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VALUTĂ

Consiliul Local Braşov a decis reorganizarea serviciilor so-
ciale acordate de municipalitate, prin preluarea de către
Direcţia de Servicii Sociale din cadrul Primăriei a Căminului
pentru Persoane Vârstnice şi a Căminului pentru Persoane
fără Adăpost, instituţii care aveau până acum personalitate

juridică. Potrivit autorităţilor, trecerea Căminului pentru
Persoane Vârstnice în subordinea DSS va însemna şi
 deschiderea acestuia către beneficiari care nu au neapărat
domiciliul în Braşov, cum ar fi braşovenii din zona metro-
politană şi chiar din alte judeţe. 

Căminul din Noua,
deschis şi pentru
seniorii din judeţ

Consorţiul Cultural Corona a anun-
ţat, miercuri seară, la Centrul Cul-
tural Reduta, Premiilor Anului
2014 în Cultură la Braşov. În ca-
drul evenimentului au fost acordate
premii la mai multe categorii, în
valoare totală de 1000 euro. Enu-
merăm câţiva câştigători: Cartea
anului 2014 – seria de autor Ghe-

orghe Crăciun, lansată în 2014 la
editura Cartea Românească, cu
două titluri: „Acte originale, copii
legalizate” şi „Mecanica fluidului”.
Organizaţia culturală a anului 2014
– Muzeul „Casa Mureşenilor” Bra-
şov. Personalitatea culturală a anu-
lui 2014 – Andrei Bodiu. 

Premiile anului în Cultură la Braşov
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Echipa de baschet feminin Olimpia
CSU Braşov va juca, mâine, de la ora
14.00, în deplasare, împotriva forma-
ţiei BC Timişoara. Trupa de sub Tâm-
pa vine după eşecul la limită din
meciul cu CSM Târgovişte, în timp
ce gazdele au câştigat ultimele patru
partide din Liga Naţională şi au un
moral foarte bun. Partida este impor-

tantă doar pentru configuraţia clasa-
mentului la finalul sezonului regulat,
ambele formaţii fiind deja sigure de
prezenţa în play-off. „Ele vor lupta
pentru că vor să termine în faţa noas-
tră în clasament, dar am demonstrat
că formăm o echipă puternică”, a de-
clarat jucătoarea „olimpicelor” Gabi
Irimia.

Meci greu la Timişoara 
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Un braşovean a ajuns
vedetă la Anderlecht
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METEO
Soare

-4°C /4°C

A început să joace fotbal de la vârsta de 7 ani. „Unchiul meu
(Ioan Gnandt – FC Tractorul, FC Braşov, FC Vaslui) m-a
văzut că joc mereu în curtea şcolii şi că îmi place fotbalul, şi
m-a dus la FC Braşov, la copii. Primul antrenor a fost Adi
Szabo, care mi-a explicat primele mişcări de control ale ba-
lonului. Aşa am făcut primii paşi în fotbal. Apoi, i-am avut
antrenori pe Albert Folberth şi Lucia Cormoş – Ghioc. Sunt
nişte oameni extraordinari, de la care am învăţat foarte multe,
iar ultimul meu antrenor, Vasile Mureşan, m-a ajutat să ajung
la nivelul de performanţă la care am ajuns”, îşi începe povestea
Dragoş Ştefan Cojocaru (legitimat acum la RSC Anderlecht,
U19). Dragoş a ajuns în Belgia, datorită mamei sale care
lucra de 14 ani acolo. „În urmă cu trei ani ea a vorbit la
clubul Anderlecht să merg să stau 2 săptămâni, în probe. În
acest interval de timp am avut două meciuri de pregătire, în
care am dat un gol şi o pasă de gol. La câteva zile după, m-
au contactat telefonic şi mi-au spus ca din acea vară să mă
mut în Belgia, pentru că vor să mă legitimeze la club.” a
povestit Dragoş. 
Primul lui obiectiv este să ajungă cât mai repede în prima
echipă la Anderlecht şi să joace cât mai multe meciuri. „Visul
meu este să ajung la FC Barcelona. Mi-aş mai dori să joc,
eventual, la o echipă din Anglia, cum ar fi Manchester United,
pentru că este vorba despre o experienţă deosebită să evoluezi
în campionatul englez” a mărturisit tânărul fotbalist. 
Carte de vizită
Născut – 8 aprilie 1997, Braşov
Studii – Şcoala generală nr. 15 Braşov, până la clasa a VIII-
a, acum învaţă la un liceu din Bruxelles, Institute „Redoute
– Peiffere”, în clasa a XI-a.
Are contract încă un an şi jumătate la Anderlecht.

Ziar Gratuit
Ediţia în format electronic 

se găseşte la adresa www.addjb.ro
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Ministerul Apărării, Mircea
Duşa, a declarat, ieri, la Bu-
zău, că în zilele următoare vor
fi stabilite amplasamentele ce-
lor două comandamente
NATO din România, astfel în-
cât săptămâna viitoare să se
treacă la măsuri de operaţio-
nalizare a acestora.

„România, după cum ştiţi,
trebuie să operaţionalizeze
două comandamente, cel mai
mic, de tip NFIU, şi coman-
damentul de divizie. La nivelul
de Stat Major s-au stabilit res-
ponsabilităţile şi trebuie ca în
zilele următoare să aprobăm
şi locaţiile unde vor funcţiona
aceste comandamente şi ime-
diat, săptămâna viitoare, să
trecem la măsuri de operaţio-
nalizare a acestora din punct
de vedere material, din punct
de vedere al personalului şi al

dotărilor care trebuie să existe
în aceste comandamente, pen-
tru ca ele să fie active, opera-
ţionale, într-un termen scurt.
Sigur că în activitatea acestor
comandamente vor fi implicaţi
şi militarii şi specialiştii, ofi-
ţerii de la Divizia 2 Buzău, mi-
litari şi de la celelalte divizii,
dar şi celelalte categorii de
forţe pentru că măsurile aces-
tea de reacţie rapidă nu se re-
feră numai la forţele terestre,
ci se referă şi la forţele aeriene

şi la forţele navale”, a afirmat
ministrul Mircea Duşă, care
a fost prezent, ieri, la activi-
tatea de autoevaluare a Divi-
ziei 2 Getica din Buzău.

Duşa a precizat că decizia
de înfiinţare a comandamen-
telor NATO are un scop de-
fensiv.

„Pentru că tot este la modă
războiul acesta informaţional,
vreau să precizez că acele
obiective din planul de reasi-
gurare din flancul estic de
apărare a NATO şi a Uniunii
Europene, respectiv cele şase
comandamente pe care trebu-
ie să le realizeze în cele trei
ţări baltice, Polonia, România
şi Bulgaria sunt capabilităţi
defensive, aşa cum este capa-
bilitatea militară de la Deve-
selu”, a mai spus Mircea
Duşa.

Conflictul din Ucraina, aproape de final
Preşedintele rus, Vladimir

Putin, a anunţat ieri că un
acord a fost încheiat la Minsk
pentru încetarea ostilităţilor
în Ucraina începând de du-
minică, 15 februarie, relatea-
ză agen<iile de presă
interna<ionale.

„Cred că am ajuns la un
acord important. Am convenit
asupra unui armistiţiu înce-

pând cu 15 februarie, la ora
00.00”, a declarat Putin.

Liderul rus a vorbit și de
un acord și în privin<a retra-
gerii armamentului greu. To-
todată, Putin a apreciat că
Ucraina ar trebui să reforme-
ze Constitu<ia în sensul res-
pectării drepturilor cetă<enilor
din estul Ucrainei.

Președintele francez Fran-

cois Hollande a anun<at la
rândul său că s-a ajuns la un
acord asupra încetării focului
și o în<elegere politică glo-
bală pentru criza ucraineană.

Grupul de Contact, din
care fac parte reprezentan<i
ai Ucrainei, Rusiei și OSCE,
au semnat cu separatiștii o
foaie de parcurs pentru im-
plementarea păcii.

Trei persoane au fost
reținute în urma
perchezițiilor efectuate
miercuri de poliţiştii
brașoveni în urma
perchezițiilor.  Au fost in-
stituite 39 sechestre asi-
guratorii, pentru
recuperarea prejudiciu-
lui adus statului.

În baza  autoriza<iilor  emise
de Tribunalul Brașov, poli<iștii
au efectuat miercuri șase
perchezi<ii, într-un dosar penal
instrumentat ce vizează o gru-
pare infrac<ională specializată
în vânzarea de autovehicule în
spa<iul comunitar, fără decla-
rarea veniturilor ob<inute la or-
ganele fiscale din România.

„În acest dosar sunt  vizate
trei  persoane, directori și șef
de vânzări la o societate co-
mercială din municipiul
Brașov, urmărite penal pentru
săvârşirea infracţiunilor de
evaziune fiscală și spălare de
bani. Conform cercetărilor
efectuate de polițiști și procu-

rorul de caz, în perioada sep-
tembrie 2010 – octombrie
2012, persoanele menționate
au comercializat către două
societăți comerciale din spațiul
comunitar 163 autovehicule în
valoare totală de 2.424.070
euro, iar veniturile obținute nu
au fost declarate la Adminis-
traţia Finanţelor Publice Bra-
şov, prejudiciind astfel bugetul
consolidat al statului cu suma

de de 3.336.978 lei, reprezen-
tand TVA și impozit pe venit.
Suma supusă procesului de
spălare a banilor, ca urmare
a săvârşirii infracţiunii de eva-
ziune fiscală, este de 2.414.546
de euro“, a precizat cms. șef
Liviu Naghi, purtătorul de cu-
vânt al Poli<iei Brașov.

În urma perchezi<iilor
efectuate, au fost ridicate în
vederea cercetărilor docu-

mente financiar-contabile,
suma de 10.500 de euro,
precum și o armă neletală
care nu a fost depusă la un
armurier autorizat în termen
de 10 zile de la expirarea pe-
rioadei de valabilitate a per-
misului de armă, motiv
pentru care se efectuează
cercetări conform  prevede-
rilor legale.

Persoanele men<ionate  au
fost re<inute de poli<iștii  Ser-
viciului de Investigare a
Criminalită<ii Economice, iar
ieri au fost prezentate Par-
chetului de pe lângă Tribu-
nalul Brașov cu propunere
de punere în mișcare a
ac<iunii penale și luarea unor
măsuri preventive.

În vederea recuperării pre-
judiciului, poli<iștii și procu-
rorul de caz  au aplicat 39
sechestre asiguratorii, până
la concuren<a întregii sume
datorate bugetului de stat,
pentru  10 imobile, 21 tere-
nuri, 4 autoturisme, 2 re-
morci auto și 2 motocicluri.

