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VALUTĂ

Direcţia de Servicii Sociale reia campania „Pentru Suflet”,
care constă în acordarea de tichete sociale în valoare de
50 de lei către toţi pensionarii din municipiul Braşov, care
au vârsta legală de pensie (63 de ani – femeile şi 65 de ani
bărbaţii) şi pensia de cel mult 1.000 de lei. „De luni vom

începe distribuţia tichetelor din programul «Pentru suflet»,
program lansat anul trecut, prin care sprijinim persoanele
în vârstă cu venituri mici, petnru a se putea bucura de săr-
bători mai fericite. De Crăciun am acordat 10.360 de
 tichete.”, a declarat viceprimarul Adina Durbacă. 

Se distribuie tichetele
„Pentru suflet” 

Ministerul Finanţelor Publice a pre-
zentat în şedinţa de Guvern de ieri
proiectul de lege privind Codul Fis-
cal precum şi proiectul de lege pri-
vind Codul de procedură fiscală.
Cele două coduri urmează să fie
puse în dezbatere publică. „Ultimul
lucru esenţial era reducerea TVA.
De la 1 ianuarie 2016 putem să ve-

nim cu cota generală de TVA la
20%”, a spus Ponta. Totodată, exe-
cutivul intenţionează să reducă TVA
pentru carne, peşte, legume şi fructe
de la 24% în prezent la 9% începând
cu 2016. În cazul microîntreprinde-
rilor, Guvernul va introduce cote de
impozitare diferenţiate, în funcţie de
numărul de salariaţi. 

Ce modificări aduce Codul fiscal 
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Directorul general al FC Braşov, Con-
stantin Zotta, a declarat că fundaşul
Lucian Goian se pregăteşte alături de
gruparea ardealeană, acesta urmând
să semneze un contract de joc în cazul
în care nu îşi va găsi o echipă în stră-
inătate. „Pe Lucian Goian am vrut
să-l aduc la FC Braşov, dar a avut alte
opţiuni. Am ajuns la o înţelegere pen-

tru a se pregăti cu FC Braşov, iar dacă
nu va finaliza discuţiile pentru un
transfer în străinătate, putem analiza”,
a spus Zotta. Lucian Goian a anunţat
la începutul perioadei de pregătire că
a semnat un contract valabil până în
vară cu FC Dinamo, însă gruparea
bucureşteană a decis să nu-l păstreze
în lot. 

Se face Goian „stegar” ?
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Guvernul vrea să elimine
taxa pe stâlp, din 2016

pag. 7

METEO
Înnorat

-6°C /0°C

Guvernul intenţionează să elimine din 2016 taxa pe construcţii
speciale introdusă anul trecut, şi care a fost redusă de la în-
ceputul acestui an de la 1,5% la 1%, motivând că măsura va
duce la creşterea investiţiilor în sectorul privat şi la creşterea
competitivităţii companiilor româneşti.
Eliminarea taxei pe construcţii speciale, cunoscută drept taxa
pe stâlp, ar avea un impact negativ de 1,6 miliarde lei, repre-
zentând sume neîncasate anul viitor.
În acelaşi timp, Ministerul Finanţelor estimează că va recupera,
ca efect al eliminării taxei, circa 850 milioane lei din TVA,
contribuţii sociale, impozite pe salarii şi alte taxe.
În urma eliminării taei pe stâlp, Guvernul se aşteaptă pe
termen mediu la un impact pozitiv asupra creşterii economice
de 0,2 puncte procentuale şi o creştere cu 20.000 a numărului
de locuri de uncă chiar de anul viitor.
Totodată, prin eliminarea taxei pe stâlp investiţiile în sectorul
privat vor creşte cu 0,5 puncte procentuale.
Impozitul pe construcţii speciale a fost introdus la începutul
anului trecut. Aplicarea taxei a fost propusă încă din toamna
anului 2012 de fostul ministru delegat pentru Buget Liviu
Voinea. Taxa se aplică pentru construcţiile care nu intrau în
sfera de impozitare, cum ar fi stâlpi, rampe, platforme betonate,
altele decât imobilele de producţie sau birouri, care erau deja
impozitate.

Ziar Gratuit
Ediţia în format electronic 
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Republica Moldova
are un nou Guvern,
după ce programul şi
Cabinetul prezentate
ieri de noul premier
Chiril Gaburici au pri-
mit votul a 60 de depu-
taţi, în contextul în care
avea nevoie de votul
majorităţii simple de 51
de voturi din partea ce-
lor 100 de parlamentari
moldoveni.

Noul Executiv a pri-
mit votul de încredere după
ce deputaţii au dezbătut ieri
după-amiază programul de
guvernare prezentat de către
Gaburici şi membrii Guver-
nului său.

În favoarea Guvernului Ga-

burici au votat deputaţii Par-
tidului Democrat din Moldova
(PDM), Partidului Liberal-
Democrat din Moldova
(PLDM) şi Partidului Comu-
niştilor din Republica Moldo-
va (PCRM) - al cărui lider,

Vladimir Voronin, a
anunţat că va susţine
noul Executiv.

Învestirea lui Chiril
Gaburici are loc după
ce, în urmă cu o săptă-
mână, fostul premier
Iurie Leancă, nu a ob-
ţinut votul de încredere
al deputaţilor moldo-
veni. 

Preşedintele moldo-
vean Nicolae Timofti a
semnat ieri decretul de

numire a Guvernului Gabu-
rici, imediat după ce noul
Executiv a primit votul de în-
credere în Parlament, relatea-
ză agenţia IPN în pagina
electronică.

Simona Teodoroiu, aleasă judecător la CCR
Simona Maya Teodoroiu

propusă de PSD a fost aleasă
judecător la Curtea Consti-
tuţională, pe locul devenit va-
cant în urma demisiei lui
Toni Greblă, din cauza pro-
blemelor pe care acesta le are
în justiţie.  Simona Maya
Teodoroiu a obţinut 87 de
voturi „pentru” şi 73 de vo-
turi „împotrivă”.

La scrutin au participat
162 din cei 168 senatori. 160
de voturi au fost valabile.

Simona Maya Teodoroiu este
secretar de stat în Ministerul

Justiţiei din mai 2012.
Componenţa CCR:
Augustin Zegrean – preşe-

dinte (propus de PDL)

Petre Lăzăroiu (propus de
Traian Băsescu)

Mircea Ştefan Minea (pro-
pus de PDL)

Daniel Morar (propus de
Traian Băsescu)

Mona Pivniceru (propusă
de PNL)

Tudorel Toader (propus
de PNL)

Valer Dorneanu (propus
de PSD)
Puskas Zoltan (propus de

UDMR)
Simona Maya Teodoroiu

(propusă de PSD)

Percheziţii la Ministerul
Transporturilor, CFR Că-
lători, dar şi la sediile
din Braşov şi Ilfov ale
unor firme private din
domeniul feroviar. Oa-
menii legii au descins
ieri în 19 locații şi au sus-
piciuni că s-au comis
fapte de corupţie în pe-
rioada 2008-2013. 

