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VALUTĂ

Peste 360.000 de euro (1.632.000 de lei) este cuantumul
amenzilor date de poli:iștii locali din Brașov anul trecut.
„S-a înregistrat o îmbunătă:ire a activită:ii Poli:iei locale

anul trecut, care se datorează în mare parte calită:ii resurselor
uman”   a declarat viceprimarul Adrian Atomei, cel care a
coordonat această activitate până ieri.

Bilanț la 
Poliția Locală

Chinuri groaznice pentru o tânără
din Braşov, timp de 7 ore. Duşuri cu
apă rece, arsuri cu ţigara şi lovituri
cu lingura din lemn până când aceas-
ta s-a rupt. Totul s-a întâmplat într-o
locuinţă din centrul oraşului unde
fata a fost sechestrată de iubitul ei,
din gelozie. Victima a suferit răni
grave care necesită 25 de zile de

 îngrijiri medicale. Principalul suspect
a fost încătuşat sub acuzaţiile de
 lipsire de libertate, loviri şi alte
 vio lenţe. Inculpatul a fost arestat,
dar decizia poate fi contestată. Pre-
zumţia de nevinovăţie fiinţează în
cazul principalului suspect până când
judecătorii vor emite o sentinţă
 definitivă.

Arestat după ce și-a torturat iubita
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Primele avioane de vânătoare de tip
F-16 vor ajunge în România la sfâr-
şitul anului 2016, până atunci urmând
să continue pregătirea piloţilor militari
în Portugalia şi SUA, a declarat, ieri,
ministrul Apărării, Mircea Duşa.
Aeronavele, care vor fi modernizate
la standardul F-16 MLU M5.2, vor
intra în dotarea Armatei României

după anul 2016 şi vor fi operaţionale
din 2017, iar pregătirea piloţilor va
fi făcută în două etape. Avioanele F-
16 achiziţionate din Portugalia vor
avea resurse de zbor în medie de peste
4.500 de ore de zbor fiecare, iar pe-
rioada de exploatare va fi de mini-
mum 20 de ani, a adăugat ministrul
Dușa. 

Primele avioane F16,  din 2016
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Noul viceprimar Ciprian
Bucur și-a depus jurământul 
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METEO
Precipitaţii
-9°C /-5°C

Plenul Consiliului Local l-a votat ieri în funcţia de viceprimar
pe liberalul Ciprian Bucur, cu 17 voturi „pentru”, cinci „îm-
potrivă” şi două voturi anulate din totalul de 24. Ciprian Bucur
a fost singura propunere a grupului majoritar din Consiliul
Local, iar cei care au votat împotrivă au fost consilierii PSD.
Bucur a depus şi jurământul de consilier şi a participat la restul
şedinţei de consiliu local în noua calitate, de viceprimar. 
Fostul viceprimar, Adrian Atomei, şi-a anunţat de la şedinţa
anterioară mai intenţia de a se retrage din funcţia de viceprimar
şi şi-a prezentat demisia de îndată ce colegii săi au decis cine
va fi persoana care îl va înlocui. „Nu a fost nicio presiune po-
litică, ci a fost un lucru normal, ca urmare a deciziei mele de
a mă declara independent, împreună cu consilierii locali Mircea
Boriceanu (PC) şi Radu Puşcariu (ex-PNL, la fel ca şi Atomei;
ambii vor face parte din PLR – Partidul Liberal Reformator,
odată ce formaţiunea politică va fi înregistrată oficial, n.r.).
Ţinând cont de formarea unei noi majorităţi, din care eu nu
mai fac parte, cred că această decizie pe care am luat-o este
o dovadă de normalitate politică”, a spus Atomei.  Ales
 viceprimar în 2012, Atomei va rămâne consilier local şi va
coordona proeictul întocmirii Planului de Mobilitate Urbană
al Zonei Metropolitane Braşov, document care se află în ela-
borare şi care va fi baza atragerii de fonduri europene ne-
rambursabile pe transport şi mobilitate în viitoarea perioadă
de finanţare a UE, 2014 – 2020. „Am încercat să fac mai
multă administraţie şi mai puţină politică, deşi funcţia de
 viceprimar este o funcţie politică. Cred că am reuşit, am avut
o colaborare bună şi principială cu instituţiile din subordine
şi am sprijinit activitatea lor”, a declarat Atomei.<< A.P.
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Ediţia în format electronic 

se găseşte la adresa www.addjb.ro
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Senatorul PSD Daniel Savu
a declarat, ieri, la finalul audierilor
conducerii SRI în comisia de
control al activităţii Serviciului,
că nu a fost constatată nicio in-
fracţiune în activitatea instituţiei.

„Nu am sesizat nicio infrac-
ţiune, în tot ce ni s-a prezentat la
Comisie nu sunt infracţiuni care
să facă obiectul unei sesizări la
Parchetul militar sau la Secţia
militară a DNA. (...) Sunt înre-
gistrate discuţiile (din Comisia
SRI, n.r.), sunt opozabile oricărui
procuror sau judecător care con-

sideră la un moment dat, îi an-
chetează pe cei care au fost astăzi
în această sală, pe domnul Col-
dea, dacă vreţi, în baza acuzaţiilor
penale pe care spune doamna
Udrea că le-a făcut, poate cere
înregistrările de la Comisie, poate
lua act despre depoziţiile spune
de domnul Coldea, deci ar fi o
minciună şi un sperjur dacă aici
s-ar minţi, la Comisie. Deci, nu
există că a venit cineva aici să
ne mintă sau cei din protecţia in-
ternă (din cadrul SRI, n.r.) îşi
permiteau să-şi rişte cariera”, a

declarat Savu.
El a fost întrebat dacă au fost

constatate legături între SRI şi
oameni de afaceri precum Dorin
Cocoş sau Nicolae Dumitru. „Nu
a reieşit din tot ce a spus domnul
Coldea nicio operaţiune a SRI
nu a vizat acuzaţiile pe care le
face doamna Udrea. Nu se con-
firmă niciun fel de sume de bani
pe care s-a discutat, cu domnul
Coldea, şi nu avem nicio infor-
maţie în sensul ăsta care să sus-
ţină acuzaţiile doamnei Udrea”,
a afirmat senatorul PSD.

Elena Udrea, la mâna deputaților 
Camera Deputaţilor a luat

aseară în discuţie şase solicitări
venite din partea procurorilor
pe numele Elenei Udrea, fost
ministru al Dezvoltării Regionale
în guvernul Boc. Udrea este acu-
zată pentru organizarea „Galei
Bute”, în dosarul „Microsoft”
şi pentru încălcarea regimului
controlului judiciar. În trei soli-
citări se cere arestarea Elenei

Udrea, în două solicitarea vizea-
ză cererea de urmărire penală,
iar într-una extinderea cererii de
urmărire penală. Toate solicită-
rile DNA au fost votate de de-
putaţii din Comisia Juridică
duminică, grupurile parlamen-
tare anunţând că vor vota favo-
rabil şi în plenul Camerei
Deputaţilor toate cererile venite
din partea procurorilor. Dacă

poziţiile exprimate public se vor
materializa în vot favorabil, cel
mai probabil procurorii vor pu-
tea acţiona în cazul Elenei Udrea
în cursul zilei de astăzi. Toate
cele şase hotărâri ale Parlamen-
tului vor fi trimise ulterior către
Monitorul Oficial, iar după ce
această ultimă condiţie este în-
deplinită, Elena Udrea va fi ares-
tată. 

Chinuri groaznice
pentru o tânără din
Braşov, timp de 7
ore. Duşuri cu apă
rece, arsuri cu ţiga-
ra şi lovituri cu lin-
gura din lemn până
când aceasta s-a
rupt. Totul s-a în-
tâmplat într-o lo-
cuinţă din centrul
oraşului unde fata
a fost sechestrată
de iubitul ei, din ge-
lozie. Victima a su-
ferit răni grave.

Procurorii Parchetului
de pe lângă Judecătoria
Braşov au dispus la data
de 8 februarie 2015 pu-
nerea în mişcare a acţiu-
nii penale faţă de F. C.N.
pentru infrac?iunile de lipsire
de libertate în mod ilegal și
lovire sau alte violenţe.

„Din probatoriul adminis-
trat în cauză, până în acest
moment al urmăririi penale,
a rezultat faptul că în ziua de

6.02.2015 în intervalele orare
12:30 – 13:30 şi 16:30 –
22:30, inculpatul N.F.C. a
ținut cu forța persoana vătă-
mată T.A.M. în locuința sa si-
tuată în mun. Braşov, str. 1
Decembrie 1918, refuzând să
o lase să plece, timp în care

a lovit-o în mod repetat cu in-
strumente din lemn (o șipcă
și o lingură), care au cedat pe
rând, cu pumnii și picioarele,
a expus-o la dușuri cu apă
rece și la frig și a ars-o cu
țigara, cauzându-i acesteia su-
ferinţe deosebit de mari, în-

durate într-un interval de
aproximativ 7 de ore, în
urma cărora persoana
vătămată a suferit leziuni
traumatice multiple ce
necesită 23-25 zile de în-
grijiri medicale”, a pre-
cizat procurorul Raluca
Mirică, din cadrul Par-
chetului de pe lângă Ju-
decătoria Braşov.

Procurorii au solicitat
arestarea preventivă care
a individului, care a fost
admisă de către judecă-
torul de drepturi și
libertă?i din cadrul Jude-
cătoriei Braşov, fiind
emis mandat de arestare
preventivă pe o durată
de 30 de zile. Cercetările
în cauză au fost efectuate

de către organele de poliţie
judiciară din cadrul Poliţiei
Municipiului Braşov – Biroul
de Investigaţii Criminale, sub
supravegherea procurorului
de caz.

Tânăra, originară tot din Bu-
zău, este studentă la Braşov.

Un individ a fost arestat
după ce și-a torturat iubita

Pericol public!
13 şoferi din Braşov s-au urcat băuţi la volan şi au opriţi
în trafic de poliţişti! Şi acestea nu sunt singurele nereguli!
Într-o săptămână oamenii legii au dat amenzi de 124 de
mii de lei. Agenţii şi ofiţerii au organizat mai multe acțiuni
de control, pe linie de circulație rutieră, în întreg judeţul.
Au fost constatate 15 infracțiuni și s-au aplicat aproape o
mie de sancţiuni contravenționale. 55 dintre şoferii controlaţi
au rămas, pentru următoarele câteva luni, pietoni. Permi-
sele lor au fost ridicate, în vederea suspendării dreptului
de a conduce, pentru încălcarea legislaţiei rutiere. Totodată,
13 dintre şoferii verificaţi au fost depistaţi în trafic sub in-
fluenţa băuturilor alcoolice. Poliţiştii spun că vor organiza
acţiuni de control şi în perioada următoare, în încercarea
de a se evita producerea unor evenimente nedorite.