Razia la traficanții de 
mașini s-a lăsat cu rețineri 

Premiat de poliţişti după ce a returnat un portofel
Un braşovean de 40 de ani a ales să nu se bucure
de banii altuia, ci să-i returneze. Pentru gestul lui, po-
liţiştii braşoveni l-au recompensat cu o plachetă.
Dorin Dobre plecase, dis-de-dimineaţă, să-şi plimbe
câinele, în parcul Tractorul. La un moment dat, băr-
batul a observat, în zăpadă, un portmoneu cu acte de
identitate, carduri şi bani. Erau ale unei studente.
Omul s-a gândit iniţial să returneze chiar el portofelul
posesoarei însă s-a temut ca nu cumva să fie acuzat
că  l-ar fi tentat o parte din bani. Aşa că a luat bunul
găsit şi s-a dus cu el la Secţia 3 Poliţie Braşov şi l-a
predat oamenilor legii.
În semn de recunoştinţă pentru simţul civic de care a
dat dovadă, Dorin Dobre a primit o plachetă din partea
poliţiştilor braşoveni.

Fiscul îşi face echipă de control al marilor averi în Braşov!
Inspectorii vor verifica averile a peste 4.800 de persoane! 
ANAF a alocat 120 de inspectori fiscali pentru controlul
celor 4.800 de persoane, recrutând deja în ianuarie 70
de persoane. Programul va fi lansat peste câteva luni,
după ce inspectorii vor fi instruiţi. Programul iniţiat în
2011 a avut în vizor 400 de persoane sau 300 de familii
cu averi mari, de cel puţin 20 milioane de euro. De ve-
rificarea celor 400 de persoane s-au ocupat 30 de in-
spectori ANAF. Persoanele ţintite în programul extins
au venituri de peste 10 ori sau chiar mult mai mult
decât cele declarate, fapt care reiese din achiziţiile rea-
lizate, informaţii pe care ANAF le are la dispoziţie. Din
cele 400 de persoane analizate până în prezent au fost
declanşate 30 de verificări fiscale prealabile, din care
au fost continuate 11 cu emiterea unui aviz de verificare.
Obiectivul programului este ca fiecare contribuabil să-
şi achite contribuţia fiscală corectă, precum şi creşterea
veniturilor declarate şi a contribuţiilor persoanelor fizice
cu averi mari în totalul impozitului pe venit.

Duşa, despre amplasamentele 
celor două comandamente NATO



Primarul George
Scripcaru a semnat ieri
dispoziţia de delegare a
atribuţiilor către noul
membru al executivu-
lui. Ciprian Bucur va
avea în coordonare ac-
tivitatea Poliţiei Locale,
Serviciul pentru Situaţii
de Urgenţă, Zoo Bra-
şov, Serviciul de Ge-
stionare a Câinilor fără
Stăpân, activitatea de
cultură, precum şi eli-
berarea acordurilor de
funcţionare pentru ac-
tivităţile comerciale din
municipiu. 

„În următoarele zile mă voi
familiariza cu domeniile pe
care le voi coordona şi cu ac-
tivitatea Primăriei din poziţia
de membru al executivului,
apoi voi trece la treabă. Voi
încerca să continui proiectele
începute de fostul viceprimar,
cu care sper într-o colaborare
bună în continuare. Munca în
echipa executivului, împreună
cu domnul primar, doamna vi-
ceprimar şi colegii din Primă-
rie este cheia reuşitei în
activitatea de viceprimar şi în
administraţia publică în gene-
ral. Doresc să continui şi să
duc la bun sfârşit şi proiectele
pe care le-am promovat ca şi
consilier local, din 2012 şi
până acum”,  a declarat noul

viceprimar. 
Ciprian Bucur, liberal, a de-

venit viceprimar fiind ales de
majoritatea din Consiliul Lo-
cal (fără consilierii locali
membri ai PSD), luni, 9 fe-
bruarie, în urma demisiei lui
Adrian Atomei, demisie sur-
venită ca urmare a schimbării
partidului pe care îl reprezenta
iniţial în Consiliul Local (a de-
misionat din PNL şi este în
prezent independent, însă va
conduce filiala municipală a
PLR, n.r.).

Potrivit CV-ului, Ciprian
Bucur, consilier local PNL şi
fost lider al grupului PNL din
Consiliul Local Braşov, a fost
coordonatorul Biroului Parla-
mentar al deputatului Petre

Roman, ales în Colegiul 8 Bra-
şov.  Înainte de aceasta, timp
de 11 ani a condus, din funcţia
de director general, firma SC
Cibbs Proiect SRL Braşov, fir-
mă care activează în proiec-
tare, arhitectură şi urbanism.
Între octombrie 2001 şi mai
2002 a fost inspector de spe-
cialitate la Direcţia Regională
Vamală Interjudeţeană Braşov
-  Compartimentul Investiţii. 

Este absolvent al Institu-
tului de Construcţii Bucureşti,
secţia de construcţii civile (cu
predare în limba engleză) şi a
obţinut masterul în Manage-
mentul Afacerilor, la Univer-
sitatea Transilvania Braşov,
Facultatea de Ştiinţe Econo-
mice. A.P

Consiliul Local Braşov a
decis reorganizarea servi-
ciilor sociale acordate de
municipalitate, prin pre-
luarea de către Direcţia de
Servicii Sociale din cadrul
Primăriei a Căminului pen-
tru Persoane Vârstnice şi
a Căminului pentru Per-
soane fără Adăpost, insti-
tuţii care aveau până
acum personalitate juridi-
că. 

„Această decizie a fost luată
pentru eficientizarea activităţii
acestor instituţii, creşterea calităţii
serviciilor oferite, dar şi dezvolta-
rea ofertei de servicii sociale din
Braşov. De exemplu, în cazul Că-
minului de Bătrâni, până acum,
nu putea fi găzduite persoane din
afara municipiului Braşov, fiindcă
era un serviciu social. Prin inclu-
derea sa în cadrul DSS, la servi-

ciile căminului vor putea
apela şi persoane din
afară”, a explicat vice-
primarul Adina Durba-
că. Potrivit
vi ceprimarului, această
modificare va aduce de
asemenea o economie
de 10%-15% la cheltu-
ielile cu bunurile şi ser-
viciile şi o scădere a
cheltuielilor de personal
cu cu aproape 170.000
de lei, pentru că perso-
nalul va putea fi folosit
în comun de mai multe
instituţii de serevicii so-
ciale (de exemplu, de
Centrul Respiro, Căminul pentru
Persoane Vâstnice şi Centrul de
îngrijire Sfântul Niciolae, care
oricum se aflau şi până acum în
aceeaşi clădire, respectiv în că-
minul de bătrâni din Noua). Va
fi realizată şi o eficientizare a ac-

tivităţii, prin faptul că, de exemplu,
unui beneficiar de servicii sociale
i se va face o singură anchetă so-
cială, în loc de câte una pentru
fiecare tip de servicii acordat, ca
până acum. 

Căminul de bătrâni, deschis şi vâr-

stnicilor din afara municipiului. Po-
trivit autorităţilor, trecerea Cămi-
nului pentru Persoane Vârstnice
în subordinea DSS va însemna
şi deschiderea acestuia către be-
neficiari care nu au neapărat do-
miciliul în Braşov, cum ar fi

braşovenii din zona me-
tropolitană şi chiar din
alte judeţe. De altfel, că-
minul are 135 de locuri,
dintre care doar 118 sunt
ocupate. Evident, acest
serviciu va fi plătit inte-
gral de beneficiarii din
afara Braşovului, la un
preţ de aproximativ
1.700 de lei pe lună, dar
în acest cost vor intra şi
toate celelalte servicii
acordate în cadrul Că-
minului, respectiv gra-
tament, fizioterapie etc. 

„Nu vrem să-i transfor-
măm pe oameni în veşnic

asistaţi social”. În subordinea Di-
recţiei de Servicii Sociale trece
şi Căminul pentru Persoane fără
Adăpost, de pe strada Zizinului.
În conformitate cu noile preve-
deri ale legii marginalizării so-
ciale, persoanele rămase pe

drumuri vor avea posibilitatea să
se cazeze în regim de urgenţă
timp de 12 ore (o noapte), pentru
o perioadă maximă de până la
două luni, timp în care aceste per-
soane vor putea să îşi facă acte
de identitate, să se înscrie la un
medic de familie, dar şi să îşi gă-
sească de lucru, dacă sunt apte
de muncă. De asemenea, vor pu-
tea încasa ajutor social timp de
maximum trei luni, însă vor tre-
bui să presteze muncă în folosul
comunităţii şi să facă dovada că
s-au preocupat pentru găsirea
unui loc de muncă, prin adeve-
rinţe de la AJOFM. Cei care îşi
vor găsi de lucru, vor putea să lo-
cuiască aici până la doi ani. „Noi
vrem să-i integrăm pe aceşti oa-
meni în societate. Le oferim opor-
tunităţi de a ajunge independenţi,
de a se pune pe picioare, nu de a
fi veşnic asistaţi sociali”, a explicat
viceprimarul. A.P.

Căminul din Noua, deschis
și pentru seniorii din județ 

Noul viceprimar Ciprian Bucur îşi preia
atribuţiile
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Președintele AsociaDiei Ro-
mâne a Băncilor (ARB),
Radu GraDian GheDea,a decla-
rat, joi, că legea insolvenDei
persoanelor fizice a devenit o
necesitate în urma schimbă-
rilor petrecute în România în
ultimii ani. Gheţea a ţinut să
precizeze că este important ca
actul normativ să fie aplicabil
și accesibil debitorilor de bună
credinDă.

"Acum câțiva ani, ARB își
exprima un punct de vedere
foarte categoric și strict: nu
credem că legea insolvenței
persoanelor fizice ar trebui
implementată în România. Nu
considerăm că România a
ajuns la un asemenea nivel în-
cât să se poată implementa o

astfel de lege. Între timp,
poziția noastră s-a nuanțat,
datorită schimbărilor profun-
de care au avut loc în mediul
economic, financiar, social și
politic din România. În acest
moment, considerăm că Legea
insolvenței persoanelor fizice
este o necesitate, dar este ne-
voie ca textul final să cuprindă
o serie întreagă de lucruri pe
care comunitatea bancară și
alte instituții implicate, dar și
reprezentanții consumatorilor
să le agreeze. Am trimis la
Parlament în ultimele săptă-
mâni punctul nostru de vedere
în care am făcut trimitere la
faptul că legea ar trebui să fie
aplicabilă și accesibilă celor
care sunt debitori de bună

credință", a afirmat Radu
Graţian GheDea.

Preşedintele ARB a mai
spus că legislaDia trebuie să
răspundă și întrebării legate
de plafonul de datorie pentru
care se aplică.

"Întrebarea este: această
insolvență se aplică fără ni-
ciun fel de plafoane, indiferent
de sumă? Cineva cu credit
pentru casă sau de nevoi per-
sonale este tratat la fel ca o
persoană care a construit un
mic bloc cu 10 apartamente?
Pentru că există și astfel de
situații. Trebuie să găsim o
modalitate să selectăm prin
lege cazurile care merită să
fie sub incidența acestei legi",
a precizat Radu GheDea.