Procurorii suspectează,
printre altele, că, din 2010
până în prezent, funcţionari
din Ministerul Transporturilor
şi CFR au favorizat operatorul
privat Regiotrans, care ar fi
primit, numai în 2011, 182
de milioane de lei din subven-
ţii, au declarat pentru Media-
fax surse judiciare.

Sursele judiciare citate mai
spun că reprezentanţi ai CFR
vizaţi în acest dosar sunt sus-
pectaţi că au transmis infor-

maţii nedestinate publicităţii
în scopul atribuirii unor con-
tracte către anumite firme,
pentru achiziţia de echipa-
mente scoase la licitaţie de
CFR.

Printre persoanele vizate în
acest dosar s-ar afla Costache
Nicolau, fost director al CFR

Infrastructură Regionala Bra-
şov, care este suspectat de lua-
re de mită de la Vasile Fanea,
administratorul Vest Con-
struct, pentru favorizarea fir-
mei acestuia la atribuirea unui
contract de lucrări.

Totodată, în acest dosar
Claudiu Dumitrescu, director

în Ministerul Transporturilor,
este suspectat că ar fi luat
mită de la omul de afaceri
braşovean Ganea Iorgu, pen-
tru favorizarea firmei private
de transport Feroviar RC-CF
Trans. Tot în acest dosar  Es-
trella Ştefănescu, şef serviciu
în CFR,  este vizată pentru
posibile fapte de corupţie.
Ea ar fi favorizat firmele oa-
menilor de afaceri Iorgu Ga-
nea şi Costel Comana în
licitaţii, primind în schimb
de la aceştia card de com-
bustibil, cazări la pensiuni,
telefoane mobile şi bani de

nuntă, au declarat pentru ME-
DIAFAX surse judiciare. Și
directorul operatorului fero-
viar privat Regiotrans, Florin
Hădărean, a fost audiat la
DNA în acest dosar.  Procu-
rorii anticorupţie care instru-
mentează cazul au fost
sprijiniţi de SRI. 

Percheziţii la CFR şi la sediul
unei companii private de
transport feroviar

Incendiu la un bloc turn de pe strada Hărmanului
Pompierii brașoveni au fost alertați, ieri, în jurul orei 14.30,
cu privire la producerea unui incendiu într-unul dintre apar-
tamentele din blocul turn aflat la intersecția străzilor Hăr-
manului cu Alexandru Vlahuță. Echipajele de intervenție
au ajuns rapid la fața locului și au constatat că nu era nici
un pericol. Locatarii s-au alarmat din cauza fumului gros
care ieșise și pe scara blocului. Se pare că totul a pornit
produs de o tigaie uitată pe foc și mai mare a fost sperietura
decât pericolul.

Lovit pe trecerea de pietoni
Un băiat de 14 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce
a fost lovit în plin, pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul
Saturn, de o autoutilitară. Trupul victimei a fost proiectat
pe asfalt. Copilul are răni grave la cap şi a fost transportat
de urgenţă la spital. Poliţiştii spun că tânărul a traversat
strada regulamentar, dar a fost lovit de o maşină condusă
de un bărbat în vârstă de 48 de ani. Şoferul este cercetat
penal, iar în funcţie de numărul zilelor de îngrijiri medicale
de care nevoie victima pentru a se însănătoşi se va încadra
juridic fapta comisă de către conducătorul auto. 

A fost la un pas de a fi ucisă de propria maşină
Este vorba despre o brașoveancă ce intenţiona să-şi vândă
autoturismul. A găsit un cumpărător cu care a plecat pentru
a proba maşina, în oraş. În momentul în care au ajuns pe
Calea Bucureşti, bărbatul, aflat la volan, i-a solicitat femeii
să coboare. Aceasta s-a conformat, iar suspectul a demarat
în trombă, deși victima a încercat să urce din nou în
mașină. N-a reușit însă şi a căzut pe carosabil, fiind la un
pas de moarte. În urma investigațiilor efectuate de polițiști,
şoferul a fost prins în orașul Pașcani. Este vorba despre
un bărbat de 59 de ani din judeţul Iaşi. El a fost reținut de
polițiști și prezentat instanţei cu propunere de arestare
preventivă. S-a  emis mandat pentru 30 de zile pentru tâl-
hărie.

Basarabenii au în sfârșit Guvern!



Prefectul Judeţului Braşov,
Mihai Mohaci, s-a întâlnit ieri
cu Hossein Mokry, directorul
Reprezentanţei Oficiului Fran-
cez pentru Imigraţie şi Inte-
grare din România  pentru a
discuta despre reinserţia fami-
liilor de cetăţeni români apar-
ţinând minorităţii rome,
revenite din Franţa.

Proiectul experimental va
viza un grup de 80 de familii
rome, care doresc să se reîn-
toarcă  din colectivităţile locale

franceze şi să se instaleze într-
un judeţ din România. „Se în-
cepe cu o anchetă socială pe
care o facem în Franţa fiecărei
familii de romi care doreşte să
se întoarcă în România. Ea
este transmisă autorităţii locale
franceze iar după ce  este va-
lidată  de partea română, în-
cepe un acompaniament
social. Oficiul din Franţa se
ocupă de returnare, plăteşte
biletele, iar apoi există o pe-
rioadă de consiliere acordată

de un ONG din România.
După trei luni se face o pro-
punere de proiect de reintegra-
re” a declarat Hossein Mokry,
director OFII din România.

În vederea implementării
proiectului experimental, la
solicitarea Instituţiei Prefec-
tului, serviciile publice de asis-
tenţă socială vor elabora
anchete sociale cu privire la
potenţialul de reuşită a pro-
iectelor de inserţie .  „Din pă-
cate problema romilor este una
specială şi este nevoie de mă-
suri speciale. În 2014 am atras
atenţia că în judeţul Braşov
avem o comunitate de romi de
aproximativ 60.000 de oa-
meni. Primordială este inves-
tiţia în educaţia copiilor. Vom
avea la nivelul Instituţiei Pre-
fectului un comitet de lucru
care să se ocupe strict de
această problemă” a susţinut
prefectul Mihai Mohaci. 

Camera Agricolă Judeţeană
Braşov continuă şi anul acesta
programul de instruire şi for-
mare profesională a celor din
mediul rural. 

Astfel, se vor organiza noi
cursuri de pregătire a fermie-
rilor, cursuri cu durata de 3
luni, de calificare în meseriile:
Lucrător în creşterea anima-
lelor, Lucrător în cultura plan-

telor, Lucrător în gospodăria
agroturistică, Apicultor, Pis-
cicultor şi Pomicultor. 

Camera Agricolă Judeţeană
Braşov precizează că certifi-
catele de calificare eliberate
în urma absolvirii acestor cur-
suri sunt avizate de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării ştiin-
ţifice şi de cel al Muncii, Fa-
miliei şi Protecţiei Sociale, şi

sunt recunoscute în Uniunea
Europeană. 