Atenţie la roviniete!
Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, fapta de a circula
fără a deţine rovinietă valabilă constituie contravenţie con-
tinuă şi se sancţionează cu amendă, a comunicat Com-
pania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România. Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare
şi a deţinerii rovinietei valabile, în cazul vehiculelor înma-
triculate în România revine exclusiv persoanelor fizice sau
juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în
proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui
drept legal vehicule înmatriculate în România mai atrage
atenţia CNADNR. În cazul în care, contravenţia este con-
statată prin mijloacele tehnice amplasate pe reţeaua de
drumuri naţionale din România (sistem de camere video
fixe sau mobile), procesul-verbal de constatare a contra-
venţiei se poate încheia şi în lipsa contravenientului, mai
scrie în comunicatul CNADNR. Indentificarea şoferului se
va face pe baza datelor furnizate de Ministerul Adminis-
traţiei şi Internelor - Direcţia Regim Permise de Conducere
şi Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto,
în cazul utilizatorilor străini. 

Comisia SRI nu a sesizat nicio infracţiune

Sorin Ovidiu Vîntu a fost
condamnat, ieri, de Tribunalul
Bucureşti, la şase ani şi patru
luni de închisoare, în dosarul
devalizării Fondului Naţional
de Investiţii (FNI), decizia ne-
fiind definitivă. Tribunalul Ca-

pitalei a decis condamnarea
lui Sorin Ovidiu Vîntu la
două pedepse de câte patru
ani de închisoare pentru in-
fracţiunile de spălare de bani
şi a dispus achitarea lui pentru
instigare la delapidare. În

urma contopirii celor două
pedepse, instanţa a dispus ca
omul de afaceri să execute
şase ani şi patru luni de de-
tenţie. În plus, judecătorii au
hotărât să confişte de la Vîntu
suma de 7.289.406 de dolari.

Sorin Ovidiu Vîntu, condamnat  în dosarul FNI



Ministrul Apărării, Mircea
Duşa, a anunţat că îşi doreşte
ca primul comandament
NATO de comandă şi control
din România să fie operaţio-
nal în luna iunie, în timp ce
al doilea comandament, de
divizie, ar urma să fie opera-
ţional în termen de doi ani.

„România a obţinut la Bru-
xelles un rezultat deosebit din
punct de vedere militar şi al
securităţii naţionale după ade-
rarea la NATO. În urma ne-
gocierilor purtate vom avea
de realizat un comandament
de tip NFIU (n.r. - NATO For-
ce Integration Units) , care se

realizează în şase state, ţările
baltice, Polonia, România şi
Bulgaria, şi un comandament
de divizie, unul în Polonia şi
unul în România. Voi avea o
discuţie cu reprezentanţii Sta-
tului Major General, deja am
început pregătirea pentru ope-
raţionalizarea celor două co-
mandamente şi evaluările
financiare şi cele tehnicelegat
de realizarea lor. Doresc ca
undeva până în luna iunie co-
mandamentul de tip NFIU să
fie operaţional”, a spus Duşa.

Potrivit acestuia, paralel cu
acest comandament se fac de-
mersurile necesare pentru

operaţionalizarea comanda-
mentului de divizie, care are
un orizont de timp mai mare,
respectiv de doi ani.

Întrebat unde vor fi înfiin-
ţate cele două comandamente
NATO din România, Duşa a
evitat să dea un răspuns clar.

„Discutăm deja de aceste
locaţii.  Este normal ca un co-
mandament să îl avem acolo
unde avem deja o structură,
unde avem elemente de co-
mandă-control, unde sunt
condiţii pentru ca aceste co -
man damente să funcţioneze”,
a spus ministrul Apărării Na-
ţionale.

Premierul Victor Pon-
ta a declarat, ieri, după şe-
dinţa coaliţiei, că persoana
care va fi propusă pentru
funcţia de judecător CCR
nu va fi un parlamentar.

„Imediat ce se declanşea-
ză procedura, cu siguranţă
vom propune o persoană, nu
un om politic, adică nu un
parlamentar. Vom propune
o persoană care sper să în-
trunească votul întregului
Senat şi să avem şi la Curte
componenţa completă”, a afir-

mat premierul Victor Ponta.
Fiind întrebat dacă persoana

propusă va fi din afara PSD,
Victor Ponta a spus: „Am
spus că nu va fi un membru
al Parlamentului”.

Judecătorul CCR Toni
Greblă (foto) şi-a prezen-
tat demisia din funcţie, în
4 februarie, în Plenul CC,
invocând presiunile exer-
citate asupra instituţiei în
legătură cu exercitarea atri-
buţiilor sale. Gestul său
vine după ce DNA a înce-

put urmărirea penală în cazul
său, pentru fapte de corupţie. 

Primele avioane de vâ-
nătoare de tip F-16 vor
ajunge în România la
sfârşitul anului 2016,
până atunci urmând să
continue pregătirea pi-
loţilor militari în Portu-
galia şi SUA, a declarat,
ieri, ministrul Apărării,
Mircea Duşa.

Mircea Duşă a declarat,
ieri, la Cluj-Napoca, la Divizia
4 Infanterie „Gemina”, că un
nou contingent de piloţi şi
personal tehnic va pleca în
Portugalia la pregătire, în pe-
rioada următoare.

„În domeniul forţelor aerie-
ne am finalizat programul ma-
jor început în 2007, de
înzestrare cu avioane pentru
transport strategic şi militar.
Continuăm programul de în-
zestrare cu avioane de vână-
toare F-16, şase din cele 12

pe care le achiziţionăm sunt
modernizate şi piloţii noştri,
inginerii şi tehnicienii pe care
îi avem plecaţi în Portugalia
se instruiesc deja pe aceste

avioane, iar piloţii au trecut
de la prima etapă, de acomo-
dare cu zborul, la acţiuni aer-
sol. Un nou contingent de
piloţi şi personal tehnic vor

pleca în Portugalia la pregă-
tire. Urmează ca piloţii noştri
să urmeze un alt stagiu de pre-
gătire în SUA, iar spre sfârşi-
tul anului 2016 vom avea în

ţară şi primele avioane F-16”,
a spus Duşa.

Potrivit acestuia, concomi-
tent se derulează o investiţie
importantă şi la aerodromul
Feteşti, pentru a face compa-
tibilă infrastructura acestuia
cu operarea avioanelor F-16.

„În acelaşi timp, avem de
realizat obiectivele de moder-
nizare şi înzestrare a flotei ro-
mâne şi vom începe în acest
an programul de modernizare
şi înzestrare a fregatelor. Exis-
tă un program ambiţios pe
care dorim să îl pornim în
acest an legat de dotarea cu
mijloace de luptă a forţelor te-
restre - transportoare, maşini
blindate, maşini de transport”,
a afirmat ministrul Apărării.

Primii militari ai Forţelor
Aeriene Române, respectiv
23 de ofiţeri şi maiştri militari
din Forţele Aeriene, au plecat
în Portugalia în luna septem-

brie a anului trecut, pentru un
curs de pregătire pentru tre-
cerea pe aeronave F-16. Cur-
sul, organizat la Baza 5
Aeriană din Monte Real, este
format din mai multe module
şi se desfăşoară în mai multe
serii, la care vor participa pes-
te 80 de militari români, pe o
durată de aproximativ doi ani.

Aeronavele, care vor fi mo-
dernizate la standardul F-16
MLU M5.2, vor intra în do-
tarea Armatei României după
anul 2016 şi vor fi operaţio-
nale din 2017, iar pregătirea
piloţilor va fi făcută în două
etape. Avioanele F-16 achi-
ziţionate din Portugalia vor
avea resurse de zbor în medie
de peste 4.500 de ore de zbor
fiecare, iar perioada de ex-
ploatare va fi de minimum 20
de ani, în condiţiile unui nivel
de instruire de minimum 200
de ore de zbor pe avion.

România va avea avioane
de vânătoare F-16 din 2016

Comandament NATO de comandă în
România, operaţional din luna iunie
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Ponta: Vom propune în locul lui Toni
Greblă o persoană care nu e parlamentar
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Exporturile României au
atins nivelul de 52,5 miliarde
euro, în 2014, în creștere cu
5,8%, iar importurile au înre-
gistrat 58,5 miliarde de euro,
cu 5,9% mai mari comparativ
cu 2013, potrivit datelor esti-
mate publicate luni de Institutul
NaBional de Statistică (INS).

Exporturile FOB realizate în
anul 2014 au fost de 233,214
miliarde de lei (52,458 miliarde
de euro), iar importurile CIF
au fost de 260,056 miliarde lei
(58,504 miliarde euro).

Comparativ cu anul 2013,
exporturile au crescut cu 6,4%
la valori exprimate în lei (5,8%
la valori exprimate în euro), iar
importurile au crescut cu 6,4%
la valori exprimate în lei (5,9%
la valori exprimate în euro).

Deficitul comercial FOB-CIF
în anul 2014 a fost de 26,842
miliarde lei (6,046 miliarde
euro), mai mare cu 1,606 mi-
liarde de lei (339,2 milioane
euro) decât cel înregistrat în
anul 2013.

Valoarea schimburilor intra-
comunitare de bunuri (Intra-
UE28) în anul 2014 a fost de
165,748 miliarde de lei (37,305
miliarde de euro) la expedieri
și de 195,943 miliarde de lei
(44,103 miliarde de euro) la in-
troduceri, reprezentând 71,1%
din total exporturi și 75,4% din
total importuri.

Valoarea schimburilor extra-
comunitare de bunuri (Extra-
UE28) în anul 2014 a fost de
67,466 miliarde de lei (15,153
miliarde de euro) la exporturi
și de 64,112 miliarde de lei
(14,401 miliarde de euro) la
importuri, reprezentând 28,9%
din total exporturi și 24,6% din
total importuri.

În anul 2014, ponderi im-
portante în structura exportu-
rilor și importurilor sunt
deBinute de grupele de produse:
mașini și echipamente de trans-
port (42,3% la export și 35,5%
la import) și alte produse ma-
nufacturate (32,7% la export
și, respectiv, 30,7% la import).

Potrivit INS, în luna decem-
brie 2014, conform estimărilor
preliminare ale Institutului
NaBional de Statistică, expor-
turile FOB au însumat 16,922
miliarde de lei (3,799 miliarde
de euro), iar importurile CIF

au însumat 20,244 miliarde de
lei (4,544 miliarde de euro).

Comparativ cu luna decem-
brie 2013, exporturile au scăzut
cu 1,5% la valori exprimate în
lei (1,4% la valori exprimate în
euro), iar importurile au crescut
cu 4,4% la valori exprimate în
lei (4,5% la valori exprimate în
euro).