Șomajul, în creștere la Brașov
Valoarea ratei şomajului în-

registrată la nivelul judeţului
Braşov la finele lunii trecute -
4.37% este în  creștere faţă de
cea înregistrată la finele lunii
decembrie 2014 şi anume
4.28%. 

Numărul total al persoanelor
înregistrate în evidenţa
AJOFM Braşov la data de
31.01.2015 a fost de 11.076
persoane în căutarea unui loc
de muncă, dintre care 4.594
sunt femei. 

În perioada 01.01.2015 –
31.01.2015 au intrat în evi-
denţa Agenţiei Braşov un nu-
măr de 1431 persoane (641
femei) şi au ieşit din evidenţa
AJOFM Braşov 1.205 persoa-
ne (557 femei).

În luna ianuarie 2015, prin
acordarea serviciilor gratuite,
prevăzute de Legea nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocu-
pării forţei de muncă, cu com-
pletările şi modificările

ulterioare, au fost încadrate în
muncă un număr de 596 per-
soane dintre care 242 femei.

Serviciile de care au bene-
ficiat persoanele încadrate în
muncă sunt: medierea muncii,
informarea şi consilierea pro-
fesională, formarea profesio-
nală, subvenţionarea locului de
muncă pentru persoanele peste
45 de ani, unici întreţinători ai
familiilor monoparentale, per-
soane care mai au 5 ani pănă
la pensie  şi absolvenţi.  

Peste 1,7 milioane de nu-
mere de telefon au fost
portate din octombrie
2008 până la finele anu-
lui trecut, cele mai multe
portări fiind înregistrate
în 2014 şi 74% pe seg-
mentul telefoniei mobile,
potrivit datelor anunţate
de autoritatea de regle-
mentare în telecom (AN-
COM).

„În anul 2014 s-au portat
564.648 de numere, ceea ce
reprezintă o treime din totalul
de 1.772.073 de numere por-
tate de la lansarea portabili-
tăţii numerelor şi până la
sfârşitul anului 2014. Din cele
564.648 de numere portate în
anul 2014, 479.938 sunt nu-
mere de telefonie mobilă şi
84.710 sunt numere de tele-
fonie fixă. Astfel, de la lansa-
rea portabilităţii, în România

au beneficiat de acest serviciu
1.304.091 de utilizatori de te-
lefonie mobilă şi 467.982 de
utilizatori de telefonie fixă",
se arată într-un comunicat al
ANCOM.

De-a lungul celor şase ani
de portabilitate, în România
s-au portat în medie 15.020
de numere pe lună în anul
2009, 18.435 în 2010, 21.688
în 2011, 21.324 în 2012 şi
22.844 în 2013.

În segmentul telefoniei mo-
bile, Vodafone continuă să fie
operatorul cu cele mai multe
numere primite în reţea prin
portare - 398.148 de numere,
urmat de Orange cu 369.031
de numere, Telekom Romania
Mobile Communications (fos-
tul Cosmote România) -
318.233 de numere, RCS &
RDS - 213.663 de numere şi
Telekom Romania Communi-
cations (fostul Romtelecom) -

4.284 de numere de telefonie
mobilă.

În cazul telefoniei fixe, 37
de furnizori au primit cele
467.982 de numere portate
până în prezent. Dintre aces-
tea, cele mai multe sunt por-
tate către RCS & RDS -
130.936, UPC România
- 111.375, Orange -
100.909, Vodafone
- 81.162 şi Telekom
Romania Com-
munications -
20.385.

Utilizatorii
de internet au
la dispoziţie
pentru infor-
mare site-ul
www. porta-
bilitate.ro, unde
pot afla în ce reţea
funcţionează orice
număr de telefon folosit
în România. 

Peste 1,7 milioane de
numere de telefon au fost
portate în ultimii 6 ani

Flash economic
ANPC: Nicio bancă nu a avertizat clienţii asupra 
riscului privind creditele în valută
Peste 220 de români cu credite în franci elveţieni au făcut
plângeri la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Con-
sumatorilor, instituţie care a constatat că nicio bancă din
România nu a avertizat nici măcar un client asupra riscului
la care se expune păstrând valuta creditului. ANPC a în-
cheiat 407 procese verbale de constatare a contravenţiei,
cu amenzi în valoare totală de 3.239.000 de lei.  „Din to-
talul de 407 de procese verbale de constatare a contra-
venţiei, 100 dintre acestea au fost contestate în instanţă.
ANPC, în acţiunile de cercetare a reclamaţiilor, a restituit
consumatorilor sume în valoare de 1.250.596,13 lei,
60.238,76 euro şi 23.191,99 franci elveţieni. Nu putem
face o delimitare clară, până la situaţia din 2015, referitor
la reclamaţiile privind creditele în franci elveţieni, au fost
reclamaţii, însă nu într-un număr semnificativ", precizează
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,
scrie zf.ro.

Curs de manager de proiect, la CCI Braşov
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov organizează, în
această perioadă, cursul de manager de proiect. Cursul
este unul de specializare. El se adresează absolvenţilor
de studii superioare, care doresc o specializare într-un
domeniu de viitor. Cursul este autorizat de Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vâr-
stnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Structurat în
patru module şi desfăşurându-se în decursul a 40 de ore,
programul de formare este construit conform standardului
ocupaţional în vigoare şi are o orientare practică. Parti-
cipanţii trebuie să promoveze examene pentru fiecare
dintre cele patru module. Costul cursului este de 690 de
lei pentru membrii CCI Braşov şi 790 de lei pentru firmele
care nu sunt membre. 

Radu Gheţea: Legea insolvenței persoanelor
fizice a devenit o necesitate în România
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Clădirea Cercului Militar
din Braşov (Casa Arma-
tei, cum mai este cunos-
cută) este situată în cen-
trul oraşului, fiind una
dintre cele mai importan-
te edificii sub aspect ar-
hitectonic. 

Aceasta a fost ridicată în pe-
rioada interbelică după un pro-
iect al cunoscutului arhitect
profesor Constantin Iotzu. Clă-
direa a fost concepută ca o sin-
teză a arhitecturii moderne
(ornamente ludice pe un fun-
dament cubist sever) cu stilul
românesc din primele decenii
ale secolului al XX-lea. În lu-
crarea „Braşov. Un secol de
arhitectură 1885-1984”, Gruia
Hilohi şi Anca Maria Zamfir
apreciază că această construc-
ţie rămâne până astăzi un
exemplu ce ilustrează deopo-
trivă un demers de proiectare
de înalt profesionalism şi o

execuţie în teren de calitate
ireproşabilă. În prezent, clădi-
rea este clasificată monument
istoric arhitectural.

De-a lungul vremurilor,
edificiul a purtat mai multe de-
numiri. Până în 1946 s-a
numit Cercul Ofiţerilor, pentru
că beneficiarii lui erau ofiţerii

din garnizoana Braşov, dar şi
pentru a se sublinia că aceştia
au fost şi cei care asigurat o
bună parte din banii necesari
construcţiei, prin cotizaţii per-
sonale ce reprezentau 2% din
soldă. Înălţarea de astfel
clădiri de către ofiţeri, cu aju-
torul substanţial şi al statului,

ca sedii proprii de activitate
pentru cercurile militare a fost
în perioada dintre cele două
războaie mondiale un
fenomen obişnuit în ţară. O
construcţie la fel de impună-
toare precum cea de la Braşov
a fost inaugurată la 4 februarie
1923 la Bucureşti, Palatul Cer-

cului Militar Naţional.
Cercurile militare au apărut

în România la sfârşitul seco-
lului al XIX-lea, după model
francez, în contextul
procesului de modernizare a
armatei, fiind considerate
drept locuri consacrate întâl-
nirilor ofiţerilor în afara cazăr-
mii, unde se discutau
probleme de teoria războiului,
chestiuni de strategie şi doc-
trină, pentru ca ofiţerii să-şi
diversifice cunoştinţele de cul-
tură generală prin frecventarea
bibliotecii şi unde găseau prilej
pentru a învăţa limbi străine,
pentru a-şi pune în valoare
anumite disponibilităţi artistice
sau recreativ-distractive. Nu
era de neglijat nici latura so-
cial-mondenă, cercurile mili-
tare având şi rolul de interfaţă
a armatei cu societatea civilă.

În timpul regimului co-
munist, instituţia braşoveană
şi-a lărgit publicul, adresându-

se întregului corp militar: ofi-
ţeri, subofiţeri, salariaţi civili
şi membrii de familie, şi jus-
tificându-se astfel noua denu-
mire de Casa Armatei.

După 1989, se revine la
denumirea şi tradiţia de cerc
militar. În zilele noastre, în ca-
drul Complexului Militar de
pe strada Lungă nr. 1 A  sunt
organizate spectacole (până de
curând aici şi-a avut concertele
şi Filarmonica din Braşov),
expoziţii, dezbateri, conferinţe,
cursuri etc., clădirea conti-
nuând să reprezinte unul din
centrele de cultură importante
din municipiul Braşov. (Surse
bibliografice: Gruia Hilohi,
Anca Maria Zamfir, Braşov.
Un  secol de arhitectură 1885-
1984, Editura Pro Corona,
Braşov, 2010; Petre Otu, Cer-
cul Militar Naţional. Istoria
unui palat, Editura Tritonic,
Bucureşti, 2004.)

Mircea Botei

CFR Călători pune în vân-
zare bilete la jumătate de preH
pentru călătoriile din București
spre Valea Prahovei și
ConstanHa, de Valentine's Day
și Dragobete, informează com-
pania.

„În luna dragostei, pentru zi-
lele de 14 și 24 februarie 2015,
CFR Călători pune în vânzare
bilete la jumătate de preț. Pa-
sagerii pot călători din
București spre Valea Prahovei
sau Constanța plătind cu 50%
mai puțin, prin «Oferta pentru
călătorie în doi». Reducerea de
50% din tariful biletului întreg
se acordă la achiziționarea a

două bilete pentru același tren
InterRegio și este disponibilă
exclusiv la casele de bilete din
stații și agenții de voiaj CFR”,
menHionează CFR Călători. 

Oferta se acordă în limita lo-
curilor disponibile, la următoa-
rele trenuri: IR 1631 București
Nord (07.00) - Brașov (09.40),
IR 1538 Brașov (20.38) - Bu-
curești Nord (23.18), IR 1581
București Nord (07.30) - Con-
stanHa (09.30), IR 1588 Con-
stanHa (19.00) - București Nord
(21.01). Oferta este valabilă
atât pentru călătoriile la clasa
I, cât și la clasa a II-a, iar
Tariful de rezervare a locului

de 4 lei se achită integral.
Exemplele prezentate includ ta-
riful de rezervare a locului pen-
tru două bilete. 

Înainte de călătorie, reco-
mandăm tuturor pasagerilor să
se asigure că au achiziHionat bi-
let pentru evitarea taxării su-
plimentare în tren și/sau supor-
tarea costurilor amenzii con-
form reglementărilor în vigoa-
re. Pentru informaHii actualizate
despre circulaHia trenurilor, că-
lătorii sunt rugaHi să consulte
pagina de internet a companiei
www.cfrcalatori.ro sau să sune
la numerele de telefon 021/
9521, 021.314.5528.