Înscrierile se pot face fie la
sediul Camerei Agricole Ju-
deţene Braşov, din Calea Fel-
dioarei nr.20B, Braşov, tel.
0368/465033 fie la Centrele
Locale care funcţionează pe
lângă primăriile comunelor
Teliu, Hălchiu, Moieciu, Şin-
ca,Voila, Drăguş şi din Rupea. 

Ministerul Finanţelor Pu-
blice a prezentat în şedinţa de
Guvern de ieri  proiectul de
lege privind Codul Fiscal pre-
cum şi proiectul de lege pri-
vind Codul de procedură
fiscală. Cele două coduri ur-
mează să fie puse în dezbatere
publică.

Premierul Victor Ponta a
anunţat reducerea TVA la
20% din ianuarie 2016. 

„Ultimul lucru esenţial era
reducerea TVA. De la 1 ianua-
rie 2016 putem să venim cu
cota generală de TVA la 20%
şi aşa avem îndeplinite toate
angajamentele asumate de
USL”, a spus Ponta.

Totodată, executivul inten-
ţionează să reducă TVA pen-
tru carne, peşte, legume şi
fructe de la 24% în prezent
la 9% începând cu 2016.

În cazul microîntreprinde-
rilor, Guvernul va introduce
cote de impozitare diferenţia-
te, în funcţie de numărul de
salariaţi. Impozitul pe con-
strucţiile speciale va fi elimi-

nat, iar accizelor ar urma
să scadă.

Principalele măsuri din noul
Cod Fiscal

♦ Reducerea cotei TVA
de la 24% în prezent la
20% începând cu 2016.

♦ Reducerea cotei TVA
pentru carne, peşte, legume
şi fructe de la 24% în pre-
zent la 9% începând cu
2016.

♦ Reducerea cotei TVA
de la 20% la 18% începând
cu anul 2018.

♦ Introducerea plafonu-
lui maxim de 5 salarii me-
dii brute pentru baza lunară
de calcul a CAS şi CASS
de la 1 ianuarie 2016.

♦ Eliminarea deducerii
CASS de la calculul impozi-
tului pe venit de la 1 ianuarie
2016.

♦ Introducerea obligaţiei
de plată a CAS şi CASS pen-
tru toate persoanele fizice
care realizează venituri.

♦ Majorarea sumei neim-
pozabile lunare avute în ve-

dere la stabilirea impozitului
pe venitul din pensii începând
cu 1 ianuarie 2016.

♦ Reducerea contributiei
de asigurări sociale la angajat
de la 10,5% la 7,5% de la 1
ianuarie 2017.

♦ Reducerea contributiei
de asigurări sociale la anga-
jator de la 15,8% la 13,5%
de la 1 ianuarie 2017.

♦ Stabilirea unei cote de
impozitare diferenţiate, în
funcţie de numărul de salariaţi
după cum urmează:

-1% pentru microîntreprin-
derile care au peste 2 salariaţi,
inclusiv;

-3% pentru microîntreprin-
derile care au un salariat;

-3% + 1530*) lei trimes-
trial, pentru microîntreprin-

derile care nu au salariaţi;
-3%**) pentru microîn-

treprinderile care nu se în-
cadrează în prevederile
lit.a) sau lit.b), si care se
află în (i) dizolvare urmată
de lichidare; (ii)  inactivi-
tate temporară; (iii) nedes-
făsurarea de activităţi.

♦ Modificarea praguri-
lor

-75.000 euro, pentru în-
cadrarea în categoria mi-
croîntreprinderilor în anul
2017

-85.000 euro, pentru în-
cadrarea în categoria mi-
croîntreprinderilor în anul
2018;
-100.000 euro, pentru în-

cadrarea în categoria microîn-
treprinderilor începând cu
anul 2019.

♦ Eliminarea impozitului
pe dividende începând cu 1
ianuarie 2016.

♦ Reducerea cotei de im-
pozit pe profit de la 16% în
prezent la 14% începând cu
1 ianuarie 2019.

♦ Reducerea cotei de im-
pozit pe venit de la 16% în
prezent la 14% începând cu
1 ianuarie 2019.

♦ Reducerea cotei de im-
pozit pe veniturile obţinute
din România de nerezidenţi
de la 16% în prezent la 14%
începând cu 1 ianuarie 2019.

♦ Diminuarea nivelului
accizelor la principalele pro-
duse energetice (motorină,
benzina fără plumb şi ben-
zina cu plumb),

Scăderea cu 15,38% a ac-
cizelor pentru bere, Scăderea
cu 70% a accizelor la vinuri
spumoase şi cu 77,7% pen-
tru băuturi fermentate spu-
moase, Scăderea cu 30% a
accize.

♦Eliminare a impozitului
pe construcţii începând cu 1
ianuarie 2016

♦Eliminarea discriminării
generate de sistemul fiscal ac-
tual  în funcţie de natura ju-
ridică a contribuabilului, în
care destinaţia clădirii poate
fi rezidenţială sau comercială. 

Codul Fiscal se modifică

Proiect pentru reintegrarea romilor 

Guvernul anunţă reducerea TVA la 20% din ianuarie 2016
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Cursuri pentru fermierii brașoveni 
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Senatorii Puterii şi cei ai
Opoziţiei s-au acuzat reciproc
de responsabilitatea pentru
cota ridicată de TVA aplicată
în prezent pentru lapte, legu-
me şi fructe, la dezbaterea,
marţi, în plen, a unei propu-
neri legislative pentru com-
pletarea Codului fiscal.

Propunerea, iniţiată de un
grup numeros de parlamentari
PSD, UNPR, PPDD şi PC,
printre care se numără şi doi
deputaţi PNL, prevede extin-
derea aplicării cotei reduse a
taxei pe valoarea adăugată, de
9%, şi pentru livrările de lapte
de consum, fructe şi legume
proaspete.

Potrivit proiectului, măsura
ar urma să fie aplicată de
agenţii economici producători,
importatori şi de către cei care
comercializează aceste produ-
se. Comisia pentru buget fi-
nanţe a recomandat plenului
să respingă iniţiativa legislati-
vă, acelaşi punct de vedere fi-
ind susţinut şi de Guvern.

La dezbateri, secretarul de
stat pentru relaţia Guvernului
cu Parlamentul Valentin Ilies-
cu a menţionat că Guvernul
nu este de acord cu reducerea
cotei pentru laptele de con-
sum, legumele şi fructele
proaspete.

„Există într-adevăr, conform
legislaţiei comunitare, o listă,

o anexă cu produsele care pot
avea cote reduse de TVA. Gu-
vernul nu susţine (iniţiativa -
n.r.) şi din cauza consecinţelor
financiare asupra bugetului
veniturilor de stat”, a spus el.

Acesta a adăugat că, în pri-
ma partea anului, Guvernul va
veni, „şi în ideea de stabilita-
te”, cu un nou Cod Fiscal,
„care va prevedea şi asemenea
cote reduse la alte produse în
afara produselor de panificaţie
pe întregul ciclu de producţie”.