FaBă de luna noiembrie 2014,
exporturile din luna decembrie
au scăzut cu 18,1% la valori
exprimate în lei (18,6% la va-
lori exprimate în euro), iar im-
porturile au scăzut cu 10,3%
la valori exprimate în lei
(10,9% la valori exprimate în
euro). Deficitul balanBei comer-
ciale (FOB/CIF) a fost în luna
decembrie 2014 de 3,322 mi-
liarde de lei (744,9 milioane
euro), mai mare cu 1,110 mi-
liarde de lei (250,2 milioane
euro) decât cel înregistrat în
luna decembrie 2013.

Guvernul nu a ajuns la
un acord cu FMI şi CE în
actuala misiune de eva-
luare, cele două instituţii
cerând creşterea abrup-
tă a preţului la gaze pen-
tru populaţie şi CET-uri
din aprilie şi restructura-
rea masivă a companiilor
energetice Hunedoara şi
Oltenia, a anunţat pre-
mierul Victor Ponta.

El a precizat că, în aceste
condiţii, nu va fi semnată o
scrisoare de intenţie şi că dis-
cuţiile pe aceste două puncte
de divergenţă, vor continua în
aprilie, acordul rămânând însă
în vigoare.

Fondul Monetar Internaţio-
nal (FMI) şi Comisia Europea-
nă (CE) au cerut ca
liberalizarea preţului la gaze să
fie aplicată din luna aprilie pen-
tru populaţie şi centrale de
energie termică (CET-uri), cu
o creştere a preţului la gaze ca-
talogată drept „abruptă” de că-

tre şeful Guvernului, de la 53,3
lei MWh la 62 lei MWh.

Executivul a respins această
solicitare, considerând-o ne-
sustenabilă, cu argumentul că
populaţia şi CET-urile nu pot
suporta o astfel de creştere din
aprilie, iar astfel s-ar acumula
noi datorii.

„Liberalizarea înseamnă

creşterea preţului la gaze, ca să
vorbim pe înţelesul tuturor.
Până în aprilie, vom veni cu o
propunere de calendar suste-
nabil, realist, care să ţină cont
de ce este cu adevărat, nu de
calcule pe hârtie care sunt me-
canice şi de multe ori în reali-
tate produc efecte negative”, a
spus Ponta.

Conform calendarului con-
venit anterior cu FMI şi Co-
misia Europeană, preţul
gazelor pentru consumatorii
casnici ar fi trebuit să crească
de la 53,3 lei MW/h, în iulie
2014, la 54,6 lei în octombrie
2014, la 56,1 lei în ianuarie
2015, la 58,9 lei în aprilie
2015 şi la 62 lei în iulie 2015.

Creşterea preţului a fost
însă amânată de Guvern, care
doreşte prelungirea calenda-
rului de eliminare a preţurilor
reglementate cu trei ani, până
la 30 iunie 2021.

România are în derulare un
acord stand-by de 2 miliarde
de euro cu FMI, care expiră
în luna septembrie şi pe care
autorităţile l-au tratat ca având
caracter preventiv, fără să ac-
ceseze fonduri până în pre-
zent. Scopul înţelegerii este
de a proteja economia româ-
nească de eventuale şocuri pe
pieţele financiare şi de a ajuta
la reducerea costurilor de fi-
nanţare.

Știri pe scurt

ECONOMIC

TVA s-ar putea micşora de la jumătatea acestui an
TVA s-ar putea micşora de la jumătatea acestui an, fiind
luată în calcul chiar o cotă de 20%. Paradoxal, prăbuşirea
încasărilor la buget, dublată de incapacitatea guvernului
de a cheltui investind productiv în economie, deschide
calea pentru reducerea taxei. Mediul privat ar rămâne,
astfel, cu resurse dacă statul tot se dovedeşte neputincios.
Reducerea TVA de la 24 la 19% este o decizie politică,
aşa cum a fost şi majorarea sa în urmă cu cinci ani. Toate
datele privind încasările bugetului şi răsfrângerea acestei
poveri asupra mediului privat probează că măsura din
2010 a fost o eroare, că nu a avut nicidecum o funda-
mentare şi un parcurs care să-i probeze viabilitatea eco-
nomică. După creşterea de la 19 la 24%, statul a strâns
mai mult din TVA între 2010 şi 2011, dar trendul s-a in-
versat din 2012. După nici doi ani, colectarea a început
să slăbească, evaziunea fiscală să crească, implicit, ară-
tând clar că a fost atins pragul de sus.

Elveţia, în pericol de recesiune 
Economia Elveţiei ar putea înregistra unul sau două trimestre
de contracţie, pe fondul aprecierii francului elveţian faţă de
euro şi dolar, în urma deciziei băncii centrale de a elimina
plafonul minim de 1,2 franci/euro, a declarat preşedintele
Băncii Elveţiei, Thomas Jordan. „Creşterea economiei va fi
cu siguranţă mai slabă decât am estimat în luna decembrie
şi este posibil să avem unul sau două trimestre de scădere
economică”, a afirmat Jordan, potrivit Wall Street Journal.
El a precizat că oficialii băncii centrale elveţiene sunt conştienţi
că decizia de a lăsa liber cursul franc/euro a cauzat dificultăţi
economiei şi companiilor naţionale, dar că este prea devreme
pentru a aprecia în mod corect efectele negative ale acestei
măsuri. Jordan a afirmat că depinde de companiile elveţiene
cum se vor adapta la noile condiţii de pe piaţă şi dacă vor
face anumite ajustări în ceea ce priveşte numărul de ore lu-
crate şi plata acestora.

Victor Ponta: Nu s-a ajuns
la un acord cu FMI şi CE

INS: Exporturile au crescut cu 5,8%, 
iar importurile cu 5,9%, în 2014
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Societatea tradiţională
românească descrie o  fe-
meie care fiind în primul
rând mamă şi gospodină,
cu îndatoriri domestice,
şi mai apoi om de carieră. 

Unul dintre cele mai popu-
lare stereotipuri este acela că
femeile sunt responsabile de
îngrijirea familiei, în timp ce
aşteptările faţă de bărbat îl au
în vedere ca principal întreţi-
nător de familie. De cele mai
multe ori femeile simt că tre-
buie să aleagă între a se de-
dica familiei sau unei cariere
de succes, pentru că ascensiu-
nea în carieră ar putea lua o
pauză, familia, însă, nicio da -
tă! Astfel, viaţa de familie
este, fără doar şi poate, un
factor important în măsură să
descurajeze sau să încurajeze
ascensiunea profesională, dar
şi inegalitatea de gen pe piaţa

muncii. Pentru ca femeile să
fie tratate în mod egal cu băr-
baţii este necesară adoptarea
unor măsuri active de com-
batere a stereotipurilor şi de
înţelegere a naturii oamenilor
– care, indiferent de gen, îşi
doresc să evolueze atât per-
sonal cât şi profesional, fără
să fie nevoiţi să renunţe la una

dintre cele două. Un prim pas
în această direcţie este şi se-
minarul „Rolul femeii în so-
cietate: între carieră și
prejudecăBi” privind egalitatea
de şanse dintre femei şi băr-
baţi pe piaţa muncii din Ro-
mânia, organizat de Asociaţia
React la Brașov. Evenimentul
a adus în dis cu Bie preju de căBi -

le cu care se confruntă femei-
le la locul de muncă şi me to -
de prin care  acestea pot ac -
ţio na, individual şi la nivelul
organizaţiei în care lucrează,
pentru a diminua acest feno-
men la nivelul oraşului în care
locuiesc şi la nivelul Româ-
niei. Seminarul de la Brașov
este al patrulea din seria de

18 sesiuni despre egalitatea
de şanse dintre femei şi băr-
baţi, organizate pentru repre-
zentantii mass-media şi ai so-
cietăţii civile, prin proiectul
„Femeia de astăzi pentru so-
cietatea de mâine”, promovat
sub numele „Şcoala de antre-
prenoriat pentru femei cu ini-
ţiative responsabile (S.A.F.
I.R.)”. Proiectul este imple-
mentat de Asociaţia React,
cofinanţat din Fondul Social
European, prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvol-
tarea Resurselor Umane
2007-2013. Investeşte în Oa-
meni! Proiectul oferă totodată
cursuri de formare profesio-
nală în îngriji rea bătrânilor la
domiciliu şi educaţie antre-
prenorială pentru 437 de fe-
mei din regiunile București-
Ilfov, Sud Vest Oltenia și
Centru. Asociatia Re act este
o organizaBie neguvernamen-

tală, creată în 2006 pentru a
veni în sprijinul actorilor
societăBii civile prin proiecte
ample, durabile, cu impact în
comunităBile vizate. Organi -
za Bia activează în patru do-
menii: sănătate publică, edu -
ca Bie, dezvoltare comunitară
și economie socială, are 5 su-
cursale în care lucrează mai
mult de 50 de angajaBi și peste
200 de voluntari. Până în pre-
zent, AsociaBia React a
obBinut 13 premii de exce -
len Bă – naBionale și in terna -
Bio na le și a contribuit la sal-
varea a mai mult de 150.000
de vieBi omenești. 

Pentru informaţii supli-
mentare, sunteţi rugaţi să o
contactaţi pe Andreea Ro-
taru, manager comunicare
în cadrul Asociaţiei React:
telefon 0723 212 249, adre-
sa de e-mail andreea.rotaru
@asocia tia re act. ro.

Unul din cele mai bine po-
ziţionate restaurante din Bra-
şov nu îşi găseşte cumpărător,
de aproape jumătate de an.
Restaurantul Panoramic a fost
închis anul trecut, din lipsă de
clienţi. 

Proprietarii l-au pus în vân-
zare, însă nu au reuşit să gă-
sească un cumpărător pentru
localul care, în anii '80, a fost
unul din cele mai frecventate
din Braşov.

Restaurantul Panoramic
este situat în locul pe care ori-
cine îl reţine cu uşurinţă şi
care poate fi găsit dintr-o pri-
vire, din aproape orice colţ al
Braşovului: pe culmea dealu-
lui, la 960 de metri altitudine,
chiar la baza releului de tele-
viziune. Restaurantul are trei
saloane şi o terasă; putea
primi, în vremurile bune,
aproape 250 de persoane.
Într-unul dintre saloane, cea
mai frumoasă privelişte asu-
pra Braşovului se aşternea la
picioarele consumatorilor.

Restaurantul aparţine unei
companii braşovene din do-
meniul turismului (AroCPala-
ce), controlată de Societatea
de Investiţii Financiare "Tran-
silvania". Unitatea are o su-

prafaţă utilă de 1.640 de
metri pătraţi şi un teren de
aproape 880 de metri pătraţi.
Restaurantul a fost închis în
2014 şi scos la vânzare pe 15
septembrie, în acelaşi an, la
un preţ de peste un milion de
euro.