CFR Călători: Două bilete la preț de 
unul, de Valentine’s Day și Dragobete

Administratorii, să informeze trimestrial
proprietarii de cheltuielile asociaţiei!

Administratorii de imobile vor
fi obligaţi să informeze trimestrial,
în scris sau prin e-mail, proprie-
tarii din cadrul asociaţiei despre
cheltuielile, încasările, veniturile
şi plăţile efectuate de asociaţie, au
stabilit deputaţii, adoptând o pro-
punere legislativă în acest sens.

Proiectul de lege a fost iniţiat
de 9 parlamentari din PNL şi
PSD, printre care Dan Ioniţă, Alin
Tişe, Nicolae Vlad Popa, Vasilica
Miron, Dumitru Oprea şi adoptat

miercuri cu 286 voturi „pentru”,
niciun vot împotrivă, de Camera
Deputaţilor, care este for decizio-
nal.

Proiectul de lege com ple tea -
ză Legea nr.230/ 2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi func-
ţionarea asociaţiilor de proprie-
tari, în sensul stabilirii unei noi
atribuţii în sarcina administrato-
rilor de imobile, potrivit căreia
aceştia au obligaţia de a infor ma,
trimestrial, proprietarii din ca -

drul asociaţiei de care răspund,
referitor la situaţia financiară cu
privire la toate elementele de
cheltuieli, venituri, încasări şi
plăţi aferente asociaţiei de pro-
prietari.

Administratorii pot să infor-
meze proprietarii prin poşta elec-
tronică sau în scris despre situaţia
plăţilor facturilor, a conturilor
bancare, dobânzilor, plăţilor sa-
lariale, restanţele la facturi sau
situaţia lucrărilor angajate.

Clădirile vechi din Braşov: 
Cercul Militar Braşov
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Dacă
v-aţi în-
t r e b a t
vreodată ce
legătură există
între strada Constan-
tin Brâncoveanu din Schei cu dom-
nitorul român, aflaţi că este una foarte strânsă şi veche de
trei veacuri. Aici au locuit două dintre cele 7 fiice ale acestuia,
împreună cu famiile lor. Deşi a condus 26 de ani Ţara Ro-
mânească, domnitorul Constantin Brâncoveanu a avut relaţii
strânse şi cu fraţii români de peste munţi, în special cu cei
din Şcheii Braşovului, pe care i-a ajutat să-şi păstreze credinţa
ortodoxă.

În 1701, Constantin Brâncoveanu a cumpărat un han în Bar-
tolomeu şi două case în Şcheii Braşovului, unde vor locui
două dintre fiicele sale, Ancuţa şi Bălaşa, împreună cu familiile
lor. Astăzi, strada poartă numele voievodului şi multe dintre
casele de aici sunt construite în stil brâncovenesc. Domnitorul
a adus la curtea sa reprezentanţii bisericii din Şcheii Braşo-
vului, iar pe braşoveanul David Corbea, aflat în suita perso-
nală, îl trimite în mijlocul fraţilor din Şchei pentru a raporta
voievodului tot ce se întâmplă acolo. În urma acestor infor-
maţii, domnitorul putea să se adreseze autorităţilor din Tran-
silvania şi de la Viena în favoarea românilor din această

comunitate. Constantin Brâncoveanu
le adresează o scrisoare braşove-

nilor prin care îi îndeamnă să
rămână întru credinţa

 ortodoxă necurmată. El
trimite la Braşov nu-

meroase cărţi de cult,
care i-au ajutat să-şi
menţină religia
strămoşească. Pe
15 august 1714,
Constantin Brân-
coveanu şi cei pa-

tru fii ai săi, Constantin, Ştefan,
Radu şi Matei, alături de sfetnicul
domnitorului, Ianache Văcăres-
cu, erau decapitaţi de turci la
Constantinopol (azi-Istanbul),
pentru că au refuzat să renunţe
la credinţa creştină. Pentru sa-
crificiul lor, ei au fost ridicaţi la
rangul de sfinţi, fiind pomeniţi la
slujbele bisericeşti pe 16 august. 

Elena Cristian 

Românii din Schei
şi Brâncoveanu



Consorţiul Cultural Coro-
na a anunţat, miercuri
seară, la Centrul Cultural
Reduta, Premiile Anului
2014 în Cultură la Braşov.

În cadrul evenimentului au
fost acordate premii la mai
multe categorii, în valoare to-
tală de 1000 euro.

Cartea anului 2014 – seria
de autor Gheorghe Crăciun,
lansată în 2014 la editura Car-
tea Românească, cu două tit-
luri: „Acte originale, copii
legalizate” şi „Mecanica flui-
dului”

Proiectul muzical al anului
2014 – „Musica Coronensis
la Ateneu”, Biserica Evan-

ghelică C.A. din România –
Parohia Braşov

Expoziţia anului 2014 –
Expoziţia retrospectivă
Friedrich Miess (1854-
1935), Muzeul de Artă Bra-
şov în parteneriat cu Muzeul
Naţional Brukenthal, Parohia
Evanghelică C.A. Braşov şi
Centrul de cultură şi dialog

Friedrich Teutsch Sibiu – Mu-
zeul Bisericii Evanghelice
C.A. din România

Proiectul cultural al anului
2014 – „De la Gutenberg la
Mureşianu” – proiect de re-
constituire a unei tipografii
istorice, Muzeul „Casa Mure-
şenilor” Braşov

Concertul anului 2014 –
Halle Percussion
Ensemble – con-
cert de percuţie,
Centrul Cultural
German Braşov

Spectacolul teatral al anului
2014 – „Olenka” – Teatrul
„Sică Alexandrescu”

Festivalul anului 2014 –
Musica Barcensis, ediţia a

V-a, Fundaţia Forum ARTE
Organizaţia culturală a

anului 2014 – Muzeul „Casa
Mureşenilor” Braşov

Iniţiativa culturală a anului
2014 – Inaugu-
rarea stagiunii
de concerte la
Universitatea
„Transilvania”
Braşov – Facul-
tatea de Muzică

Personalitatea
culturală a anu-
lui 2014 – An-
drei Bodiu.

Sebastian
Dan 

Premiile Anului 2014
în Cultură la Braşov

Spectacolul „Rhythm Of
The Dance” al Companiei Na-
ţionale de Dansuri a Irlandei,
un show ce îmbină arta dan-
sului, măestria şi imaginaţia
cu talentul dansatorilor şi cele
mai performanţe tehnici de
sunet şi lumină, va fi prezentat
în perioada 24 – 30 aprilie în
şapte oraşe din România. 

Show-ul, care durează
aproximativ două ore, va pu-
tea fi văzut la Braşov, la Sala
Patria, în data de 28 aprilie. 

„Rhythm Of The Dance”
este genul de spectacol pe
care trebuie să-l vezi cel puţin
o dată în viaţă. 5 milioane de
persoane din peste 50 de ţări
se pot lăuda că l-au văzut deja,
povestea celtilor şi a druizilor
îmbinând perfect arta dansu-
lui, măestria şi imaginaţia cu
talentul dansatorilor şi cele
mai performanţe tehnici de
sunet şi lumină. 

Spectacolul ce ţine aproxi-
mativ două ore este o incur-

siune în lu-
mea dansuri-
l o r
tradiţionale
celtice, un
poem epic, ce
descrie călă-
toria celtilor
de-a lungul
timpului, un
liant ce uneşte
vechea artă
celtică şi artă
contempora-
nă cu cele mai
moderne teh-
nici şi efecte
speciale. 

Încă de la înfiinţare, în
1999, protagoniştii Rhythm
of the Dance în frunte cu
Mark C. Tynan, coregraful
care a creat spectacole pentru
celebrul Michael Flatley, au
strâns în jurul lor milioane de
fani şi au susţinut turnee pe
tot mapamondul. 

Cei ce doresc să comande
biletele online o pot face de
pe: www.BILETOO.ro sau la
magazinele Flanco.DD

S.D.

Grupul de iniţiativă pentru
Fundaţia Comunitară Braşov,
împreună cu un grup de vo-
luntari organizează, pentru al
2-lea an consecutiv „8 ore

peste program pentru o cauză
bună”, o seară de lucru pentru
profesionişti din diverse
 domenii. Pe 27 martie 2015,
voluntari specializaţi în mar-

keting, comunicare, vânzări,
resurse umane sau manage-
ment vor rezolva temele pro-
puse de 5 organizaţii
non-profit din Braşov.

Împărţiţi pe echipe, profe-
sioniştii vor lucra 8 ore  pentru
a găsi soluţii la problemele
identificate de către organi-
zaţiile participante şi vor
gândi împreună cu acestea
planuri de gestionare, marke-

ting, financiare etc., cât şi paşi
concreţi de acţiune în vederea
atingerii obiectivelor curente
ale organizaţiilor.

Până pe 20 februarie 2015
organizaCiile non-profit care au
nevoie de ajutor specializat în

domenii ca marketing, vânzari,
sau comunicare sunt încurajate
să îşi înscrie proiectele, prin
completarea formularului de
pe site-ul http://brasov.8-i.ro/
organizatii/. 

L.A.

LOCAL 713 februarie 2015

Renumitul artist și profesor
universitar Grigore Lese s-a
alăturat campaniei naţionale
„Arta Contra Drog”, prin
susţinerea unui număr de
12 concerte interactive de na-
tură să creeze o anumită stare
care te împlineşte, te face om
întreg. 

La Braşov evenimentul se
va desfăşura la Teatrul Sică
Alexandrescu, în data de
2 martie, începând cu ora
19.30. Horile, cântările pe
care le va aduce, induc magia,
stăpânesc imaginaţia, înso-
ţesc omul pe lumea asta.
 Aşadar, ritm şi polifonie ţă-
rănească, hori şi strigături,
glas de fluier şi de cimpoi, pe
scurt, o lume fabuloasă, vie,
în care fiecare îşi va găsi ne-
amul şi rostul.”

Evenimentul face parte din
proiectul naţional cultural
„Artă Contra Drog” 2015,
iniţiat de CIADO România
şi Asociaţia Culturala Dracu-
la, în parteneriat cu Ministe-
rul Educaţiei Naţionale,

Ministerul Tineretului si
Sportului, cu sprijinul Agen-
ţiei Naţionale Antidrog. 

Scopul social al concertu-
lui  este de a informa publi-
cul asupra simptomatologiei
tânărului consumator de dro-
guri şi reacţia părinţilor faţă
de aceştia fapt pentru care
toţi spectatorii vor primi la
intrarea în sălile de spectacol
material specific de infor-
mare. 

De la ora 13.00, tot în sala
mare a Teatrului Sică Ale-
xandrescu, va fi organizată
conferinţa interactivă „Tine-

rii si Propriile lor Valori” în
care specialiştii CIADO Ro-
mânia şi ai instituţiilor par-
tenere nu va îndemna tinerii,
să nu consume droguri, ci le
va arăta de ce să nu consume
droguri. Caracterul interactiv
al conferinţelor va arăta ti-
nerilor că întotdeauna există
alternative în viaţă şi că ale-
gerea le aparţine.