După anunţarea, în plen, a
punctului de vedere negativ al
Guvernului şi al comisiei de
specialitate, viceliderul grupu-
lui PNL din Senat Dumitru
Oprea i-a acuzat pe colegii de
la Putere că „au câştigat nişte
alegeri minţind poporul”, fi-
indcă pe primul plan era tre-
cută reducerea TVA de la
24% la 19%.

„Dvs. aţi promis că o duceţi
la 19% (taxa pe valoarea
adăugată – n.r.). Au trecut câţi
ani şi nu aţi fost în stare să di-
minuaţi nici cu 0,25%”, a ară-
tat liberalul.În replică, liderul
senatorilor PSD, Ilie Sârbu, a
invocat lipsa resurselor şi fap-
tul că actuala Opoziţie este cea
care a dus TVA la 24%.

Social-democratul a amintit
că s-a reuşit reducerea la 9%
a TVA la pâine şi că „va fi
bine” dacă acelaşi TVA va fi

aplicat şi la carne. „Dacă nu
există resurse, nu ai de unde
să le pui. Dar totuşi mi se pare
demagogic când tu ai dus, ex-
plicând atunci când erau bani,
TVA la 24%, acum să vii să
ne dai lecţii cum ar trebui el
redus, dar la cât? Poate ne
spuneţi şi la cât, raportat şi la
încasări, la tot ceea ce avem
în buget, la cât am putea să îl
readucem noi şi nu vrem să re-
ducem. Atunci vă promit că vo-
tăm aici fără niciun fel de
problemă, numai să ne daţi
date exacte”, a adăugat aces-
ta.

Viceliderul grupului UDMR
din Senat Tanczos Barna s-a
declarat, la rândul său, nedu-
merit de poziţia Executivului
privind acest proiect, în con-
diţiile în care printre iniţiatori
se numără zeci de parlamen-
tari PSD şi UNPR.

„Când am văzut prima dată
această iniţiativă am avut im-
presia că decizia deja este luată
pentru că printre iniţiatori se
numără zeci de parlamentari
PSD, UNPR, practic reprezen-
tând arcul guvernamental, şi,
într-o asemenea situaţie, im-
presia mea a fost că la nivelul
Guvernului s-au făcut analize-
le. Sunt surprins de punctul de
vedere al Guvernului şi al Mi-
nisterului de Finanţe”, a co-
mentat senatorul Uniunii.

O tânără în vârstă de 25
de ani, originară din Bra-
şov, şi-a pus pe picioare
propria afacere. 

Este vorba despre un atelier
de genţi din piele, pictate ma-
nual, pe care le vinde sub nu-
mele Lyria. 7.000 de euro a
investit Armina Poloşan pentru
a intra în lumea antreprenoria-
tului.

Pentru că nu a reuşit să gă-
sească un loc de muncă după
absolvirea Universităţii de Ar-
hitectură şi Urbanism „Ion
Mincu” din Bucureşti, o tânără
în vârstă de 25 de ani a decis
să-şi ia soarta în propriile
mâini. Armina Poloşan şi-a
deschis o afacere inedită: un
atelier de genţi din piele, pictate
manual.

Pentru lansarea brandului
Lyria, fata originară din Braşov
a investit 7.000 de euro. Chiar
dacă la început a fost mai greu,
acum are lunar circa 10-15 co-
menzi, scrie Ziarul Financiar.

În general, clientele Lyria au
vârste cuprinse între 30 şi 40
de ani şi venituri peste medie.
Preţul unei genţi pictate manual

variază între 240 de lei şi 600
de lei, în funcţie de dimensiune
şi model. 

„Este adevărat că preţurile
sunt mai mari decât cele cu
care ne-am obişnuit în malluri,
însă genţile Lyria sunt din piele
100% şi sunt pictate manual”,
a explicat tânăra. „În plus, pic-
tura rezistă foarte mult timp,
indiferent că este purtată pe o
vreme ploiasă sau pe ninsoare
şi sunt modele unicat”, a subli-
niat ea.

Dacă iniţial Armina Poloşan
achiziţiona genţile de la o fa-
brică din Braşov, acum tânăra
antreprenoare colaborează cu
două fabrici din Bucureşti, res-
pectiv din Sibiu. Vopselele pro-
vin şi ele de la producători
locali, mai scrie sursa citată.

De la momentul plasării unei
comenzi, în funcţie de dispo-
nibilitatea respectivului produs
în stocul Lyria sau al fabricilor
care produc genţile, termenul
de livrare variază de la trei zile

până la maximum zece zile.
Realizarea picturii în sine du-
rează între două şi cinci ore.
Pentru viitor, fondatoarea Lyria
speră să îşi poată dezvolta cât
mai mult afacerea.

„Mi-aş dori ca pe termen
scurt spre mediu să ajung să
vând suficient cât să pot des-
chide un mic atelier cu show-
room în Bucureşti”, a spus
Armina Poloşan. „Deocamda-
tă, genţile se găsesc pe site-ul
Lyria, dar şi în mici magazine
de tip handmade, iar acum lu-
crez la o nouă colecţie pentru
primăvara, care va apărea la
finalul săptămânii. Vor fi şapte
genţi pentru şapte personalităţi
diferite”, a mai afirmat ea în
cele din urmă.

„Dintotdeauna am avut o pa-
siune pentru personalizarea
hainelor şi în special a genţilor”,
a povestit Armina. „De fiecare
dată când achiziţionam una,
după două-trei zile o pictam.
Apoi, am început să primesc
«comenzi» de la mama, sora
mea şi de la prietene şi deja la
finalul lunii august aveam site-
ul gata şi primele 30 de modele
în stoc”, a adăugat ea.

Știri pe scurt
Curs Politici și practici vamale la CCI Brașov
Politici şi practici vamale este tematica principală a
unui curs organizat de Camera de Comerţ şi Industrie
Braşov pentru specialiştii din domeniul financiar, con-
tabil şi logistic. Societăţile şi companiile care fac im-
port-export ar putea fi principalele beneficiare ale
acestor prelegeri. 
Orele ce se vor desfăşura la Camera de Comerţ şi In-
dustrie Braşov vor prezenta cursanților regulile care
reglementează comerţul internaţional cu bunuri. De
asemenea vor afla multe despre tarife vamale, originea
produselor, garanţia şi tranzitul vamal. 
Cursurile sunt susţinute de către experţi în domeniul
comerţului internaţional, care au pregătit pentru
participanți ore interactive şi practice, pentru dezvol-
tarea competenţelor necesare derulării operaţiunilor
vamale. 

România a rambursat peste 1,56 miliarde euro 
către FMI, UE și Banca Mondială
România a plătit, de la începutul acestui an, peste
1,567 miliarde euro către Fondul Monetar Internațional,
Uniunea Europeană și Banca Mondială, în contul îm-
prumutul stand-by contractat în 2009, potrivit datelor
furnizate de Ministerul Finanțelor Publice. Cea mai
mare parte a sumei, respectiv peste 1,546 miliarde
euro a fost plătită pe 1 ianuarie către UE, din care 1,5
miliarde euro reprezentau rambursări rate de capital,
iar 46,2 milioane lei dobânzi și comisioane. În data de
1 februarie, statul român a plătit 18,3 milioane lei către
Banca Mondială (dobânzi și comisioane), iar pe data
de 5 ale aceleiași luni — 3 milioane euro către FMI
(dobânzi și comisioane). Totalul sumei pe care Româ-
nia trebuie să o ramburseze către cele trei instituții fi-
nanciare se ridică la circa 1,860 miliarde euro în 2015.