„Restaurantul are punctul
forte principal poziţia, cate-
goric. Iar punctele slabe ar fi
dotările foarte vechi, respectiv
el n-a mai fost renovat de
foarte mulţi ani”, susBine
Radu Popa, reprezentantul
proprietarului. 

Din Braşov se poate ajunge
la restaurantul de pe Tâmpa
în trei feluri: cu telecabina sau
cu piciorul - fie pe o potecă

de o oră, fie pe un drum fo-
restier. Linia de telecabină
aparţine unei companii private
de transport pe cablu, alta de-
cât cea care încă are în pro-
prietate restaurantul. „Este un
preţ mare din punctul meu de
vedere. Fiind un restaurant
automat ar trebui să funcţio-
neze şi seara...ceea ce este în
imposibilitate, doar pentru cei
care ar merge pe jos”, a de-
clarat pentru Digi24 Brașov
Sorin Epure - expert imobiliar. 

Proprietarii restaurantului
au anunţat că vor relua pro-
cedurile de licitaţie pentru
această unitate, la un preţ re-
dus faţă de cel cerut în sep-
tembrie 2014.

Rolul femeii în societate: 
între carieră și prejudecăți

Restaurantul „Panoramic“
nu-și găsește cumpărător
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În 1794, se construia prima sală de spec-
tacole din Braşov, destinată atât baluri-
lor,  cât  şi  spectacolelor  de  teatru  şi
muzică. Clădirea fost demolată în anul
1892 şi reclădită între anii 1893–1894
din fondurile Băncii „Kronstadter Allge-
meine Sparkasse” (Casa Generală de
Economii), cu destinaţia de sală de con-
certe (Konzerthaus).

Moştenire „vieneză”
Noua „Reduta” a fost construită după planurile
inginerului oraşului, Christian Kertsch, în stilul
baroc cu elemente rococo. Pe faţadă, deasupra
ferestrelor de la etaj, se găsesc busturi de muzi-
cieni şi scriitori (Goethe, Wagner, Schuman, Sha-
kespeare, Mozart, Beethoven). A fost botezată
„Reduta” după o vestită sală de spectacole din
Viena şi a funcţionat ca cinematograf, teatru şi
sală de baluri şi concerte. 

La bal cu... butoiul
Când ploua, străduţa Teatrului,
actuala stradă Apollonia Hir-
sher, se înfunda de noroaie, iar
domniţele erau aduse la serate
în… butoaie. „În sala ei spaţioa-
să s-au dat multe baluri, la care
mergeau bunicile noastre în cri-
noline de mătase scumpă. Ca să
nu se murdărească pe pantofii de atlas cu «tină»
(noroi) de pe stradă şi să nu-şi «zgârcească» fustele
înfoiate, ele intrau în câte un ciubăr de-l purtau
cu «rudurile» două slujnici.”

(Sextil Puşcariu – Braşovul de altădată). 

„Casa” Filarmonicii
Presa vremii sublinia excelenta acustică a sălii,
motiv pentru care aceasta va găzdui concertele
Societăţii Filarmonice, până după primul război
mondial. 

Noua „Redută”
Centrul Cultural „Reduta” Braşov a fost înfiinţat
în anul 1958. Imobilul este nominalizat ca mo-
nument istoric, cu titlu de rezervaţie de arhitec-
tură. Renovată şi modernizată între 1997-2004,
de către Consiliul judeţean, în subordinea căruia
se află, clădirea „Reduta” găzduieşte foarte multe
festivaluri şi spectacole. De asemenea, braşovenii
pot participa la diverse cursuri organizate aici,
de la teatru şi dans, la informatică. 

Elena Cristian

„Reduta” braşoveană,
de neînvins de două veacuri



Peste 360.000 de euro
(1.632.000 de lei) este
cuantumul amenzilor
date de polițiștii locali
din Brașov anul trecut.

„S-a înregistrat o îmbu -
nătățire a activității Poliției
 locale anul trecut, care se da-
torează în mare parte calității
resurselor umane. Avem mai
mulți tineri, care sunt mai bine
pregătiți și mai bine doați. De
asemenea, vreau să vă spun
că ceea ce mă bucură este fap-
tul că s-au alocat toți banii
ceruți pentru acest an și vreau
să mulțumesc domnului pri-
mar și colegilor de la Comisia
economică a Consiliului Local
Brașov“, a declarat vicepri-
marul Adrian Atomei, cel care
a coordonat această activitate
până ieri.

El a adus și o veste bună
pentru poli=iștii locali din sec-
torul operativ, care în cel mult
două săptămâni își vor primi
banii pentru norma de hrană
pentru luna ianuarie.

Din punct de vedere statis-
tic, activitatea poli=iltilor locali
se reflecă în cele 6.932 de

procese-verbale de contra -
ven=ie încheiate în 2014.

Pe compartimente, acestea
sunt împăr=ite astfel: ordine
publică – 1.658 procese-ver-
bale (305.000 de lei amenzi),

interven=ie – 1. 322 procese-
verbale (456.000 de lei
amenzi), circula=ie rutieră –
3.115 procese-verbale
(334.000 de lei amenzi),
poli=ia turistică (ac=ionează în

Centrul Istoric) – 533 proce-
se-verbale (112.000 de lei
amenzi), inspec=ie și control
– 264 procese-verbale
(425.000 de lei amenzi).

Sebastian Dan

Bilanț la Poliția Locală  

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

Executivul Primăriei le-a
solicitat ieri consilierilor locali
care fac parte din consiliile de
administra=ie ale unită=ilor
școlare să solicite evaluarea
acestor contabili. „Evaluarea
va fi întocmită de către servi-
ciile de specialitate ale Primă-
riei Brașov, dar și de către
Inspectoratul Școlar. Prin
aceste evaluări se va urmări
dacă personalul respectiv este
calificat și dacă își îndep -
linește obligațiile de serviciu.
În cazul unora dintre unitățile
de învățământ am avut mari
probleme în ceea ce privește
întocmirea situațiilor finan-
ciare. Acestea au fost întocmite
greșit în rânduri repetate și a
fost nevoie de refacerea lor,

pentru că erau respinse în mo-
mentul depunerii la Direcția
Generală a Finanțelor”, a ex-
plicat viceprimarul Adina
Durbacă, în plenul Consiliului
Local. 

Şi primarul George Scrip-
caru i-a criticat pe contabilii
unora dintre unităţile de în-
văţământ, care „după ce iau
salarii de două ori mari decât
contabilii primăriei”, nu sunt
în stare să dea o situaţie fi-
nanciară exactă şi la timp, pe-
riclitând astfel deconturile de
la minister pentru plata sala-
riilor profesorilor. „Dacă
situațiile financiare nu erau
depuse la timp, exista riscul
ca profesorii să nu își încaseze
salariile. Singura soluție era

ca actele să fie refăcute de că-
tre angajații compartimentului
de specialitate din Primărie,
care au fost nevoiți să lucreze
chiar şi sâmbăta şi duminica.
Am rămas doar cu trei
angajați la serviciul de con-
tabilitate şi nu este normal să
repare cineva greșelile acestor
contabili din școli, care au sa-
larii destul de bune, compa-
rativ cu colegii din Primărie”,
a spus George Scripcaru.  

Potrivit primarului, salariul
unui contabil șef de școală
ajunge și la 4.000 de lei. Dacă
nu îşi vor îmbunătăţi activi-
tatea, contabilii de şcoală care
vor fi avertizaţi în urma eva-
luării riscă să-şi piardă pos-
turile.>>>>>>A.P.

Consiliul Local a aprobat ieri
în unanimitate Bugetul munici-
piului pe anul 2015, în forma
prezentată de executiv. „Con-
strucţia bugetului pe anul 2015
se raportează la execuţia buge-
tară a anului trecut. Am încercat
să menţinem acelaşi echilibru
bugetar ca şi anul trecut, să con-
tinuăm investiţiile în derulare şi
să începem investiţii noi, să asi-
gurăm toate serviciile publice şi
cofinanţările pentru proiectele
cu finanţare europeană, şi să

acoperim plăţile către instituţiile
financiare de la care am con-
tractat împrumuturi. Per ansam-
blu, aceasta înseamnă să avem
un buget echilibrat, care să
 asigure funcţionarea tuturor
 instituţiilor din subordinea Con-
siliului Local, salariile, subven-
ţiile şi cheltuielile de funcţionare,
dar să continuăm şi investiţiile”,
a explicat primarul George
Scripcaru. 

Încasările estimate sunt de
700,9 milioane lei, la care se

adaugă un excedent din anul
2014 de aproape 44 milioane
lei, care echilibrează raportul
dintre venituri şi cheltuieli. Creş-
terea bugetului pe 2015 faţă de
cel din 2014 este de 23% şi se
datorează în principal fondurilor
europene din proiecte care ar fi
trebuit să înceapă anul trecut,
dar care nu au mai demarat sau
au început către finalul anului,
din cauza întârzierilor cauzate
de contestatea repetată a unor
caiete de sarcini sau licitaţii. A.P.

Bugetul Braşovului, prezentat publicului
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Tinerii susţin candidatura
Braşovului pentru JO2020!
Tinerii susţin că Braşovul
merită să fie organizatorul
Olimpiadei de Iarnă pentru
Tineret din 2020.  Mulţi din-
tre ei sunt voluntarii de la
F.O.T.E. 2013, astfel că ex-
perienţa în acest gen  de
campanii este un atu pentru
majoritatea. O primă acţiune
a lor a avut loc în Piaţa Sfa-
tului, unde, au participat la
o şedinţă foto, îmbrăcaţi cu

gecile de la Festivalul Olim-
pic al Tineretului European.
Voluntarii au fost prezenţi în
weekedul trecut cu materia-
le de promovare şi la etapa
de Cupă Mondială la sărituri
cu schiurile, ce a avut loc la
Râşnov, la startul căreia s-
au aliniat 39 de sportive din
12 ţări. Braşovul luptă să
câştige această competiţie
cu Lausanne-ul.  

Municipalitatea a perfectat
cumpărarea a trei pui de ti-
gru, care zilele următoare
vor fi caza=i la Grădina Zoo-
logica din Noua. La ultima
conferin=ă de presă din pos-
tura de viceprimar, Adrian
Atomei a anun=at că animă -
lu=ele au costat 9.000 de lei
și vin de la Grădina Zoolo-
gică din Călărași.

„Din păcate, nu am reușit
ca în mandatul meu să fina-
lizăm amenajarea interioru-
lui clădirii pentru reptile și
păsări exotice. Abia ieri au
venit plantele exotice pentru
amenajarea incintelor pentru

păsările exotice. Terariile
sunt finalizate. Ne propuse-
sem să finalizăm lucrările
pentru 15 februarie, dar pro-
babil se va mai întârzia cu o
săptămână, din cauză că
sunt lucrări care necesită
multă migală pentru a crea
exact mediul natural al pă-
sărilor exotice și vrem ca to-
tul să fie făcut cum trebuie“,
a declarat Atomei.