Accesul la evenimentul Gi-
gore Leșe se face pe bază de
bilet donaţie cu valori cuprin-
se intre 50 -100 lei, în funcţie
de categorie. 

L.A.

Show irlandez la Braşov: „Rhythm Of The Dance” Grigore Leşe s-a alăturat celei mai mari
campanii antidrog din Ardeal

„8 ore pentru o cauză bună Braşov 2015”
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Căderea a 30-40 de fire de
păr pe zi este normală, căci
acestea sunt înlocuite de altele
noi, spun experţii. Căderea
părului devine însă o proble-
mă atunci când numărul fire-
lor pierdute depăşeşte 100,
afirmă dermatologii. 

Aceştia au întocmit o listă
cu cele mai frecvente mituri
ce apar în jurul căderii păru-
lui. Mai jos puteţi să vedeţi
ce anume este adevărat sau
nu atunci când vine vorba de
apariţia chelie.

D Căderea părului ţine de
genetica moştenită din partea
mamei. Acest mit este parţial
adevărat. Gena cheliei este de-
terminată de cromozomul X,
genă ce este transmisă copiilor
de mamele lor, dar există şi
cazuri în care bărbaţii moşte-

nesc chelia de la tatăl lor.
D Părul le cade doar per-

soanelor în vârstă. Dimpotri-
vă. Chelia poate apărea şi în
cazul adolescenţilor, iar în ul-
tima perioadă tot mai mulţi
tineri cu vârste cuprinse între
20 şi 30 de ani acuză că le
cade părul. Cu cât chelia apa-
re de la vârste fragede, cu atât
aceasta va fi mai severă.

D Bărbaţii care poartă pă-
lării sau căciulă chelesc mai
repede decât cei care nu au
acest obicei, deoarece acope-
rirea capului cu ceva duce la
infectarea foliculilor. Fals,
spun dermatologii. Pălăriile
sau căciulile nu afectează în
niciun fel sănătatea rădăcinii
firului de păr. Acestea pot fi
însă periculoase pentru păr
dacă nu sunt curate. Medicii

spun că dacă purtăm o pălărie
sau o căciulă murdară riscăm
să ne trezim cu o infecţie la
nivelul scalpului.

D Traumele suferite pot
duce la căderea părului. Ade-
vărat. Stresul este şi el unul
dintre factorii responsabili de
căderea părului. Dar, odată
depăşită perioada de stres pă-
rul va creşte la loc.

D Curele de slăbire draco-
nice duc la căderea părului.
Şi acesta este un mit adevărat.
Persoanele care aleg să se în-
fometeze pentru a scăpa de
kilogramele în plus îşi expun
organismul unui dezechilibru..
Atunci când urmăm o astfel
de cură secăm organismul de
energie, energie necesară pen-
tru ca podoaba capilară să se
regenereze.

O alimentație sănătoasă
presupune cunoașterea
principalelor grupe de ali-
mente, precum și valorile
nutriționale și calorice ale
acestora, atrage atenția
prof. dr. Nicolae Hâncu.

Una dintre cele mai cunos-
cute și utilizate metode care aju-
tă la buna func@ionare a
organismului este „piramida ali-
mentară”.

„Există numeroase metode
care ne vin în ajutor, iar cea
mai cunoscută și utilizată este
piramida alimentară. Aceasta
a fost 'gândită' de către
specialiștii Departamentului
Agriculturii din Statele Unite
ale Americii în urmă cu mul-
te decenii. Piramida ali-
mentară cuprinde
patru straturi de ali-
mente și ne ajută să
folosim corect ali-
mentele de care dis-
punem și de care

avem nevoie,pentru a ne bucura
de o alimentație sănătoasă și,
implicit, de o greutate sănătoa-
să”, sus@ine prof. Hâncu.

Potrivit acestuia, primul
strat este format din cereale
și produse cerealiere, bo-
gate în glucide com-
plexe și în fibre, în
timp ce următorul,
format din fructe
și legume, este
și el bogat în
glucide

complexe, dar și în fructoză.
Cel de-al treilea strat cuprinde

alimente bogate în calorii pro-
venite din proteine: lapte, brân-

zeturi, iaurturi, carne, pui,
pește, ouă și produse legu-

minoase.
Vârful piramidei
este ocupat de ali-

mentele grase și
produsele zaha-

roase, care
sunt și cele

mai bo-
gate în

calorii, glucide simple și grăsimi
în principal săturate.

„Sfatul specialiștilor în nutriție
este ca alimentele din primele
două straturi să fie consumate
zilnic, cele din stratul trei, cu
moderație, în timp ce pentru ali-
mentele din vârful piramidei se
recomandă multă prudență.
Doar în acest fel ne putem bu-
cura de beneficiile unei
alimentații corecte, bazate pe un
echilibru caloric și nutritiv”,arată
prof. dr. Hâncu, autor al căr@ii
„Abecedar de Nutri@ie”.

Mai multe informa@ii pe
această temă sunt detaliate în
cartea „Abecedar de Nutri@ie”

(www.abecedar-nutritie.ro) —
care reprezintă un ghid de

nutri@ie sănătoasă, reali-
zat sub formă a 10

lec@ii — scrisă de
prof. dr. Nicolae
Hâncu, membru
de onoare al
Academiei Ro-
mâne.

Rodia (Punica granatum),
cu o concentra@ie mare de
antioxidan@i, este unul dintre
fructele care trebuie consumat
cât mai des, în special, în se-
zonul rece.

Rodia, pe lângă originali-
tatea sa ca structură, este și
extrem de bogată în nutrien@i.
Are pu@ine calorii, este bogată
în vitaminele B (B3, B5, B6,
B2, B1) Vitamina C, Vitami-
na E, Vitamina K și minerale:
sodiu, potasiu, calciu, cupru,
fier, magneziu, mangan, fos-
for, seleniu, zinc și acid folic.
Acest fruct con@ine de 3 ori
mai mul@i antioxidan@i decât
vinul roșu sau ceaiul verde.
Rodia este considerată unul
din fructele bogate în fibre.

Acest fruct este consumat
în mai multe moduri: în sta-
rea sa naturală, în diverse
mâncăruri calde, în salate, în
deserturi, dar mai ales sub
formă de suc sau condiment.
Rodia este folosită și pentru
producerea unui vin.
Semin@ele de rodie  sunt con-
siderate cele mai bune pentru
condimente. Sucul de rodie
este unul dintre cele mai nu-
tritive sucuri naturale și poate
fi păstrat în recipiente din sti-
clă, în frigider, maxim 3 zile,

iar în congelator poate fi păs-
trat maxim 1 an.

Rodia con@ine antioxidan@i
puternici precum polifenoli,
tanini și antocianini, esen@iali
pentru sănătatea inimii și a
organismului. Sucul de rodie
îmbunătă@ește fluxul de sânge
la persoanele cu boli ale mio-
cardului. Rodiile ajută la scă-
derea colesterolului LDL,
prevenind acumularea lui în
artere, scăzând astfel riscurile
în cazul bolilor de inimă. În
plus, aceste fructe ajută la în-
tărirea musculaturii cardiace.

De asemenea, acest fruct
este indicat a fi folosit datorită
efectelor anti-îmbătrânire, dar
și pentru a preveni apari@ia
maladiilor precum Alzhei-
mer. Cercetătorii au desco-
perit o reducere semnificativă
a deteriorării celulelor creie-
rului, a mușchilor și a pielii
în cazul persoanelor care au
consumat timp de o lună, în
fiecare zi, o anumită cantitate
de fruct.

Rodia are proprietă@i anti-
inflamatorii protejând împo-
triva astmului și a durerilor
în gât. Sucul de rodie ar putea
avea, de asemenea, efecte an-
tivirale și antibacteriene îm-
potriva plăcii dentare.

8 Vineri

Leacuri din grădină: Rodiile 

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

Să învățăm
să mâncăm sănătos 

Care sunt factorii care duc la căderea părului



Echipa de baschet femi-
nin, Olimpia CSU Brașov,
vrea să răzbune înfrân-
gerea din meciul de pe
teren propriu cu CSM
Târgoviște și să câștige
disputa de la Timișoara.

Echipa de baschet feminin
Olimpia CSU Brașov va juca,
sâmbătă, de la ora 14.00, în
deplasare, împotriva forma=iei
BC Timișoara. Trupa de sub
Tâmpa vine după eșecul la li-
mită din meciul cu CSM
Târgoviște, în timp ce gazdele
au câștigat ultimele patru par-
tide din Liga Na=ională și au
un moral foarte bun înainte jo-
cului cu Olimpia. Partida este
importantă doar pentru
configura=ia clasamentului la
finalul sezonului regulat, am-
bele forma=ii fiind deja sigure

de prezen=a în play-off. „Va fi
un meci greu la Timișoara. Ele
vor lupta pentru că vor să ter-
mine în fața noastră în clasa-
ment, dar am demonstrat că
formăm o echipă puternică și
ne vom bate pentru fiecare min-
ge în meciul de la Timișoara.
Nu a fost ușor să trecem peste
eșecul din etapa trecută. E frus-
trant să pierzi în ultima secundă
în fața campioanei en-titre,
după ce ai muncit 40 de minute
pe teren. Ăsta este sportul, azi
câștigi, mâine poți pierde. Am
trecut peste și acum suntem con-
centrate doar pe partida de la
Timișoara”, a declarat jucătoa-
rea „olimpicelor” Gabi Irimia.

„Nu ne e frică de nimeni”. An-
trenorul forma=iei de sub Tâm-
pa, Dan Calancea, este
conștient de dificultatea me-
ciurlui de sâmbătă, dar spune

că echipa sa a demonstrat în
acest campionat că se poate
bate de la egal la egal cu orice
forma=ie din campionatul in-
tern. „Partida de la Timișoara
este importantă, pentru  că va
influența într-o oarecare mă-
sură clasamentul la finalul se-
zonului regulat. Eu nu am o
preferință în ceea ce privește
echipa pe care o vom întâlni în
play-off și sunt convins că ne
putem bate cu orice echipă din
campionat. Am jucat foarte,
foarte bine în 2015 și sper să
putem ține acest vârf de formă
cât mai mult timp. Am întâlnit
echipe de top din baschetul fe-
minin românesc, și chiar dacă
am pierdut la limită și în de-
plasarea de la Sfântu Gheorghe
și în meciul de pe teren propriu
cu CSM Târgoviște, am de-
monstrat că putem să producem

o surpriză în orice moment.
Meciul de la Timișoara este
unul dificil și din prisma fap-
tului că nu am putut să ne an-
trenăm normal în această
săptămână. Zorica Mitov are
otită, iar Carla Bartee și Gabi
Măgurean sunt răcite. Cu toate
acestea sunt convins că vom
juca cât se poate de bine la
Timișoara și ne vom bate pen-
tru victorie. Timișoara este o
echipă foarte bună, are o
rotație excelentă și va fi un ad-
versar dificil. Au o jucătoare
de perimetru de excepție, Pe-
sovic, care marchează foarte
multe puncte și are și un pas
decisiv foarte bun. Nu va fi un
meci ușor, dar trebuie să dăm
totul și să încercăm să câștigăm
această partidă”, a declarat an-
trenorul „olimpicelor” Dan Ca-
lancea.