Afacere cu genți pictate

Iniţiativă a parlamentarilor puterii 
pentru TVA redus, respinsă de Guvern
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Institutul pentru Politici
Publice (IPP) a lansat
Harta interactivă a ser -
viciilor publice muni -
cipale, prima platformă
on-line independentă,
cu acces liber la infor -
mații provenind din sur-
se oficiale.

Prin acest mod se compară
costul accesului la servicii pu-
blice și performanDa (reperul
de calitate al serviciului)
autorităDii locale în furnizarea
serviciilor de salubritate, ali-
mentare cu apă și canalizare,
termoficare, iluminat public și
transport urban. 

Pr in  acces  la  portalul
http://new.ipp.ro/harta/, cetă-
ţenii pot compara nivelul ser-
viciilor pe diferite localităţi, da-
tele fiind reflectate în clasa-
mente naDionale. Potrivit IPP,
portalul urmărește deopotrivă
să stimuleze un management
transparent al resurselor
 publice la nivelul decidenDilor
locali (de multe ori un cost

 ridicat pentru un serviciu se
 justifică prin calitate sporită/
investiDii consistente și vizibile)
dar și un comportament civic
corespunzător în comunităDile
urbane. 

Harta Serviciilor oferă un in-
strument adaptat modalităDilor
curente moderne de comuni-
care și sprijină în mod direct
și eficient cetăDenii să ceară
explicaDii pentru a înDelege de
ce accesul la serviciul public
de transport local costă 2
lei/persoană la Timișoara sau
Braşov, de exemplu, și doar
1,35 lei/persoană la Baia Mare,
sau de ce accesul la serviciul
de iluminat public de la
Focșani este mult mai
costisitor (5,76 lei/locuitor/an)
decât accesul la același serviciu
în Braşov, unde costul este de
1,63 lei/locuitor/an. 

Din punct de vedere proce-
dural însă, datele trebuie înţe-
lese comparativ, deoarece mo-
dul de concepere a clasamen-
telor poate duce la confuzii. De
exemplu,  Braşovul se află pe

locul 17 (ultimul) în clasamen-
tul municipiilor din punctul de
vedere al acoperirii străzilor cu
iluminat public, având un grad
de acoperire de 100%, în timp
ce Bucureşti, cu doar 9% grad
de acoperire, se află pe locul I
în clasament! Adică, Braşovul,
care are toate străzile ilu -
minate, potrivit datelor din stu-
diu, se află pe un loc codaş,
faţă de Bucureşti, care se află
pe primul loc, deşi are mai pu-

ţin de o zecime din străzi ilu-
minate!

Potrivit iniţiatorilor acestui
clasament naţional, reprezen-
tativitatea informaDiilor din
aplicaDie este dată implicit de
gradul de interes și de partici-
pare al celor care accesează
informaDiile. Harta serviciilor
publice municipale oferă de
asemenea posibilitatea utiliza-
torilor să participe -  prin trans-
miterea de mesaje, inclusiv fo-

tografii despre modul în care
este asigurat accesul la fiecare
serviciu dintre cele menDionate
-  la evaluarea managementului
serviciilor și, în final, la stabi-
lirea celui mai performant mu-
nicipiu, un cetăDean dintre cei
activi primind, simbolic, titlul
de CetăDean - Campion al Im-
plicării.

„Monitorizând de peste 10
ani performanța în furnizarea
serviciilor de utilități publice în
toate marile comunități urbane
din România, IPP consideră că
implicarea cetățenilor în urmă-
rirea motivelor care explică
creșterile de prețuri în livrarea
serviciilor publice și
dobândirea de cunoștințe mi-
nimale pentru a evalua cores-
punzător creșterile de
calitate/regresul în furnizarea
acestor servicii, constituie
condiții determinante pentru
atingerea unui standard de
viață optim, în plan local. În-
demnăm cetățenii să nu rămâ-
nă indiferenți atunci când, în
drum spre serviciu/școală/casă,

văd o groapă în mijlocul dru-
mului rămasă astfel de foarte
mult timp, o țeavă spartă, o
gură de canalizare fără capac,
cabluri atârnând pe stâlpi sau
orice alt aspect caracterizând
un management defectuos al
serviciilor publice susținut și
din taxele și impozitele pe care
le plătesc conștiincios. Cei care
nu vor să rămână spectatori ai
degradării orașului ne pot tri-
mite, identificându-se cu adresa
de email personală/cu profilul
Facebook, o fotografie și o
scurtă descriere a situației în-
tâlnite în comunitate, direct pe
pagina web a Hărții interactive
a serviciilor publice municipa-
le”, se arată într-un comunicat
de presă al IPP.

Datele din prezenta
aplicaDie se referă la anul
2013 și au fost colectate în
perioada octombrie - noiem-
brie 2014 de la Primăriile
Municipiilor reședinDă de
judeD. IPP nu îşi asumă respon-
sabilitatea pentru acurateţea
datelor comunicate.  A.P.

AsociaDia Crescătorilor de Pă-
sări și Animale în Rasă Pură
Avirom „Cara Bârsei“ organi-
zează, cu sprijinul asociaDiilor de
profil din Timișoara, Cluj, Lugoj
și Făgăraș, „Expo Brasov 2015
– expoziDie de păsări de curte,
porumbei, iepuri și păsări exo-
tice”.

„În expoziție avem expuse un
număr de 300 păsări de curte,
500 de porumbei, 100 de iepuri,
păuni, gâște de Toulou-
se, rațe Pekin, rațe
mandarine, rațe caroli-
ne, rațe micul Atlantis.
La păsări de curte avem
expuse rase grele, mixte,
ușoare și pitice, la po-
rumbei vor putea fi ad-
mirate exemplare din
rase românești și stră-
ine. Este un eveniment
de marcă, de referință
la nivel național, care
în fiecare an aduce zilnic câteva
sute de vizitatori”, a precizat Va-
lentin  Chima, președintele
AsociaDiei.

La rândul său, secrerarul
AsociaDiei, Ioan TrâmbiDaș, i-a
invitat pe brașoveni să vină în
acest weekend la expoziDie:
„Sunt bine veniți nu doar cei
interesați de păsările și
animalele de rasă pură. Va fi un

prilej de bucurie pentru toți
copiii să vadă de aproape cum
arată păsările de curte, porum-
beii și iepurașii”.

Evenimentul se va desfășura,
în perioada 20-22 februarie
2015, la Sala de Atletism Me-
trom, situată pe strada
Carpatilor. PreDul unui bilet pen-
tru vizitarea expoziDiei este de 5
lei pentru adulDi și 2 lei pentru
copii.