În privin=a investi=iilor ce
vor fi realizate în acest an la
Zoo, Atomei spune că vor fi
finalizate Planetariul, pentru
că este o sursă de bani, și cli-
nica veterinară.>>>S.D.

Trei tigrișori, viitoarele
vedete de la Zoo Brașov

Contabilii de la şcoli, în evaluare 
după ce erau să lase profesorii fără salarii
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Marea Barieră de Corali 
riscă să ajungă o „groapă de gunoi”

Marea Barieră de Corali
riscă să ajungă o „groapă de
gunoi” dacă guvernul austra-
lian nu renun?ă complet la
aruncarea materialului de dra-
gare în apele parcului mari-
tim înscris în Patrimoniul
mondial al umanită?ii, a aver-
tizat luni Fondul Mondial
pentru Natură (WWF) într-
un raport men?ionat de AFP.

„Dacă nu se face nimic,
Marea Barieră de Corali —
unul din habitatele marine
cele mai prețioase din lume
— ar putea ajunge o groapă
de gunoi și o autostradă ma-
ritimă”, afirmă ONG-ul.

Pentru a evita introducerea
sitului pe lista patrimoniului
în pericol, Australia a decis
în luna ianuarie interzicerea
deversării de material de dra-
gare. Potrivit ecologiștilor,
aruncarea de material de dra-
gare duce la degradarea situ-
lui, asfixiind coralii și algele
care alcătuiesc cea mai mare
forma?iune vie din lume, pe
care le lasă pradă elementelor
toxice.

În raport se arată că extin-
derea zonelor portuare în in-
teriorul apelor de la Bariera
de Corali, în urma căreia ar
dispărea aproape 51 de mi-

lioane de metri cubi de fund
marin, ar periclita frumuse?ea
naturală a locurilor. Aceste
extinderi ar mări capacitatea
de vehiculare a cărbunelui din
porturile regiunii de la 237
de milioane de tone la 637
de milioane de tone pe an și
ar duce la apropierea com-
plexului portuar de capacita-
tea totală din Shanghai, cel
mai mare port din lume,
adaugă raportul realizat de
WWF.

Australia afirmă că a luat
deja măsuri, interzicând dra-
garea de noi zone în afara
porturilor timp de zece ani. 

Arheologii Institutului de
Cercetări Eco-Muzeale
(ICEM) „Gavrilă Simion” au
descoperit păr?i din clădiri an-
tice în timpul săpăturilor efec-
tuate la cetatea Halmyris
pentru amenajarea unui punct
de informare turistică

Cercetările de la Halmyris
s-au derulat în cadrul unui
proiect finan?at prin Progra-
mul Opera?ional pentru Pes-
cuit (POP) 2007-2013 care
are drept obiectiv punerea în
valoare a patrimoniului ar-

heologic, valoarea fi -
nan ?ării nerambursabile
a proiectului fiind de
593.695 de lei.

„La Halmyris, până
la o adâncime de apro-
ximativ patru metri, s-
au descoperit mai multe
părți din clădiri antice.
Neputându-le demonta,
ele au fost înregistrate cores-
punzător normelor arheologice
și vor fi valorificate prin mon-
tarea în podeaua construcției
viitorului punct de informare

turistică, vizitatorii urmând să
fie informați cu privire la aces-
te descoperiri”, a declarat pen-
tru directorul ICEM, Sorin
Ailincăi.

Au început înscrierile
pentru Concursul de
Mountain bike Cross Co-
untry (XCO) care se va
desfăşura în interiorul mi-
nei de sare Salina Slănic
Prahova, denumit suges-
tiv „Călătorie Spre Cen-
trul Pământului”.

Evenimentul are loc dumini-
că,  22 februarie 2015, iar la
start se vor putea alinia un nu-
măr maxim de 300 concurenţi.

Cei 300 de participanţi vor
fi împărţiţi în două grupuri
egale care vor concura în două
manşe. Primii 150 din cele
două manşe se vor califica
apoi pentru finală. Călătorie
Spre Centrul Pământului se
află anul acesta la a 2-a ediţie
şi doreşte să devină unul din
evenimentele de referinţă pen-
tru cicliştii care pedalează din
plăcere şi care, din când în
când, doresc să mai dea dru-
mul la robinetul de adrenalină
cu ocazia unui concurs. Con-
curenţii care vor lua startul vor

avea de pedalat un traseu lung
de 3 km pe care îl vor parcur-
ge de mai multe ori în limita
timpului alocat de organizator.
Când timpul s-a terminat câş-
tigător va fi declarat concu-
rentul care a făcut cele mai
multe ture în cel mai scurt
timp. Traseul de 3 km se des-

făşoară în sala mare a salinei,
sala Unirea, pentru 2 km, şi
încă 1 km pe tunelul de acces
care iese spre suprafaţă. 

Pentru a putea lua startul con-
curenţii trebuie să achite taxa
de participare în valoare de 50
lei sau 60 lei în funcţie de data
la care s-a făcut plata.  Organi-

zatorii sunt Asociaţia Sportivă
TransalpinBike şi Societatea
Naţională a Sării SALROM.

Informaţii detaliate despre
concurs puteţi găsi pe site-ul
evenimentului www.calatorie.
transalpinbike.ro şi pe pagina
de Facebook facebook.com/ca-
latorie.

Călătorie spre Centrul
Pământului… pe bicicletă!

Ecranele afectează calitatea somnului adolescenților
Adolescenții care petrec mult timp în fața ecranelor dorm
mai puțin și adorm mai greu, potrivit unui studiu efectuat
pe un eșantion de 10.000 de tineri norvegieni cu vârste
între 16 și 19 ani, publicat în revista medicală online BMJ
Open. De asemenea, studiul a arătat că majoritatea
adolescenților dependenți de dispozitivele cu ecrane —
televizoare, calaculatoare, tablete, telefoane ș.a.m.d., în-
tâmpină un risc crescut de a adormi mai greu, având
nevoie de peste 1 oră pentru a adormi.
În cazul celor care utilizează ecranul pentru mai mult de
patru ore pe zi (în afara orelor de școală) acest risc este
crescut cu 49 % comparativ cu cel al utilizatorilor ecranului
pentru mai puțin de o oră. Potrivit studiului, riscul este ma-
xim pentru cei care stau în fața ecranului cu o oră înainte
de culcare.Tinerii studiați au avut nevoie în medie de 8 —
9 ore de somn pentru a fi în formă a doua zi, iar cei care
au petrecut mai mult de două ore pentru a trimite e-mailuri
sau a conversa pe „chat” au avut de trei ori mai multe
șanse de a dormi mai puțin de cinci ore pe noapte. Cer-
cetătorii au descoperit că acei adolescenți care au folosit
mai multe dispozitive pe zi au avut mai multe dificultăți de
a adormi și au dormit mai puțin timp decât cei care au fo-
losit un singur dispozitiv.

Google lucrează la o brățară pentru detectarea cancerului
Detectarea în timp real a modificărilor în starea de sănătate
a oamenilor ar putea fi idealul în lupta împotriva cancerului,
compania Google dezvoltând deja o brățară anti-cancer.
Funcționarea acestui instrument se bazează pe utilizarea
particulelor nanometrice (de 2000 de ori mai mici decât
o celulă sanguină), ingerate prin intermediul unei tablete
și care circulă în fluxul sanguin pentru a măsura modificările
biochimice și a anunța începutul formării unei tumori, dar
și al unui atac de cord sau accident vascular cerebral.
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Pe scurt

Noi descoperiri arheologice 
la cetatea Halmyris



Echipa de Fed Cup
a României a în-
vins, la Galaţi, cu
scorul general de
3-2, formaţia Spa-
niei, după succesul
perechii Irina-Ca-
melia Begu/Moni-
ca Niculescu în faţa
cuplului Garbine
Muguruza/Anabel
Medina Garrigues,
şi s-a calificat în
play-off-ul pentru
Grupa Mondială. 

Begu şi Niculescu s-au
impus cu scorul de 5-7,
6-3, 6-2, după două ore
şi 25 de minute. Tot du-
minică, Irina-Camelia
Begu, locul 34 WTA, a
învins-o pe Silvia Soler-
Espinosa, numărul 67 mondial,
scor 6-2, 6-4, iar Simona Ha-
lep, locul 3 WTA, a fost învin-
să, cu scorul de 6-4, 6-3, de
Garbine Muguruza, numărul
24 mondial. Sâmbătă, Simona
Halep a învins-o, cu scorul de
6-2, 6-1, pe Silvia Soler-Espi-
nosa, iar Irina-Camelia Begu
a fost învinsă, cu scorul de 6-
3, 6-2, de Garbine Muguruza.
Echipa de Fed Cup a României
va întâlni Canada, Italia, Polo-
nia sau Australia în play-off-ul
pentru Grupa Mondială, trage-
rea la sorţi urmând să aibă loc
astăzi, informează site-ul oficial
al competiţiei.

„Am câștigat o echipă mare”. La
finalul meciului, pre șe dintele
FederaBiei Române de Tenis,
George Cosac, era extrem de
fericit pentru victoria echipei
de Fed Cup a României. „Ceea

ce au realizat aceste fete, nu are
termen de comparaţie. Trebuie
să stăm, să savurăm acest mo-
ment. Irina a fost o tunară în
adevăratul sens al cuvântului,
Monica - argint viu pe teren”,
a comentat victoria dublului
Begu-Niculescu, preşedintele
Federaţiei Române de Tenis,
George Cosac. „Am avut cel
mai greu meci împotriva Ser-
biei, la barajul din primăvară,
am avut cel mai complicat ad-
versar şi aici, în această fază a
competiţiei. Am câştigat o echi-
pă sudată și matură. Cred că
putem aborda orice adversar”,
se mândreşte Cosac.

