faţa acestora, anunţă
DailyMail. 

Ca orice locuinţă nor-
mală, casa viitorului va fi
dotată cu bucătărie, dor-
mitoare, o baie şi chiar mo-
bilier din lemn. Diferenţa
dintre un apartament cla-
sic şi noua locuinţă este
dată de sistemul compute-

rizat şi de picioarele hi-
draulice care permit casei
să se deplaseze asemenea
unui miriapod. 

„La prima vedere, ar pu-
tea părea o măsură extremă
dar o analiză atentă arată
că soluţia oferită de noi poa-
te rezolva multe dintre in-
convenientele spaţiului
locativ. La urma urmei, casa
mergătoare poate fi chiar

alternativă căutată de oa-
menii cu venituri reduse”,
declară Helen Robinson,
membru al Wysing Art
Centre şi unul dintre arhi-
tecţii implicaţi în proiect. 

Prototipul a costat doar
30.000 de lire sterline dar
constructorii săi susţin că
preţul va scădea simţitor
în cazul unei producţii în
serie.
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