Comisiile de arbitri pentru
sunt următoarele: la păsări de
curte: Bila Dumitru - Brașov,
Boitoș Dan – Lugoj,

TrâmbiDaș Ioan - Brașov, la
porumbei: Stanciu Dumitru -
Brașov, Ciurea Marius - Brașov,
Mihali Ioan -Lugoj, Dragulescu
Ioan - Timișoara, iar la iepuri
Aczel Lajos – Miercurea Ciuc.
Arbitrarea păsărilor se face după

standarde europene, pe rase și
varietăDi de culoare. AsistenDa
veterinară este asigurată de DSV
Brașov.

Programul expoziției: 
-vineri: primirea exponatelor,

sâmbătă: ora 8.00-18.00 - vizi-
tarea expozitiei, ora 19.00 – ban-
chetul cu inmanarea diplomelor
si a cupelor membriilor castiga-
tori, duminică: ora 8.00-14.00-
vizitarea expoziDiei, ora 14.00-

15,00 - strângerea
exponatelor.

AsociaDia Crescă-
torilor de Păsări și
Animale în Rasă
Pură Avirom „Cara
Bârsei” este o orga-
nizatie nonprofit, cu
personalitate juridica
si cu caracter sportiv,
care are sediul la
Brașov, str. Nicolae
Bălces-cu nr. 58. 

AsociaDia are ca scop principal
creșterea de păsări și animale în
rasă pură și sprijină achi -
ziDionarea, conservarea speciilor
și reproducerea de păsări și ani-
male în rasă pură. AsociaDia are
membri în Brașov, Cristian,
Râșnov, Vulcan, Săcele, Dum -
brăviDa, Ghimbav, Codlea, Fă -
gă raș, Bod, București și Con -
stanDa.

Concurs de frumusețe printre
orătănii și iepuri, la Brașov

Harta interactivă a serviciilor 
de utilitate publică, pe portalul IPP
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În perioada interbelică, Braşovul era un oraş
vesel. Oamenii îşi permiteau destul de des să
meargă la o cârciumă sau la o terasă pentru a
mânca sau a bea ceva. Centrul vechi era plin
de localuri de lux, dar şi de tot felul de cârciu-
mioare, care avea, fiecare, clienţi fideli. Se mân-
ca şi se bea pe săturate, fără a sărăci. Nu lipseau,
în cartierele mărginaşe, aşa zisele bombe, unde
muncitorii îşi înecau amarul în alcool.

Abundenţă de localuri
Patronii de localuri o duceau bine, dacă e să ne
luăm după o statistică – în 1920, la Braşov, exista
o crâşmă la 200 de locuitori. La cârciumă se
făcea politică, se aflau „ultimele ştiri” , se înche-
iau afaceri sau se încingea câte o partidă de cărţi.
Era un fel de club al bărbaţilor, care se relaxau
la o friptură şi la un pahar cu vin sau… mai mul-

te. În presa vremii, apăreau anunţuri mari care
vesteau deschiderea vreunui local sau în care pa-
tronii îşi îmbiau potenţialii clienţi cu tot felul de
atracţii gastronomice.

Coroana, local de lux
Pe strada Republicii se afla unul din cele mai
vechi localuri de lux din oraş. Restaurantul Co-
roana a fost inaugurat în anul 1910. Până la apa-
riţia restaurantului ARO, în 1939, Coroana era
considerat de mulţi cel mai select din oraş. Şi
pentru că erau mulţumiţi de cum şi cu ce au fost
serviţi, clienţii lăsau şi un bacciş, care mergea
până la 10 la sută din nota de plată. În perioada
comunistă, Coroana a fost rebotezat în Postăva-
rul, pentru că vechea denumire aducea aminte
de monarhie. După 1990, şi-a reluat prima de-
numire. 

Restaurantul Luther
În Piaţa Sfatului, unde se află acum Restaurantul
Chinezesc, era pe vremuri un loc select de întâl-
nire a elitei Braşovului, restaurantul Luther. Era
localul pe care-l frecventau intelectualii – medici,
profesori, şi în special avocaţi. Patronul restau-
rantului Luther era renumitul comerciant Ioan
Moşoiu, care era considerat un adevărat fiu al
Braşovului, datorită donaţiilor pe care le făcea,
în special pentru liceul Şaguna. 

Elena Cristian

Cârciumile Braşovului
de altădată (I)



Direcţia de Servicii
 Sociale reia campania
„Pentru Suflet”, care
constă în acordarea de
tichete sociale în valoa-
re de 50 de lei către toţi
pensionarii cu domici-
liul stabil în municipiul
Braşov, care au vârsta
legală de pensie (63 de
ani – femeile şi 65 de ani
bărbaţii) şi pensia de cel
mult 1.000 de lei. 

„De luni vom începe distri-
buţia tichetelor din programul
«Pentru suflet», program lan-
sat anul trecut, prin care spri-
jinim persoanele în vârstă cu
venituri mici, pentru a se pu-
tea bucura de sărbători Paşte
şi de Crăciun mai fericite. De
Crăciun am acordat 10.360
de tichete dintr-un număr de
15.000. Sperăm ca până la
data finalizării acestei cam-
panii, toţi beneficiarii care au
acest drept să-şi ridice bonu-
rile valorice de la Centrul Mul-

tifuncţional de Servicii Socia-
le”, a declarat viceprimarul
Adina Durbacă. 

Valoarea bugetului pentru
acest program, pentru anul
2014, a fost de 750.000 lei.
Acordarea tichetelor s-a făcut
doar de Crăciun, deoarece ho-
tărârea de Consiliu Local pen-
tru înfiinţarea acestui program
a foast luată în vara anului tre-

cut. În acest an, bugetul alocat
este de 1.500.000 lei, care in-
clude atât campania de Paşte,
cât şi cea de Crăciun. 

Distribuirea tichetelor sociale
din programul „Pentru suflet”
de Paşte va avea loc în perioa-
da 23 februarie – 03 aprilie, la
sediul Direcţiei de Servicii So-
ciale de pe str. Panselelor
nr. 23, de luni până vineri, în

 intervalul orar
09.00-17.00. 

Pentru a intra
în posesia tiche-
telor (câte cinci
tichete de tipul
bonurilor de
masă, cu valoare
totală de 50 de
lei), beneficiarii
trebuie să întoc-
mească o cerere
să prezinte actul
de identitate în
original şi copie
şi să prezinte cu-
ponul de pensie
aferent lunii ia-

nuarie 2015, în original. 
Pentru relaţii suplimentare

şi eventuale nelămuriri privind
calitatea de beneficiar, cetă-
ţenii se pot adresa DSS, la te-
lefon 0368/469.995 sau se
pot prezenta la sediul din ca-
drul Centrului Multifuncţional
pentru Servicii Sociale, aflat
pe strada Panselelor, nr. 23. 

A.P.