Fetele au trăit intens meciul de
dublu. Irina Camelia Begu și
Monica Niculescu au adus
punctul victoriei României,
după ce au trecut de cuplul spa-
niol Garbine Muguruza-Anabel

medina Garrigues. „A fost un
meci extraordinar, o emoție
mare, mă bucur tare mult că am
reușit. Irina m-a speriat un pic
spunând că are crampe. Avem
o echipă formidabilă, minunată,
sunt mândră că fac parte din
aceasta echipă. Publicul din
Galați a fost extraordinar, fără
el nu reușeam”, a declarat Mo-
nica Niculescu. „Întotdeauna
este o bucurie imensă să joci
pentru țară și ținând cont că
am jucat în fața unui public atât
de mare este incredibil, nu-ți
mai dai seama atunci când ești
obosit. Într-adevăr, după primul
set am avut crampe, dar nu a
contat, pentru că mi-am dorit
să aduc cât mai multe puncte
pentru țara mea”, a spus Irina
Begu, care a câștigat două me-
ciuri cu doar câteva minute de
pauză între ele, după ce sâmbătă

a plâns la conferinBa de presă
după înfrângerea cu Garbine
Muguruza. Irina Begu a mai
promis că de câte ori va juca
cu echipa în Fed Cup își va pic-
ta unghiile în tricolor. „Sunt
foarte bucuroasă și vreau să le
felicit pe fete, au luptat incredi-
bil. Ele au câștigat astăzi par-
tida”, a spus și Simona Halep.
Alexandra Dulgheru, revenită
după accidentări, a completat
echipa de patru selectată de că-
pitanul-nejucător al României,
dar nu a intrat pe teren. „Chiar
dacă nu am jucat, am trăit foar-
te intens acest meci. Nu ştiu
dacă aţi văzut, dar săream ca
o capră în tribună! La dublu
este extrem de important spri-
jinul publicului şi noi, de pe
margine, am încercat să aju-
tăm”, a povestit Alexandra Dul-
gheru.
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Au pierdut în finală
Perechea Florin Mergea/Dominic Inglot (România/Marea
Britanie) a pierdut finala de dublu a turneului ATP de la Mon-
tpellier (Franța), 6-3, 4-6, 14-16, cu neozeelandezii Marcus
Daniell/Artem Sitak. Pentru accederea în ultimul act, Mergea
și Inglot vor încasa 12.760 de euro și 150 de puncte ATP. 

Îi merge bine la Memphis
Tenismanul Victor Hănescu a acces, duminică, în ultimul
tur al calificărilor la turneul ATP de la Memphis, dotat cu
premii în valoare totală de 585.870 de dolari. Sportivul român,
cap de serie numărul 4 în calificări, l-a învins în turul doi, cu
scorul de 3-6, 7-6 (2), 6-4, într-o oră şi 57 de minute, pe
americanul Michael Mmoh. Victor Hănescu va juca pentru
un loc pe tabloul principal împotriva australianului Thanasi
Kokkinakis, al cincilea favorit al calificărilor.

Aur la judo
Judoka Vlăduţ Simionescu a câştigat, duminică, medalia
de aur la categoria +100 de kilograme de la Openul european
de la Sofia, se arată într-un comunicat al Federaţiei Române
de Judo. Simionescu a câştigat grupa C după ce a trecut
de georgianul Vahtang Okruaşvili şi de germanul Pierre Bor-
kowski. În semifinale, românul l-a învins pe sud-coreeanul
Soo-Whan Kim, iar în finală a trecut de ucraineanul Iakiv
Hammo. Vlăduţ Simionescu a primit 100 de puncte în cla-
samentul IJF pentru această victorie, iar următorul concurs
la care va participa va fi Openul european de la Roma. În
acelaşi concurs din capitala Bulgariei, la care au participat
452 de sportivi din 51 de ţări, alţi doi judoka români, Cristian
Bodîrlău la 81 de kilograme şi Violeta Dumitru la 48 de ki-
lograme, au încheiat competiţia pe locul cinci, ratând câşti-
garea medaliilor de bronz.

Ciuca bătăilor
Naţionala de hochei pe gheaţă a României a participat la
„Euro Ice Hockey Challenge”, un turneu amical care a avut
loc în Polonia. Aflată în eşalonul al patrulea al hocheiului
mondial, selecţionata condusă de fostul antrenor al Coronei
Braşov, suedezul Greg Lindqvist, a întâlnit echipe mult mai
bine cotate, precum Ungaria, Ucraina sau Polonia, care fac
parte din a doua divizie mondială. România a pierdut toate
cele trei meciuri disputate în cadrul acestui turneu amical.
Hocheiștii români au fost învinși de Ungaria, scor 0-8, au
cedat în faţa Ucrainei, scor 0-5, iar în ultima partidă a tur-
neului, România a pierdut cu scorul de 4-0 meciul cu Polonia. 

Gyor a câștigat clar la Baia Mare
HCM Baia Mare a fost învinsă de echipa maghiară Györi
Audi ETO KC cu scorul de 26-18 (13-9), duminică, în Sala
Sporturilor „Lascăr Pană”, într-un meci cadrul Grupei a a
doua principale a Ligii Campionilor la handbal feminin.
Câștigătoarea ultimelor ediții ale EHF Champions League,
mai valoroasă, s-a impus firesc, dar diferența finală este
prea mare față de felul cum a curs jocul. Alexandra Do Nas-
cimento și Elena Gjeorgjievska au fost cele mai bune mar-
catoare ale campioanei României, cu 4 goluri fiecare,
Anastasia Lobaci a reușit 3 goluri, Lois Abbingh, Eliza Bu-
ceschi și Camilla Herrem au reușit câte două goluri fiecare,
iar Ekaterina Davîdenko a punctat o dată. În celelalte meciuri
din grupă s-au înregistrat rezultatele: Metz Handball — IK
Savehof 22-25 și Larvik — Viborg HK A/S 31-18. În clasa-
ment, pe primul loc se află Larvik, cu 12 puncte, urmată de
Györi Audi ETO KC, 10 p, Viborg HK A/S, 5 p, Metz Handball,
4 p, IK Savehof, 3 p, HCM Baia Mare, 2 p.

Coasta de Fildeș e campioana Africii
Selecționata Cote d'Ivoire este noua campioană a Africii la
fotbal, după ce a învins formația Ghanei cu scorul de 9-8,
la loviturile de departajare (0-0 după prelungiri), duminică,
la Bata, în finala Cupei Africii pe Națiuni 2015, competiție
găzduită de Guineea Ecuatorială. Pentru ivorieni acesta este
al doilea titlu obținut pe Continentul Negru, după cel adjudecat
în 1992, tot în fața Ghanei (11-10 la penalty-uri). În fața a
circa 40.000 de spectatori, pentru ivorieni au marcat Aurier,
Doumbia, Yaya Touré, Salomon Kalou, Kolo Touré, Wilfried
Kanon (ex-Gloria Bistrița), Bailly, Serey Die și portarul Barry,
în timp ce pentru ghanezi au transformat Wakaso, J. Ayew,
A. Ayew, Jonathan Mensah, Agyemang Badu, Afful, Baba
și Boye. Au ratat Bony și Junior Tallo, de la „Elefanți”, Acquah,
Acheampong și portarul Razak, de la „Black Stars”. În total
s-au executat 22 de lovituri din punctul de pedeapsă, după
ce ivorienii le-au ratat pe primele două. Eroul meciului a fost
portarul Copa Barry, care a transformat lovitura decisivă,
după ce apărase două șuturi anterior. 

Ungur aproape de tabloul principal
Tenismanul român Adrian Ungur

a ajuns în ultima rundă a calificărilor
pentru tabloul principal de simplu al
turneului ATP de la Sao Paulo, dotat
cu premii totale de 444.650 dolari,
duminică, după 6-4, 6-4 cu suedezul
Christian Lindell. Ungur (30 ani, 153
ATP), cap de serie nr. 7 al fazei pre-
liminare, s-a impus într-o oră și 22
de minute, chiar dacă Lindell a reușit
10 ași. Românul și-a luat revanșa în
faBa scandinavului (23 ani, 248 ATP),
cel care l-a învins pe Ungur în singura
confruntare de până acum, cu 7-5,
7-6 (2), 6-4, în toamnă, în meciul

de Cupa Davis de la București. Un-
gur, care și-a asigurat 740 de dolari
și 6 puncte ATP, îl va înfrunta în
meciul decisiv pe argentinianul Gui-
do Pella, învingător cu 6-1, 4-6, 7-
6 (4) în faBa principalului favorit al
fazei preliminare, austriacul Andreas
Haider-Maurer. Pella (24 ani, 171
ATP) și Ungur sunt la egalitate la
meciurile directe, 1-1, ambele jucate
în Brazilia, la ATP Challenger Tour
Finals, în 2012. Ungur s-a impus cu
4-6, 7-6 (6), 7-6 (5) în faza grupelor,
dar Pella a câștigat finala, cu 6-3, 6-
7 (4), 7-6 (4).

Hăne e pe 139
Tenismanul Victor Hănescu a urcat o poziţie şi se

află pe locul 139 în clasamentul ATP de simplu dat
publicităţii ieri, în timp ce la dublu Horia Tecău ocupă
locul 13, iar Florin Mergea este pe poziţia 19. Hă-
nescu are 379 de puncte. În top 200 se mai află
Adrian Ungur, care se menţine pe locul 153, cu 332
de puncte, şi Marius Copil, care a urcat o poziţie şi
se află pe 158, cu 322 de puncte. La dublu, Horia
Tecău se menţine pe locul 13, cu 4.370 de puncte,
iar Florin Mergea, finalist săptămâna trecută la Mon-
tpellier, a coborât o poziţie şi se află pe 19, cu 3.050
de puncte. Primele trei locuri ale clasamentului ATP
de simplu sunt ocupate în ordine de sârbul Novak
Djokovici, de elveBianul Roger Federer și de spaniolul
Rafael Nadal.

Dream Team
România



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

MINUNI -PREMIERĂ-
(LE MERAVIGLIE)
Regie: Alice Rohrwacher
(AP-12) Dramă, 110 min.
ora: 18:30

SPONGEBOB: AVENTURI PE USCAT 
-3D- -PREMIERĂ– DUBLAT
(THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF
WATER)
Regie: Paul Tibbitt
(AG) Animaţie, Aventuri, Comedie,
93 min.
orele: 13:00, 17:45

WHIPLASH -PREMIERĂ-
Regie: Damien Chazelle
(AP-12) Dramă, Muzical, 105 min.
ora: 20:15

12 ANI DE COPILĂRIE -PREMIERĂ-
(BOYHOOD)
Regie: Richard Linklater
(AP-12) Dramă, 164 min.
ora: 20:45

ASCENSIUNEA LUI JUPITER -3D- -PREMIERĂ-
(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
(AP-12) Acţiune, Aventuri, SF, 128 min.
orele: 13:30, 17:30

THE IMITATION GAME: 
JOCUL CODURILOR 
(THE IMITATION GAME)
Regie: Morten Tyldum
(AP-12) Biografic, Dramă, Razboi, Thriller, 114 min.
ora: 16:30

NUNTAŞI DE ÎNCHIRIAT 
(THE WEDDING RINGER)
Regie: Jeremy Garelick
(AP-12) Comedie, 101 min.
ora: 19:45

JOC PERICULOS (WILD CARD)
Regie: Simon West
(N-15) Crimă, Dramă, Thriller, 92 min.
ora: 22:15

PENE GALBENE (YELLOWBIRD) -3D- DUBLAT
Regie: Christian De Vita
(AG) Animaţie, Familie, 90 min.
ora: 15:45