Meci greu la
Timișoara
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Pagină realizată de 
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea 

Un francez în poarta lui Dinamo
După ce l-a adus pe Kristijan Naumovski, Dinamo a re-
zolvat transferul goalkeeperului francez de 30 de ani Fa-
bien Farnolle. Accidentarea macedoneanului i-a făcut pe
"cîini" să-l semneze pe Farnolle. Practic, în acest moment
Dinamo mai avea un singur portar valid, Traian Marc.
Născut la Bordeaux, Farnolle măsoară 1.96 metri şi a
fost testat de Dinamo în cantonamentul din Spania, jucînd
în meciul cu Atlético Paranaense 90 de minute. Deşi a
fost chemat în 2003 la naţionala U18 a Franţei, portarul
are 5 selecţii în prima reprezentativă a Beninului. În
cariera sa trecut de două ori pe la Bordeaux, însă nicio-
dată nu a prins vreun meci. Din 2010 pînă în 2014 a jucat
la Clermont Foot, în Liga a 2-a franceză, unde a strîns
114 de meciuri. Farnolle şi-a actualizat azi poza de profil
de pe o reţea de socializare, punînd imaginea cu el lîngă
emblema lui Dinamo.

Meci excelent pentru Gardoș
Ronald Koeman îi oferă tot mai multă încredere lui Florin
Gardoş. Românul a evoluat tot meciul pentru Southam-
pton în faţa lui West Ham, scor 0-0, şi a făcut-o foarte
bine. Fostul stelist a avut o evoluţie impecabilă, fiind fără
greşeală pe fază defensivă şi a fost la un pas de a înscrie
în prima repriză. Lovitura de cap a fundaşului a fost res-
pinsă de pe linia porţii de un jucător al lui West Ham.
Remiza cu West Ham a coborît-o pe Southampton pe
locul 4, fiind depăşită de Manchester United, care a cîş-
tigat pe teren propriu cu Burnley, scor 3-1. 

Pas spre finală
Echipa FC Barcelona a învins, pe teren propriu, cu scorul
de 3-1, formaţia Villarreal, într-un meci contând pentru
prima manşă a semifinalelor Cupei Spaniei. Pentru FC
Barcelona au marcat Messi, Iniesta şi Pique, iar pentru
Villarreal a înscris Trigueros. Partida retur este programată
la 4 martie.

River a câștigat supercupa
Echipa River Plate a câștigat cea de-a 23-a ediție a Su-
percupei Americii de Sud la fotbal, învingând în deplasare,
cu 1-0, formația San Lorenzo de Almagro, printr-un gol
marcat de uruguayanul Calos Sanchez, în repriza se-
cundă (minutul 67). În meciul tur dintre cele două grupări
argentiniene, disputat săptămâna trecută, River Plate
reușise să se impună tot cu 1-0, marcator fiind același
Carlos Sanchez (m.77). „Milionarii" și-au trecut cu această
ocazie în palmares al șaptelea titlu internațional. River
Plate, deținătoarea Cupei Sudamericana, a devenit astfel
a patra echipă argentiniană care cucerește Supercupa
Americii de Sud, după Boca Juniors (1990, 2005, 2006
și 2008), Independiente (1995) și Velez Sarsfield (1997).
San Lorenzo, echipa de suflet a Papei Francisc, este
câștigătoarea ultimei ediții a Cupei Libertadores, echi-
valentul sud-american al Ligii Campionilor europeni. La
partida disputată miercuri seara pe stadionul „Pedro Bi-
degain — Nuevo Gasometro” din Bunos Aires, au asistat
52.000 de spectatori.

Au încheiat cu o victorie
CSU Asesoft Ploiești a învins echipa franceză SLUC
Nancy cu scorul de 88-81 (23-22, 20-21, 21-21, 24-17),
în Sala Olimpia, în ultimul său meci din Grupa N a
competiției masculine de baschet Eurocup, în faza Last
32. Campioana României, care a ajuns în premieră în
faza a doua a competiției, a avut un finiș de excepție în
meciul cu Nancy, care a fost echilibrat în cea mai mare
parte a sa. Pentru ploieșteni au punctat Alhaji Mohammed
21 de puncte, Jarvis Hayes 19 puncte, Marius Runkaus-
kas 18 puncte, Dragan Labovic 11 , Cătălin Burlacu 7
puncte, Christopher Cooper 5 p, Michalis Pelekanos 4
p și Jonte Flowers 3 p. Cu două victorii în grupă, 92-87
în deplasare cu Valencia Basket, deținătoarea trofeului,
și 88-81 cu Nancy, CSU Asesoft Ploiești încheie o par-
ticipare excelentă în Eurocup, cu clasarea pe locul al
treilea în Grupa N, cu 8 puncte, devansată de Lokomotiv
Kuban Krasnodar și Valencia Basket, dar înaintea
formației SLUC Nancy, 7 puncte.

Au pierdut derby-ul
Handbalistele de la Corona

Brașov au pierdut cu scorul
de 25-21 (14-9) meciul dis-
putat în deplasare în compania
campioanei HCM Baia Mare.
Trupa condusă de Bogdan
Burcea și Dumitru Berbece a
început bine partida și în pri-
mele 20 de minute s-a mers
cap la cap. În minutul 19, Bră-
deanu și compania aveau
avans de un gol pe tabela de

marcaj. Din acel moment,
brașovencele nu au mai reușit
să marcheze timp de zece mi-
nute și astfel Baia Mare a pro-
fitat și a intrat la pauză în
avantaj de cinci goluri, scor
14-9. În partea secundă Bră-
deanu și compania au încercat
să se apropie de adversarele
lor, dar munca din atac era nă-
ruită de greșelile din apărare.
În aceste condi=ii băimăren-

cele și-au păstrat avansul
liniștitor de pe tabelă până
spre finalul jocului. În ultimele
zece minute ale partidei, fetele
de la Corona și-a dat seama
că nu au ce să piardă, au jucat
mult mai curajos și acest lucru
s-a văzut pe tabela de marcaj.
Astfel, când mai erau trei mi-
nute de disputat, braşovencele
reușiseră să reducă handicapul
la doar trei goluri, scor 24-21

pentru Baia Mare. Din păcate,
trupa de sub Tâmpa a rămas
în inferioritate numerică, iar
campioanele României au
putu gestiona mai ușor finalul
de joc și s-au impus la final
cu scorul de 25-21. Pentru
Corona au marcat: Zamfir 6
goluri, Brădeanu 4, Hotea 3,
Dincă, Ra=iu și Chiper câte
două goluri fiecare, Apetrei și
Bondar câte o reușită.



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

ROLUL VIEŢII MELE -PREMIERĂ-
(WISH I WAS HERE)
Regie: Zach Braff
(AP-12) Comedie, Dramă, 106 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:00

KINGSMAN: SERVICIUL SECRET 
-PREMIERĂ-
(KINGSMAN: THE SECRET SERVICE)
Regie: Matthew Vaughn
(AP-12) Acţiune, Aventuri, 129 min.
Vineri: 18:45
Sâmbătă, Duminică: 18:30

CINCIZECI DE UMBRE 
ALE LUI GREY -PREMIERĂ-
(FIFTY SHADES OF GREY)
Regie: Sam Taylor-Johnson
(N-15) Dramă, Romantic, 124 min.
Vineri: 20:15, 21:15, 22:30
Sâmbătă: 16:00, 19:15, 21:00, 21:45
Duminică: 16:00, 19:30, 21:00

STOCKHOLM 
-PREMIERĂ-
Regie: Rodrigo Sorogoyen
(AP-12) Dramă,
Romantic, 90 min.
Vineri: 13:45
Sâmbătă, Duminică:
14:15

SPONGEBOB:
AVENTURI 
PE USCAT 
-3D- DUBLAT
(THE SPONGEBOB MOVIE:
SPONGE OUT OF WATER)
Regie: Paul Tibbitt
(AG) Animaţie, Aventuri,
Comedie, 93 min.
Vineri, Sâmbătă,
Duminică: 13:30

WHIPLASH 
Regie: Damien Chazelle
(AP-12) Dramă, Muzical,
105 min.
Vineri: 18:15
Duminică: 21:45

12 ANI DE COPILĂRIE 
(BOYHOOD)
Regie: Richard Linklater
(AP-12) Dramă, 164 min.
Vineri: 15:30

ASCENSIUNEA 
LUI JUPITER -3D-
(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
(AP-12) Acțiune, Aventuri, SF, 128 min.
Vineri: 13:15, 15:45
Sâmbătă: 15:00
Duminică: 15:00, 17:15

NUNTAŞI DE ÎNCHIRIAT 
(THE WEDDING RINGER)
Regie: Jeremy Garelick
(AP-12) Comedie, 101 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 20:00, 22:15

PENE GALBENE 
-3D- DUBLAT
(YELLOWBIRD)
Regie: Christian De Vita
(AG) Animaţie, Familie, 90 min.
Sâmbătă, Duminică: 11:15

CEI 6 SUPER EROI 
-3D- DUBLAT
(BIG HERO 6)
Regie: Don Hall, 
Chris Williams
(AG) Acţiune, Animaţie, 
Aventuri, Comedie, 102 min.
Vineri: 16:00
Sâmbătă: 13:00, 15:30, 17:15
Duminică: 13:00, 15:30

LUNETISTUL 
AMERICAN 
(AMERICAN SNIPER)
Regie: Clint Eastwood
(N-15) Acţiune, Biografic, 
Război, 132 min.
Sâmbătă, Duminică: 11:45