Se distribuie tichetele
„Pentru suflet” de Paşte

Târgul de Cariere anunţă o
nouă ediţie la Braşov. Eveni-
mentul va avea loc în 22 şi 23
aprilie la Casa Armatei, în
prezenţa a circa 30 de anga-
jatori şi a cel puţin 3.000 de
tineri candidaţi, cu şi fără ex-
perienţă de muncă. Pe
www.targuldecariere.ro/bra-
şov sunt deja anunţate primele
companii confirmate.

„Se anunţă o primăvară de-
osebită la Braşov, din punct
de vedere al oportunităţilor de
carieră pentru tinerii profesio-
nişti. Ca de obicei, la Târgul
de Cariere vom avea o ofertă
consistentă de joburi şi inter-
nship-uri în IT şi inginerie, dar
în acest sezon observăm un in-
teres special şi pentru vorbitorii
de limbi străine, cu sau fără
experienţă de muncă. Suntem
încă la începutul perioadei de
înscrieri pentru participarea

la Târgul de Cariere şi ne bu-
cură interesul companiilor, mai
mare decât în alţi ani. Esti-
măm că aceasta va fi cea mai
mare ediţie a TdC Braşov de
până acum, atât din punct de
vedere al numărului angaja-
torilor prezenţi la standuri, cât
şi din cel al calităţii generale
a evenimentului.”, declară
Louisa Olar, manager al Târ-
gului de Cariere.

Marii angajatori prezenţi la
TdC sunt, fără excepţie, în
căutarea tinerilor interesaţi de
dezvoltare în carieră. „În acest
an Pirelli propune două pro-
grame de practică în dome-
niul tehnic (Producţie şi IT)
şi economic: Summer Camp
– dedicat studenţilor din anul
III de facultate şi Talent in
Action – care se adresează
studenţilor din ultimul an de
facultate si master”, declară

Elena Manea, din partea echi-
pei de Recrutare & Employer
Branding.

Pentru această primăvară
Târgul de Cariere şi-a propus
să depăşească ţinta de 500 de
oportunităţi de carieră oferite
la eveniment. „La TdC aştep-
tăm cel puţin 3.000 de braşo-
veni, cărora le-am pregătit o
campanie complexă de infor-
mare, derulată cu ajutorul par-
tenerilor noştri şi printr-o
multitudine de canale: presă
scrisă, radio, TV, online, out-
door, promovare în campus,
în spaţiile publice şi comer-
ciale”, spun organizatorii.

Fondat la Cluj în 2006, Târ-
gul de Cariere este azi cea mai
mare reţea de evenimente de
carieră din România şi Repu-
blica Moldova.

„Am organizat până în pre-
zent ediţii ale Târgului de Ca-
riere în 18 mari centre
universitare şi de afaceri din
România şi Republica Moldo-
va, ajungând să menţinem rit-
mul de circa 15 evenimente în
fiecare an. Lucrăm cu circa
300 de companii mari, 94%
dintre clienţii noştri din 2014
declarând că recomandă Târ-
gul de Cariere ca soluţie de
employer branding şi recrutare
rapidă. Suntem siguri că vom
avea o primăvară reuşită la
Braşov, unde revenim cu bu-
curie de fiecare dată”, încheie
Louisa Olar.

Viceprimarul Adina Durbacă
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Val de viroze şi de gripă 
în judeţul Braşov
Gerul din ultimele zile a
adus şi un val de viroze res-
piratorii şi gripă! Peste 30 de
braşoveni au fost diagnosti-
caţi cu gripă doar săptămâ-
na trecută. Specialiştii spun
că este vorba despre un nu-
măr record, deşi ne aflăm în
plin sezon rece. Mai mult,
aceştia susţin că este vorba
despre cel mai mare procent
înregistrat în ultimii ani.
În cea de-a doua săptămâ-
nă din februarie, peste 1700

de braşoveni ajuns la medic
unde au fost diagnosticaţi cu
infecţii ale căilor respiratorii.
Pe de altă parte însă, potrivit
statisticilor Direcţiei de Să-
nătate Publică Braşov, s-a
înregistrat un număr mai mic
de bolnavi care au avut ne-
voie de internare, faţă de pri-
ma perioadă a lunii. Medicii
avertizează că frigul este pe-
ricolul major, mai ales pen-
tru copii şi vârstinici, care
sunt cei mai vulnerabili. 

Astăzi, 19 februarie 2015,
se va întrerupe alimentarea
cu energie electrică, pentru
efectuarea de lucrări în in-
stalaţiile electrice, conform
următorului program:
–  în intervalul orar 08.00-
15.00 în localitatea Buneşti
– Str. Principală, Simon –
Str. Valea Tisei.
–  în intervalul orar 09.00-
11.00 în localitatea Braşov
– Piaţa Sfatului nr. 1.
–  în intervalul orar 09.00-
15.00 în localitatea Sânpe-
tru – Str. Păşunii, Str.

Lacurilor nr. 2, 3, 4, 6; Bod
– Str. Extravilan.
Lucrările sunt cuprinse în
planul anual de reparaţii şi
întreţinere a instalaţiilor şi
reţelelor electrice în scopul
asigurării continuităţii şi si-
guranţei în alimentarea cu
energie electrică a zonelor.
Lista întreruperilor progra-
mate poate fi consultată şi
pe pagina de web a socie-
tăţii: www.electricats.ro, ru-
brica Întreruperi programate
sau la Call Center, telefon
0800– 801– 929.

Întreruperi de curent în
Buneşti, Sânpetru şi Braşov

Târgul de Cariere revine la Braşov
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Închiriere patine: 10 lei

Informații complete despre vinuri pe
aplicația Winewoo disponibilă pe mobil

Orice informaAie despre un
anumit vin poate fi cunoscută
de consumatori printr-o sim-
plă scanare a etichetei, graAie
aplicaAiei Winewoo pentru te-
lefoane mobile, dezvoltată de
firma franceză Kasual Busi-
ness.

AplicaAia, ce se poate des-
cărca gratuit, oferă informaAii
despre sol, recoltă și Aara care
vinde vinul respectiv, având
în vedere circa o sută de cri-
terii. Consumatorul poate afla
de exemplu ce vin poate fi
păstrat zece ani, care se
potrivește cu carnea roșie sau
cu brânza de capră, dacă

amintește de lemn fiindcă a
fost Ainut în butoaie și multe
alte informaAii, relatează
France Presse.

Utilizatorul poate desco-
peri astfel noi vinuri în
funcAie de gusturile sale, să
comenteze despre ele cu prie-
teni și viticultori, să își admi-
nistreze propria pivniAă de
vinuri și să cumpere vin de
pe site-uri partenere sau di-
rect.

Firma Kasual Business a
participat iniAial la licitaAia or-
ganizată de Comitetul inter-
profesional al vinului de
Bordeaux (CIVB) pentru rea-

lizarea aplicaAiei Smart Bor-
deaux, care inventariază în
prezent 17.000 mărci ale ce-
lor 8.000 de domenii viticole.
„Smart Bordeaux a fost prima
aplicație din lume care oferă
utilizatorilor informații despre
un vin scanând eticheta”, spu-
ne Christophe Chateau, di-
rector de marketing la CIVB.