LUNETISTUL AMERICAN (AMERICAN SNIPER)
Regie: Clint Eastwood
(N-15) Acţiune, Biografic, Război, 132 min.
ora: 14:00

MAMI (MOMMY)
Regie: Xavier Dolan
(N-15) Dramă, 140 min.
ora: 15:00

MORTDECAI 
Regie: David Koepp
(AP-12) Dramă, Crimă, 106 min.
ora: 22:00
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Horoscopul zilei
Berbec. Aveţi o capacitate de comunicare foarte bună şi re-
zolvaţi mai uşor toate problemele. Aveţi succes în societate
şi în toate activităţile legate de cămin. Puteţi face planuri
de viitor, pentru că aveţi idei excelente.
Taur. Puteţi rezolva o problemă financiară care vă frământă
de multă vreme. S-ar putea ca dimineaţă să vi se propună
o colaborare. Este momentul să vă consolidaţi relaţiile de
prietenie şi de afaceri. Profitaţi de această conjunctură.
Gemeni. Este o zi destul de dificilă, în care aveţi multe de
rezolvat. Principala problemă s-ar putea să fie de natură fi-
nanciară, dar vă sfătuim să nu vă faceţi griji. Sunteţi hotărât
şi plin de energie, aşa că reuşiţi să faceţi faţă activităţilor. 
Rac. Dimineaţă sunteţi hotărât să faceţi câteva schimbări în
cămin, dar nu sunteţi sigur că partenerul de viaţă va fi de
acord. Stabiliţi-vă clar priorităţile şi v-aţi asigurat succesul! 
Vă sfătuim să nu vă susţineţi opiniile cu încăpăţânare. 
Leu. Aveţi şanse de reuşită în orice domeniu, mai ales la
examene. Relaţiile sentimentale merg bine, dar vă recoman-
dăm să fiţi mai atent la problemele partenerului de viaţă.Vă
sfătuim să vă consultaţi şi cu partenerul de viaţă.
Fecioară. Un prieten vă dă de gândit, sfătuindu-vă să vă tem-
peraţi dorinţa de a câştiga bani cu orice preţ. Încercaţi să
vedeţi şi alte interese decât cele de natură materială!  Vă
sfătuim să acordaţi mai mult timp studiului.
Balanţă. Simţul practic şi dorinţa de schimbare vă ajută
să intraţi în afaceri. S-ar putea ca un prieten să vă propună
o colaborare aparent profitabilă. Nu vă grăbiţi să promiteţi
nimic! 

Scorpion. S-ar putea să începeţi o nouă etapă, mai ales în
plan social sau sentimental. Nu este exclus să demaraţi o
afacere. Sunteţi comunicativ şi puteţi avea succes în călătorii. 
Vă sfătuim să fiţi atent la cheltuieli.
Săgetător. Zi prielnică pentru ieşiri cu prietenii. Aveţi posi-
bilitatea să rezolvaţi uşor probleme familiale. Vi se conturează
un plan de afaceri la care vă gândiţi de multă vreme. Dacă
mai aveţi dubii, vă sfătuim să apelaţi la o persoană adultă.
Capricorn. Partenerul de viaţă vă impresionează cu un cadou
la care nu vă aşteptaţi. Spre seară, vă simţiţi bine împreună,
la o ieşire cu prietenii. Vă sfătuim să vă ascultaCi intuiţia,
pentru a lua o decizie corectă la serviciu. 
Vărsător. Colegii de serviciu şi partenerul de viaţă vă apreciază
pentru dorinţa de schimbare şi înnoire. Organizaţi-vă cât
mai riguros şi nu pierdeţi timpul! Azi aveţi spor în tot ce
faceţi. 
Peşti. Intenţionaţi să vă implicaţi mai mult în treburile casei,
iar partenerul de viaţă este încântat. Relaţiile cu cei din jur
sunt foarte bune şi puteţi să încheiaţi contracte sau să semnaţi
documente oficiale.

Astăzi în Braşov

În această săptămână la
Teatrul Sică Alexandres-
cu sunt programate ur-
mătoarele spectacole:

Mâine, 11.02.2015
UN BILET SPRE FERICI-

RE – sala Studio, ora 19.00
de Spiró György
Regia: Diana Lupescu
Scenografia:  Luana Dră-

goescu
Cu: Bianca Zurovski, Mihai

Bica
Preţul biletelor: 10 lei

Preţ redus pentru elevi, stu-
denţi, pensionari: 5 lei

Joi, 12.02.2015
POVESTIRI ALESE – sala

Studio, ora 19.00
de Donald Margulies
Regia: Vlad Zamfirescu
Decorul: Bogdan Spătaru
Costumele: Maria Tache
Cu: Viorica Geantă Chel-

bea, Maria Gârbovan
Preţul biletelor: 10 lei

Preţ redus pentru elevi, stu-
denţi, pensionari: 5 lei

Vineri, 13.02.2015
CU INIMA ÎN PUNGĂ –

sala mare, ora 19.00 
de John Cariani
Regia:  Adrian Iclenzan
Scenografia:  Bogdan Spă-

taru
Cu: Carmen Moruz, Marius

Cisar, Bianca Zurovski, Ma-
r i u s
Cordoş,
I u l i a
Popes-
cu, Ga-
b r i e l
Costea,
Relu Si-
riţeanu,
Mirela

Borş, Andi Gherghe, Oana
Hui

Preţul biletelor: 15 lei
Preţ redus pentru elevi, stu-
denţi, pensionari: 10 lei

Sâmbătă, 14.02.2015
NIŞTE FETE – sala mare,

ora 19.00
de Neil LaBute
Regia: Gelu Colceag
Scenografia: Ştefan Cara-

giu
Cu:Gabriel Costea, Bianca

Zurovski, Ligia Stan, Viorica
Geantă Chelbea, Iulia Popes-
cu, Maria Gârbovan,

Preţul biletelor: 15 lei
Preţ redus pentru elevi, stu-

denţi, pensionari: 10 lei

Duminică, 15.02.2015
UN CUPLU CIUDAT –

sala mare, ora 19.00
de Neil Simon
Regia:  Adrian Iclenzan
Decorul: Mihai Mădescu
Costumele:Luana Drăgo-

escu
Cu: Ligia Stan, Bianca Zu-

rovski, Iulia Popescu, Viorica
Geantă Chelbea, Maria Gâr-
bovan, Mirela Borş, Marius
Cisar, Demis Muraru

Preţul biletelor: categoria I
- 11 lei; categoria II – 9 lei;
Preţ redus pentru elevi, stu-
denţi, pensionari: 5 lei

Spectacole
la Dramatic 

Teatrul Sică Alexandrescu vă invită la „Povestiri alese”



◾ 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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Unde găsiţi ziarul nostru

Din presa maghiară
Salonul de pălării de damă – Kodesch Emil
Speciali-
ştii susţin,
dar şi fap-
tele arată
că doam-
nele de-
vin mai
elegante
şi mai
a t r ă g ă -
toare pur-
tând pălării şic. Astfel doamnele acordă o atenţie specială
alegerii pălăriilor, preferând saloanele aprovizionate după
cerinţele modei. 
Salonul Kodesch Emil a fost deschis în 1892 şi a câştigat
încrederea doamnelor din Braşov. La începutul fiecărui
sezon proprietara salonului îşi face aprovizionarea atât
din ţară cât şi din străinătate cu creaţii noi. Doamnele
ştiu că au un preţ de plătit pentru a fi la modă, dar la ma-
gazinul Kodesch au asigurarea că plătesc preţul corect
pe creaţiile noi ale modei.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album 
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914

Cofetăria lui Bodendorf  Károly
Nici după cea mai explicită descriere din cărţile de bucate
nou editate, prăjiturile cofetăriei Bodendorf nu ies la fel
de gustoase în gospodăriile proprii. Cofetăria din str. Porţii
nr. 44 este renumită pentru produsele diverse de cea
mai mare calitate.
Torturile, potcoavele cu nucă sau mac, bomboanele şi
prăjiturile cu ciocolată delicioase, ademenitor expuse în
localul de o curăţenie desăvârşită îi aşteaptă pe gurmanzii
braşoveni.
Magazinul a fost înfiinţat în urmă cu 30 de ani, în 1884
şi a reuşit să-şi păstreze şi să-şi mărească clientela în
aceşti ani. 
Cofetăria Bodendorf este vizitată de dimineaţă până
seară de cei care doresc să se răsfeţe cu un desert de-
osebit de gustos.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album 
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914

„Braşov: în Adunarea ge-
nerală din 21 ianuarie 1840 a
soţietăţii ce au întemeiat aici
la noi Sparkasa, domnul se-
nator şi director de poliţai
Ioan G. de Albrichsfeld ca
prezes (probabil prezident) al
pomenitei soţietăţi, ţinu un
cuvânt. Din care cunoaştem
cum că după ce Sparkasa din
Braşov stă acuma în al cinci-
lea an, din socoteala anului
trecut 1839 aşternută de către
deregătorii ei (adică funcţio-
narii ei), se vede o înaintare
foarte îmbucurătoare a ace-
ştiai. 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 flo-
rini 35 creiţari argint. Aşadar
treaba din anul 1839 se arată
cu 164,001 florini 37 ¾ crei-
ţari argint mai multă decât
mai înainte.

Este foarte
îmbucurătoriu a
vedea cum că
din an ce mer-
ge, tot mai
mulţi şi din
mai multe pla-
se de oameni
(categorii de
oameni) îşi dau averea spre
păstrare la această casă, tră-
gând-o iarăşi împreună cu ho-
tărâta camătă în minutul când
au trebuinţă sau plăcere. Din
862 partide ale anului trecut,
325 sunt pentru prunci şi or-
fani, 45 pentru deschilinite
(deosebite) persoane din cin-
stita miliţie, 9 pentru fonduri
bisericeşti, şcolastice sau de
ale săracilor şi 44 pentru slu-
jitori (servitori). Din banii pri-
miţi în acel an, 56,049 florini
30 creiţari argint s-au dat îm-
prumut cu cauţiile (garanţiile)
cerute, iar 15,173 florini 40
creiţari argint se plătiră pro-
prietarilor îndărăpt. Ceilalţi
bani stau ca capital (sic) adu-

cătoriu de camătă (dobândă).
Mulţi dintre ţărani încep a se
împrumuta de la Sparkasa,
din pricină că acest institut nu
îi sugrumă (sileşte) a plăti de-
odată ce au luat, ci pe rând,
în părţi, după cum poate
omul. Trebile Sparkasei s-au
înmulţit încât amăsurat (po-
trivit) regulelor din statutele
ei, Soţietatea e silită a păşi la
alegerea unui curator.