PINGUINII 
DIN MADAGASCAR 
-3D- DUBLAT 
(PENGUINS OF MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
(AG) Animaţie, Aventuri, 
Comedie, Familie, 92 min.
Sâmbătă, Duminică: 11:30
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Horoscopul zilei
Berbec. S-ar putea să fiţi indispus şi să nu aveţi chef de
nimeni şi de nimic. Riscaţi să vă izolaţi. Vă recomandăm
să fiţi mai sociabil. Problemele care vă frământă nu sunt
chiar atât de grave cum credeţi.
Taur. Nu este o zi favorabilă călătoriilor şi câştigurilor fi-
nanciare. Inhibiţia şi lipsa de sociabilitate ar putea să vă
conducă la eşecuri în afaceri şi deziluzii în plan social. 
Relaţiile sentimentale nu au de suferit.
Gemeni. Astăzi sunteţi puţin inhibiat, motiv pentru care
puteţi avea dificultăţi de comunicare. Vă recomandăm să
evitaţi ieşirile cu prietenii şi, mai ales, cu persoanele im-
portante. 
Rac. Dimineaţă, colegii şi familia fac eforturi să vă scoată
din starea de apatie care vă face de nerecunoscut. Ar putea
fi de vină obosela acumulată sau problemele financiare care
vă frământă. 
Leu. Nu este o zi favorabilă întâlnirilor cu prietenii. Resimţiţi
o stare de inhibiţie care vă împiedică să vă exprimaţi clar. 
Vă recomandăm să nu faceţi investiţii şi să nu cumpăraţi
obiecte de valoare, pentru că s-ar putea să regretaţi. 
Fecioară. Astăzi simţiţi nevoia să schimbaţi ceva sau să faceţi
lucruri noi. Este o zi favorabilă relaţiilor sentimentale şi tre-
burilor casnice. S-ar putea ca cei din jur să nu vă aprecieze
ideile la adevărata lor valoare. 
Balanţă. De dimineaţă aveţi multe probleme de rezolvat, dar
aveţi suficientă energie pentru a le face faţă. S-ar putea să
întâmpinaţi dificultăţi de natură financiară. Vă recomandăm
să acordaţi mai multă atenţie relaţiilor sentimentale.
Scorpion. Vă sfătuim să o lăsaţi mai uşor cu munca şi să vă
aplecaţi mai mult spre problemele sentimentale. Amânaţi-
vă proiectele de afaceri, pentru că s-ar putea să pierdeţi o
sumă importantă! 
Săgetător. De dimineaţă aveţi ocazia să demaraţi o afacere.
Vă recomandăm să nu vă pripiţi. Mai staţi două-trei zile în-
ainte de a lua o hotărâre! Astăzi sunt favorizate relaţiile cu
partenerul de viaţă şi petreceţi o seară romantică.
Capricorn. Nu sunteţi prea comunicativ, motiv pentru care
relaţiile sociale şi sentimentale pot avea de suferit. Vă re-
comandăm să nu începeţi activităţi noi să nu începeţi noi
afaceri, chiar dacă primiţi propuneri din partea prietenilor.
Vărsător. Sunteţi într-o formă intelectuală deosebită. Aveţi
succes în activităţile legate de familie şi cămin. Vă sfătuim
să vă stabiliţi clar priorităţile, ca să nu pierdeţi timpul. As-
cultaţi şi părerile partenerului de viaţă!
Peşti. Simţiţi nevoia să vorbiţi cu o persoană de sex opus,
despre problemele dumneavoastră sentimentale. Este posibil
să credeţi că sunteţi neglijat. Vă sfătuim să nu vă lăsaţi pradă
melancoliei. 

Filme în weekend

Duminică, 15 Februarie
2015, la ora 18:30, se
joacă piesa „Azi... sau
poate niciodată”, prima
producţie de teatru pro-
fesionist a Centrului
Cultural Reduta, în regia
Feliciei Dalu.

Actorii propuşi pentru acest
proiect teatral sunt: Ilinca
Goia de la Teatrul Naţional
din Bucureşti, Delia Nartea
de la Teatrul de Comedie Bu-
cureşti, Vitalie Bichir, actor
al Teatrului Naţional din Bu-
cureşti şi Dan Cogălniceanu,
cunoscut publicului de pe sce-
na braşoveană, cu ani în urmă.

„Azi sau poate… niciodată”
este o poveste despre iubire
şi pasiune, despre căsătorie şi
monotonie, despre societate
şi reguli… Este în esenţă, o co-
medie amară, cu un scenariu...

ca în viaţă. Pentru ca „azi...
sau poate niciodată” eşti nevoit
să iei o decizie care îţi schimbă
total destinul… pentru că „azi...
sau poate niciodată” e acea de-

cizie care trebuie luată rapid,
chiar dacă ani întregi te-a fră-
mântat… pentru că „azi... sau
poate  niciodată” e atât de sim-
plu şi totuşi atât de complicat.

Biletele se pot achiziţiona de
la Centrul Cultural Reduta.

Preţ bilet: 25 lei
Bilet redus pentru pensio-

nari/studenţi/elevi: 10 lei.

Comedie amară
la Centrul Reduta 

Mâine, 14 februarie, co-
piii sunt invitaţi la Teatrul
„Arlechino”, la ora 10.30,
pentru a vedea piesa „Gul-
liver în ţara păpuşilor”.

Regia: Liviu Steciuc
Duminică, 15 februarie,

de la orele 10.30 şi 12.00,
se joacă spectacolul de tea-
tru „Fluierul Fermecat”. 

Regia – Adrian Gazgaru
Teatrul „Arlechino” este

situat pe strada Apollonia
Hirscher nr.10. 

Duminică, 15 februarie,
de la ora 10:30, Teatrul
Strada preziuntă piesa
„Punguţa cu doi bani” după
Ion Creangă. 

Cu: Iulian Ene şi Silvian
Duică. Teatrul Strada are
sediul pe str. Turnului 7 –
Aula Magna (în incinta Uni-
versităţii Spiru Haret). 

Teatru pentru Copii
☺ Unii trăiesc din pomană,
alţii de pomană.
☺Sunt aşa rasist încât, când
vânez o zebră, mănânc doar
părţile albe.
☺ Eu nu mă uit la bani...
Dar nici nu-i prea văd !
☺Primim salariile cu câteva
luni întârziere pentru că lu-
crăm prea repede.
☺Mai uşor e să-ţi găseşti su-

fletul pereche decât să-ţi gă-
seşti perechea la toţi ciorapii.
☺– Tatăăăăăă ! Plec în oraş!
– Şi acum, tu îmi spui sau îţi
ceri permisiunea ?
– Îţi cer bani , babacule !
☺ Reţetă pentru iaurt cu
mentă. 
Ingrediente: iaurt.
Mod de preparare: se freacă
bine menta în timp ce se bea
iaurtul.

Bancuri
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ13 februarie 2015

Din presa maghiară
Concert la pian susţinut de Emanuel Bernfeld
Primul concert din acest an de la „Astra” este deschis cu
„Chaconne” de Johann Sebastian Bach, în prelucrearea
lui Busoni. Această prelucrare păstrează măreţia operei,
iar pasiunea din interpretarea artistului Bernfeld a im-
presionat publicul. A urmat în program Sonata D- moll
de Beethoven într-o prezentare minunată, redând cu abi-
litate stările cuprinse în compoziţie.
Tehnica de interpretare a Rondo a Capriccio în G dur de
Beethoven a convins marele public. După pauză, artistul
a interpretat compoziţii moderne: Sonatina de curând
decedatul compozitor Ravel, Triana de Albeniz, Danse
de Puck şi Serenade interrompue de Debussy. Este evi-
denţiat că prezentarea acestor lucrări s-a ridicat la va-
loarea interpretărilor operelor clasice, chiar mai mult,
simţindu-se o anumită preferinţă a artistului pentru aces-
tea. Auditoriul l-a aplaudat şi l-a aclamat pe artist, el ofe-
rind la rândul lui un bis publicului braşovean.

Gál Vilmos. Bernfeld Emánuel brassói zongora-
estje. În: Brassói Lapok, nr. 77, 3 aprilie 1938

Expoziţie de pictură 
de Risa Propst-Kraid şi Luminiţa Vincenz
Risa Propst-Kraid şi Luminiţa Vincenz semnează expoziţia
de pictură de la Reduta. Picturile în ulei şi acuarelă despre
Balcic ale lui Rise Propst-Kraid sunt cele mai reuşite.
 Albastrul mării, luminile cerului, lejeritatea balcanică a
personajelor dau senzaţia de real.

La Luminiţa Vincenz tot lucrările legate de monarhie im-
presionează. În tablourile despre Braşov nu au reuşit să
cuprindă starea de spirit a locului. Cele două pictoriţe
sunt adeptele culorilor de vară, vii şi strălucitoare. Creaţiile
nu au conţinut social, dar în concluzie este o expoziţie
cu o atmosferă plăcută unde putem vedea şi câteva com-
poziţii artistice reuşite.

Laer József. Rise Propst-Kraid és Vincenz brassói
képkiállítása. În: Brassói Lapok, nr.78, 4 aprilie 1938

✍ Duminică, în 20 aprilie,
în prima zi de Paşte, se
redeschide Bodega şi Res-
taurantul „Transilvania”.
Renovat şi amenajat în stil
modern, localul oferă pu-
blicului „bucate din bucă-
tăria românească, franţu-
zească, ungurească şi
nemţească, grătar special
şi un bufet bine asortat cu
vinuri renumite de Dră-
găşani, Dealu-Mare, vinuri
străine şi toate mărcile de
şampanie. O orchestră cla-
sică şi jazz-band-ul con-
duse de Fraţii Cristache şi
Stroe Dracu’ va distra
onor publicul cu cele mai
frumoase arii.

G.T., nr. 43, aprilie 1930

✍ De vânzare brazi albi,
negri, brazi Douglas, ste-
jari, paltini din grădinile
forestiere de la Timişul de
Jos. Scoaterea din pă-
mânt, împachetarea şi
transportul privesc pe
cumpărători. 

G.T., nr. 79, aprilie 1900

✍ A încetat din viaţă Ioan
Stinghe, bătrânul epitrop
al Bisericii de pe Tocile.

Răposatul a fost un Ro-
mân brav şi cinstit, care
era mult devotat binelui
obştesc al poporului din
Şchei. 

G.T., nr. 78, aprilie 1900

✍ Corul plugarilor români
din Bod aranjează o pro-
ducţiune teatral-muzicală
cu dans, în sala hotelului
„La Stejar” din localitatea,
luni 10 aprilie la ora 7 sea-
ra. Intrarea costă o coroa-
nă/ persoană, şi 60 de
bani/două persoane. 

G.T., nr. 80, aprilie 1900

✍ Trupa de teatru de ama-
tori condusă de dl. Petcu-
lescu susţine în sala Ho-
telului Weiss din strada
Neagră (azi N. Bălcescu)
două piese de teatru:
„Florin şi Florica” – co-
medie de Vasile Alec-
sandri şi „Carte n-a învă-
ţat şi umblă la însurat” –
comedie de I. Lupescu.
Conducerea trupei doreşte
să fie încurajată de public! 

G.T., nr. 37, aprilie, 1881

✍ Ieri a fost înmormântat
vechiul tipograf braşovean

Iosif Kamner. El
a înfiinţat în 1851 Ti-
pografia „Römer &
Kamner”, pe care a
condus-o 40 de ani. 
G.T., nr. 77, aprilie,

1900

✍ La şedinţa Adună-
rii Generale a repre-
zentanţilor comunei,
ţinută în Casa Sfatu-
lui, se propune spre

dezbatere construirea unui
drum de care pe După Zi-
duri, care va mijloci co-
municaţia între suburbiile
Şchei şi Braşovul vechi.
Alte puncte pe ordinea de
zi: vânzarea cârciumei
orăşeneşti de la Timişul
de Sus împreună cu livada
aparţinătoare şi construi-
rea unei fântâni în Braşo-
vul vechi pe strada Late-
rală (azi Avram Iancu). 

G. T., nr.  79, aprilie 1901

✍ Vreme cu toane la Bra-
şov. Tâmpa noastră, care
mai înainte cu o săptă-
mână începuse să ne
zâmbească cu muguri
verzi, azi este iarăşi tristă
şi posomorâtă. Azi dimi-
neaţă şi-a învelit fruntea
cu ceaţă şi neguri ca
toamna, parc-ar jeli o pri-
măvară pierdută. Coastele
ei sunt îmbrăcate în haina
lui Moş Crăciun căci în
decursul nopţii a nins ia-
răşi. Oraşul şi împrejuri-
mile au un aspect iernatic
parc-am fi la sfârşitul lui
noiembrie şi n-am aştepta
dulcele Mai. 

G.T., nr. 77, aprilie 1901

✍ Camera de Co-
merţ şi Industrie din Bra-
şov va da anul acesta aju-
toare în valoare de 600
de coroane acelor tineri
meseriaşi care doresc a
se perfecţiona în străină-
tate. La acestea se pot în-
scrie doar cei născuţi pe
teritoriul acestei Camere
şi anume în comitatele:
Braşov, Târnava-mare, Si-
biu şi Făgăraş. Rugarea
(cererea) are să fie pre-
văzută cu timbru de o co-
roană, în care să se arate:
numele, locuinţa, starea
familială, branşa aleasă,
planul precis al călătoriei
sale pentru perfecţionare
şi cunoştinţa limbilor. Se
va adăuga atestatul de bo-
tez, ocupaţiunea, şcolile
absolvite şi atestatul de
moralitate. Se cere şi o
declaraţie că va practica
meseria în patrie şi nu în
străinătate, în caz contrar
va trebui să răsplătească
ajutorul primit. 

G.T., nr. 78, aprilie 1901

✍ Tinerimea română din Fă-
găraş invită la producţiu-
nea muzicală ce va avea
loc în 24 aprilie (a treia
zi de Paşte), la 8 seara, în
sala Hotelului „Lauritsch”
din localitate. Intrarea cos-
tă două coroane/ persoa-
nă, şi cinci coroane/fami-
lie. Venitul încasat este
destinat clădirii casei vi-
cariale. 

G.T., nr. 78, aprilie 1900

Mihaela Lupu
Dinu Eva

Ştiri pe scurt culese din
Gazeta de Transilvania

Reduta

După o vizită la Sinaia şi la Castelul
„Zamora”, ducesa de Atholl, lady Layton
şi miss Rathbone au sosit, pe la jumătatea
lunii februarie 1937, în Braşov, fiind în-
soţite de madam’ Alexandrina Cantacu-
zino şi de „domnişorica” Ella Rădulescu. 

În întâmpinarea „ilustrelor oaspete”,
au ieşit urgent: dom’ prefect al judeţului
nostru, dr. Gh. Brătănescu, dom’ primare
al Braşovului, Tarquiniu Prişcu şi d-nele
Maria Baiulescu, Lucia dr. Stinghe, Bre-
diceanu, Bleahu şi alte doamne şi dom-
niţe din protipendada Braşovului
interbelic, care le-au vorbit în limba fran-
ceză înal telor feţe aristocratice englezeşti!

Ducesa de Atholl şi însoţitoarele sale
diafane s-au interesat „de aproape” de
„minunatul costum şcheian”, exprimân-
du-şi admiraţia. 

La Cercul Militar-Braşov s-a servit un
„ceaiu” distinselor ladies şi, spre deose-
bire de alţi vizitatori, ducesa de Atholl
s-a interesat şi de viaţa culturală româ-
nească din această regiune şi de trecutul
istoric al „elementului românesc”. Noap-
tea târziu au fost vizitate câteva monu-
mente istorice, Casa Sfatului, Biserica
Neagră, Biserica Sf. Nicolae şi altele. 

(Gazeta Braşovului, 
21 februarie 1937)

Ducesa de Atholl în vizită la Braşov
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Cel mai bătrân
australian, în
vârstă de 108
ani, tricotează
pulovere pen-
tru pinguini în
cadrul unei ac-
ţiuni organiza-
te de fundaţia
„Philip Island
Penguin” pen-
tru ajutorarea
păsărilor afec-
tate de o ma-
ree neagră din
martie 2014,
r e l a t e a z ă
20minutes.ch.

„Nu ştiu să spun
nu”, a afirmat Al-
fred Alfie, expli-
când angajarea sa în
această cauză. S-a
pus pe treabă şi a
tricotat pulovere pentru ani-
malele al căror corp a rămas
plin de petrol. Aceasta nu nu-
mai că este toxic dacă este în-
ghiţit, ci şi dăunează penajului,
astfel încât pinguinii nu mai

sunt protejaţi împotriva frigului.
Hăinuţele tricotate înlătură, cel
puţin parţial, aceste neajunsuri.

Metoda a fost testată cu
succes în 2001 pe 438 de ani-
male, 96% dintre ele putând

reveni ulterior în habitatul lor
natural.

Fundaţia îi este foarte re-
cunoscătoare lui Alfred Alfie
pentru efortul său. Deşi dege-
tele sale nu mai sunt prea fle-

xibile, el continuă să împle-
tească nu numai micile pulo-
vere pentru pinguini, ci şi
fulare pentru prieteni şi că-
ciuliţe pentru copii născuţi
prematur.

La 108 de ani tricotează pulovere
pentru salvarea pinguinilor

Cântăreţii şi formaţiile care intră în
Selecţia Naţională pentru Eurovision

Luminiţa Anghel, Alexa şi
Aurelian Temişan, Voltaj, Bă-
ieţii, Blue Noise, Rodica Acu-
lova, Cristina Vasiu, Tudor
Turcu, Super Trooper, Ovidiu
Anton, Lara Lee şi CEJ vor
concura în finala naţională a
concursului Eurovision, care
se va desfăşura pe 8 martie,
pe scena Sălii Polivalente din
Craiova.

Lista completă a celor 12
melodii calificate în Selecţia
Naţională Eurovision 2015

poate fi accesată pe eurovi-
sion.tvr.ro, unde piesele pot
fi şi ascultate de fanii concur-
sului. Tot acolo se găsesc şi
regulamentul concursului şi
alte informaţii suplimentare.

„Piesele au fost ascultate de
mai multe ori, chiar şi de 10
ori, de către membrii juriului,
care şi-au dorit să facă cele
mai bune alegeri pentru selec-
ţia naţională. În final, cu toţii
au fost de acord că oricare
dintre cele 12 compoziţii ar

putea reprezenta România cu
succes în faza internaţională
a concursului, de la Viena”, a
declarat Iuliana Marciuc, pro-
ducătorul evenimentului, la
încheierea preselecţiei.

Majoritatea pieselor fina-
liste sunt în engleză, pentru
că, spun artiştii, aşa pot trans-
mite mult mai bine mesajul
la nivel internaţional, aceasta
fiind o limbă pe care o vor-
beşte şi o înţelege toată lu-
mea.

Simona Halep susţine 
campania „Grijă pentru copii”

Jucătoarea de tenis Simona
Halep a participat la o confe-
rinţă de presă prin care se ală-
tură campaniei „Grijă pentru
copii”, dezvoltată de Salvaţi
Copiii România, care contri-
buie la dotarea maternităţilor
din ţară cu echipamente me-
dicale necesare copiilor năs-
cuţi prematur.

În România, unul din zece
copii se naşte prematur şi are
nevoie de îngrijire medicală
specială, prin această campanie
iniţinatorii, Dorna şi Salvaţi Co-
pii, reuşind să modernizeze în
2013 şi 2014 un număr de 30
de maternităţi, care au beneficat
de investiţii de 300.000 de euro.

Simona Halep s-a arătat în-
cântată că poate să se alăture
acestei campanii de ajutorare
a copiilor născuţi prematur.
„Faptul că este vorba despre
copii care luptă pentru viaţă
m-a determinat să mă implic
în această campanie. M-a im-
presionat foarte mult
numărul mare de
copii născuţi pre-
matur şi am făcut
tot posibilul să
susţin această cam-
panie. Sunt foarte
încântată de
acest parte-
neriat cu
Dorna.

Am o relaţie specială cu copiii,
îi iubesc. Mă bucur că pot face
parte din acest proiect. Tre-
buie să ajutăm aceşti copii să
supravieţuiască. Mă văd
mamă cu trei copii. Îmi doresc
foarte mult copii, dar voi ve-
dea ce-mi rezervă viitorul”, a

declarat Simona Halep.
Cu ocazia conferinţei

de presă a fost proiectat
în premieră şi clipul
video al campaniei,
care o are drept prota-

gonistă pe Simona
Halep.

Valentine’s Day îşi are originile 
în Antichitatea romană
Tradiţia sărbătoririi Sfântului Valentin îşi are originile
în Antichitatea romană, evoluând apoi în Evul Mediu
şi devenind ulterior o adevărată Zi a Îndrăgostiţilor. 
În Roma antică, cel puţin trei martiri cu numele de
Valentin au marcat începutul creştinismului, toţi trei
fiind recunoscuţi ca sfinţi. La sfârşitul secolului al V-
lea, papa Gelasius I a fixat data sărbătoririi lor pe
14 februarie, însă a trecut multă vreme înainte ca
această zi să devină Ziua Îndrăgostiţilor. 
În Evul Mediu timpuriu, Sfântul Valentin era mai de-
grabă sărbătoarea burlacilor decât cea a perechilor.
Era însă prezentă în societate noţiunea de fecundi-
tate, moştenire a Antichităţii. Tinerele de măritat se
ascundeau în apropierea satelor în care locuiau, aş-
teptând să fie găsite de tineri, iar perechile formate
astfel urmau să se căsătorească în cursul anului.
Sfântul Valentin a fost menţionat clar ca sărbătoare
a îndrăgostiţilor în secolul al XIV-lea, iar poetul englez
Geoffrey Chaucer spune în scrierile sale că îndră-
gostiţii îşi trimiteau cu această ocazie bileţele de
dragoste, numindu-şi persoana iubită „Valentin”. Multe
legende au apărut în acea epocă. Una dintre ele re-
latează că preotul  Valentin (viitorul sfânt) organiza
căsătorii secrete într-o perioadă (secolul al III-lea)
când împăratul roman Claudius al II-lea interzisese
ca tinerii de vârsta recrutării în armată să se căsă-
torească.
Obiceiul s-a răspândit repede la curtea regelui Fran-
ţei, astfel încât Carol de Orleans a scris în secolul
al XV-lea poeme dedicate Sfântului Valentin. Apoi,
după o lungă perioadă de uitare, sărbătoarea a re-
venit în prim-plan în secolul al XIX-lea, obiceiul fiind
trimiterea de bileţele pe care erau desenate inimioare
sau un Cupidon – zeul roman al dragostei.
În prezent sărbătoarea este mai degrabă comercială. 