Se aşternuse o cerere de că-
tre Soţietate prin cinstitul  Ma-
gistrat la cinstitul Gubern,
pentru a dobândi slobozenie
de a se putea  da din Sparkasa
capitale supt condiţiile  pres-
crise pentru casele de împru-

mutat. Însă această cerere s-
a trimis îndărăpt din pricină
că din Braşov se dăduse mai
înainte o rugăminte către prea
înaltul loc ca aici la noi să se
aşeze un banc de împrumutat
prin care atât neguţătoria, cât
şi capitalele trebuincioase la
lucrarea feliuritelor meşteşu-
guri  vor avea o nesocotită (in-
credibilă) uşurare (facilitare).
Până la venirea preaînaltei ho-
tărâri, cererea institutului
Sparkasei stă în loc. ”

Gazeta de Transilvania,
nr. 4, 21 ianuarie 1840 

Astră de odinioară, cîtă vre-
me ai dormit, ca în sfîrşit să
te trezeşti din nou la viaţă?
Fii binevenită şi îţi urez, dacă
se poate, o nouă lumină de
strălucire, mai tare şi mai sus,
ca şi ţării în care te-ai întors.

Braşovul, cu expresia lui

medievală, a fost pentru noi
şi locul unui început de cul-
tură românească. Îl cunosc
din copilărie. L-am văzut, re-
văzut şi simţit cu oamenii şi
cu bisericile lui aproape în
fiecare an și întotdeauna m-
am întors cu o emoţie nouă.

Îi lipsea Braşovului o pu-
blicaţie literară pe care o me-
rita adînc. Poeţii şi povestitorii
lui se vor opinti de bună sea-
mă să facă din Astra un nou

început şi o nouă continuare.
Te iubim, Braşovule. Ne-ai

fost întotdeauna scump. Tu
ne-ai trimis pe cei mai buni
cărturari ai tăi să ne înveţe o
românească mai adîncită. Co-
pleşiţi de mulţii noştri mari
duşmani de altădată, uitasem
aproape că venim cu Traian
în frunte de la Roma. Dascălii
noştri au fost nişte mari lati-
nişti, de la care am învăţat şi
eu, subsemnatul, cîte ceva.

Putea-vom noi răsplăti mul-
ţumitor cu paginile noii revis-
te, cu o proză puternică şi cu
o inefabilă poezie?

Vania Gherghinescu e în
conducerea revistei. Îl cunosc,
aş zice, de o viaţă. A fost co-
laboratorul meu la „Bilete de
papagal”. M-a impresionat de
la început vibraţiunea unei
strune noi cu care venea în
poezie. Aş dori să i-o simt din
nou, în paginile Astrei, după
ce şi-a ţinut vioara ascunsă o
sumedenie de ani. Dee-mi

voie să-l îmbrăţişez în dimi-
neaţa noiei lui activităţi.

În noua dimineaţă ce se
deschide deasupra Breaşovu-
lui, daţi-mi voie, viitori cititori
braşoveni, să vă urez: Bună
dimineaţa. O bună dimineaţă
pe viaţa întragă.

Tudor Arghezi

Text de întâmpinare scris cu
ocazia înfiinţării revistei  „Astra”
din Braşov, în iunie 1966

Ruxandra Nazare

Bianca Osnaga

Dinu Eva

Dare de seamă anuală a activităţii
Societăţii de acţiuni Sparkasse Braşov

„O bună dimineaţă pe viaţa întreagă”
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La sfârşitul săptămânii
trecute, surse apropiate
discuţiilor dintre Fondul
Monetar Internaţional
(FMI) şi autorităţile româ-
ne au declarat că delega-
ţia internaţională ar fi
cerut să se renunţe la Pro-
gramul „Prima Maşină”.

Ministrul Finanţelor, Darius
Vâlcov, a declarat că plafonul
pentru „Prima maşină” va fi
aprobat astăzi şi a subliniat că
nu înţelege de ce se opun re-
prezentanţii instituţiilor finan-
ciare internaţionale la acest
program.

„Marţi (n.r. astăzi) noi vom
aproba plafonul pentru Prima
maşină, de 350 milioane lei.
Nu prea am înţeles de ce se
opun, ceva cu alocarea pentru
sănătate şi pentru educaţie,
deşi le-am arătat că noi am
alocat faţă de 2011 cu 42%

mai mulţi bani pentru sănă-
tate şi inclusiv la rectificare
vom veni şi vom face comple-
tări. Nu am înţeles foarte clar
explicaţia. Să spun cinstit nu
am reuşit să îi convingem, dar
asta nu înseamnă că nu îl vom

aplica. Acest plafon de 350
milioane nu înseamnă că noi
dăm şi banii”, a declarat mi-
nistrul.

Plafonul garanţiilor desti-
nate Programului „Prima ma-
şină” va fi în 2015 de 350

milioane lei, iar înscrierile şi
altor finanţatori (bănci şi in-
stituţii financiare nebancare
– IFN) se pot face până la
data de 2 martie.

La jumătatea lunii noiem-
brie 2014, MFP preciza în noi-
le forme de aplicare a
Programului „Prima maşină”
că toate persoanele fizice cu
vârsta de peste 18 ani, eligibile
să aplice în program, vor be-
neficia de finanţare care va
acoperi maximum 95% din
preţul de achiziţie prevăzut în
factura proformă. Din finan-
ţarea acordată, maximum 50%
va reprezenta garanţia statului.
MFP precizează că finanţarea
de care vor beneficia persoa-
nele fizice nu include dobân-
zile precum şi alte sume
datorate de beneficiar în baza
contractului de credit. Durata
maximă a finanţărilor este de
60 de luni calendaristice.

Statul nu renunţă
la „Prima maşină”

Modelul Buick Cascada, produs în Polonia
Buick va asambla noul mo-

del decapotabil Cascada în fa-
brica sa din Polonia.
Automobilul va fi vândut în
Australia şi Noua Zeelandă,
purtând emblema Holden.

Modelul Cascada a fost lan-
sat anul trecut sub brandul
Opel, iar varianta Buick va fi
vândută în SUA, informează
inautonews.com. Cascada va
fi asamblat în fabrica din Po-
lonia şi va fi vândut în Aus-
tralia şi Noua Zeelandă, sub
marca Holden. „Cascada re-
prezintă un „triplet” de modele

decapotabile pen-
tru trei continen-
te”, a declarat
Karl Thomas Ne-
umann, directorul
executiv al Opel
Group.

Buick Cascada a fost pre-
zentat oficial în cadrul North
American International Auto
Show (NAIAS) de la Detroit.
Prima decapotabilă lansată de
Buick în ultimii 25 de ani re-
prezintă, de fapt, o versiune
rebrănduită a modelelor
Vauxhall/Opel Cascada.

Automobilul va fi oferit
într-o configuraţie cu motor
de 1,6 litri, care produce 200
cai-putere şi un cuplu de 280
Nm. Propulsorul este conectat
la o cutie automată cu şase
trepte. Buick Cascada va fi
comercializat începând cu
2016. 

Un Lamborghini Aventador 50th
Anniversario costă o avere

Un model rar Lamborghini
Aventador 50th Anniversario
Edition este vândut de Lam-
borghini Newport Beach, in-
formează inautonews.com.

Lamborghini Aventador
50th Anniversario Roadster
este unul din cele 200 de
exemplare construite în 2014.
Compania italiană a produs
atunci 100 de modele coupe

şi 100 roadster, informează in-
autonews.com. Bolidul vândut
de Lamborghini Newport
Beach a fost vopsit iniţial în
negru mat şi apoi a primit „tra-
tamentul” Gloss Baby Blue.
Designul interior este alcătuit
din piele neagră şi aceasta este
al 51-lea supercar care a ieşit
pe uşile uzinei Lamborghini.
Preţul maşinii ajunge la peste

500.000 de euro.
Ediţia limitată

L a m b o r g h i n i
Aventador 50th
A n n ive r s a r i o
Roadster a fost
creat pentru a săr-
bători 50 de ani

de la înfiinţarea Automobili
Lamborghini. Supercar-ul a
fost prezentat oficial publicu-
lui în 2013, în timpul Salo-
nului Auto de la Shanghai, sub
forma unui coupe, în timp ce
roadster-ul a fost lansat în ca-
drul Quail Motorsports Gat-
hering, în acelaşi an.

Supercar-ul italian are un
motor V12 de 6,5 litri, aspirat,
ca şi un Aventador obişnuit,
diferenţa fiind făcută de pu-
terea acestuia, care a crescut
de la 690 cai-putere la 720 cai-
putere. Supercar-ul accelerea-
ză de la 0 la 100 km la oră în
2,9 secunde şi atinge viteza
maximă de 351 km la oră.

Duster duce greul
Producţia românească de automobile a scăzut cu 4,8%
în 2014 faţă de 2013. Dacia a avut o cotă de 86,5, iar
Ford 13,5%. Există şi 12 autovehicule produse la Roman
Braşov. Din totalul de 391.434 maşini produse în Româ-
nia, 174.077 sunt Duster, iar 77.427 sunt Logan. Ford a
scos de pe bandă 52.829 de unităţi B-MAX. Cu toate că
producţia a scăzut, exporturile au înregistrat o creştere
cu 0,4% faţă de anul trecut, ajungând la o cotă de
364.251 maşini, adică 93% totalul maşinilor fabricate.

Probleme la Mercedes
Mercedes a anunţat rechemare în service a unor auto-
vehicule echipate cu motorul turbo diesel de 2143 cc.
Motorul 651 echipează 18 modele Mercedes şi are o
problemă legată de lanţul de distribuţie, mai precis la
sistemul de întindere al acestuia. Defectul afectează
1.800 de maşini vândute în România din clasa ML, SLK,
C, E, CLS, S, dar şi Vito şi Viano.

Ford nu mai produce la Craiova 
motorul EcoBoost de 1.5 litri
Compania Ford nu mai produce la fabrica din Craiova motorul
EcoBoost de 1,5 litri, după ce această activitate a fost mutată
în cursul anului trecut la o fabrică din Marea Britanie. Liderul
sindicatului din cadrul fabricii Ford din Craiova, Ovidiu Co-
roianu, a afirmat, că în acest moment la secţia de motoare
a uzinei se mai produce doar motorul de 1.0 litru. Ford Ro-
mânia a demarat producţia la fabrica din Craiova în 2012,
odată cu lansarea modelului B-Max care este primul produs
al acestei fabrici şi prima maşină românească de 5 stele Eu-
roNCAP. Ford a început producţia de motoare la uzina de la
Craiova în mai 2012, cu EcoBoost de un litru, urmat în aprilie
2013 de EcoBoost de 1,5 litri, iar compania anunţa în martie
2014 că în acea perioadă producea la Craiova aproximativ
1.000 de motoare pe zi, din ambele categorii, iar la secţia
de motoare lucrau aproximativ 1.000 de angajaţi.