Concurentul lui Winewoo,
Vivino (Danemarca), are la
bază un sistem participativ al
utilizatorilor pentru alcătuirea
bazei de date. Autorii a pli ca -
Ai ei Winewoo au solicitat viti -
cul torilor datele, garantând
astfel fiabilitatea lor. 

Noi plante rare aclimatizate de Stațiunea
de cercetare legumicolă Buzău

Două noi specii necultivate
până în prezent în România,
Lophanthus anisatus, plantă
provenită din Asia Mică, și
Sideritis scardica, celebrul
Mursalski chai, cultivat în
MunAii Balcani, au fost acli-
matizate recent în Aara noas-
tră de cercetătorii StaAiunii
de cercetare legumicolă Bu-
zău.

Dr. ing. Costel Vânătoru
susAine că cercetătorii au ela-
borat deja tehnologia de cul-
tură și, totodată, s-au produs

și primele cantităAi de
seminAe care vor fi distribuite
promoAional solicitanAilor din
România.

„Lophanthus anisatus, cu-
noscută în medicina naturista
tibetană ca planta care
menține tinerețea, cu efecte
anti-îmbătrânire, poate fi fo-
losită ca planta meliferă, aro-
matică, are numeroase
proprietăți medicinale, con-
tribuie la sporirea imunitatii
organismului prin conținutul
ridicat de antioxidanți și ule-

iuri estențiale specifice”, a de-
clarat vineri, pentru AGER-
PRES, sursa citată.

Cea de-a doua plantă acli-
matizată, Sideritis scardic,
celebrul Mursalski chai, a
fost adusă din zona MunAilor
Balcani din Bulgaria.

„Pe lângă aroma sa deosebită,
aceasta prezintă pro prie tăți anti-
inflamatorii, gas tro protective,
stimulează sistemul circulator,
prezintă un conținut ridicat de
flavonoizi, antioxidanți”, a mai
spus dr. ing. Costel Vânătoru. 

Oamenii de ştiinţă au di-
ficultăţi în stabilirea cu
certitudine a celui mai
vechi oras din lume.
Printre pretendenţi ar fi
Varanasi din India, dar
şi Plovdiv din Bulgaria,
potrivit descoperă.ro 

Conform legendelor indie-
ne, Varanasi sau Benares a
fost întemeiat în anul 3000
î.e.n., însă dovezile arheolo-
gice sugerează că oraşul ar fi
apărut 2000 de ani mai târziu
pe malul fluviului Gange.
Plovdiv, pe de altă parte, pare
a fi locuit din anul 6000 î.e.n.

Orientul Mijlociu are la
rândul său câteva oraşe care
concurează pentru acest titlu.
Printre acestea se numără Kir-
kuk sau Erbil din Irak, Susa
din Iran.

Ierusalim şi Beirut se pot
lăuda, de asemenea, că au fost
urbanizate în jurul anului

3.000 î.e.n. La fel şi Jericho,
din West Bank. Arheologii au
descoperit aici 20 de aşeză-
minte succesive datând din
9000 î.e.n. Oraşul a fost îm-
prejmuit de ziduri, după cum
scrie şi în Biblie. Aici au lo-
cuit mari personalităţi istorice,
precum Alexandru cel Mare
şi Herod. Cel din urmă i-a „în-
chiriat” cetatea Cleopatrei,

drept cadou de la Marc An-
toniu. Cu toate acestea, oraşul
nu a fost locuit continuu, el
fiind abandonat secole la
rând. 

Dovezi că ar fi existat în
anul 9000 î.e.n. există şi pen-
tru Damasc, însă descoperirile
arheologice nu indică o acti-
vitate prea intensă aici. Ironic,
oraşul Aleppo din Siria este

cel care concura cândva cu
Cairo sau Constantinopol. Pri-
mele semne ale prezenţei oa-
menilor datează din 6000
î.e.n., dar escavările arată şi
că nomazii se opreau aici încă
din anul 6000 î.e.n.

Aleppo a fost un oraş cu
mult mai important decât Da-
masc. Declinul său a venit ca
urmare a deschiderii canalului
Suez. Înainte de izbucnirea
conflictelor din Siria au existat
o serie de eforturi de a res-
taura cetatea care datează din
primul secol î.e.n., precum şi
moscheile, băile cu abur sau
bazarele sale. Din cauza răz-
boiului civil, oraşul este în
prezent în ruină.

Este aproape imposibil de
spus cu certitudine care este
cel mai vechi oraş locuit con-
stant din lume însă, pe baza
informaţiilor pe care le avem
până acum, acesta pare să fie
Aleppo.

O echipă internațională de
cercetători a reușit după
zece ani de studiu să dez-
lege misterul puternicului
venin al șarpelui coral, ceea
ce ar putea face lumină
asupra unor boli precum
epilepsia, schizofrenia și
durerea cronică, informea-
ză marți AFP.
Acest venin rar conține o
toxină care activează de o
manieră permanentă o pro-
teină-cheie a celulelor ner-
voase care provoacă
victimelor crize mortale de
epilepsie.
„Ceea ce am descoperit
este prima toxină animală
cunoscută, numită MmTX,
de departe cea mai puter-
nică, care țintește receptorii
GABA”, a declarat Frank
Bosmans, profesor la Uni-
versitatea Johns Hopkins.
Acești receptori sunt foarte
importanți la mamifere de-
oarece joacă un rol cheie
în comunicarea dintre ce-
lulele nervoase din creier și
măduva spinării. Ei sunt

ținta mai multor molecule
farmacologice importante
pentru ființa umană. La
șoareci, MmTX a provocat
o serie de relaxări și teta-
nizări ale mușchiului, simi-
lare epilepsiei, care nu au
putut fi oprite.
„Medicamente anti-anxie-
tate precum diazepamul
sau xanaxul, un tranchili-
zant, țintesc și receptorii
GABA(A), dar provoacă o
relaxare și nu o criză de
epilepsie pentru că se fi-
xează în mod diferit”, a pre-
cizat dr. Bosmans. El
preconizează împreună cu
echipa lui să utilizeze
MmTX ca instrument pentru
a înțelege mai bine cum
funcționează receptorii
GABA.
Având în vedere că aceste
disfuncții ale receptorilor pot
provoca epilepsie, schizo-
frenie și dureri cronice, cer-
cetătorii speră ca lucrările
lor viitoare să aducă noi ele-
mente asupra acestor pa-
tologii.
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Cercetătorii au dezlegat
misterul puternicului
venin al șarpelui coral

Aleppo

Care este cel mai
vechi oraș din lume



Echipa Pandu-
rii Tg. Jiu a învins
pe Dinamo
București cu sco-
rul de 2-1 (1-0),
marAi seara, pe
stadionul „Muni-
cipal”, într-un
meci din prima
manșă a semifi-
nalelor Cupei Li-
gii Adeplast la
fotbal. Pandurii s-
a impus meritat
după un joc pe
care l-a controlat
în cea mai mare
parte a timpului,
dar soarta califi-
cării rămâne deschi-
să. Returul va avea
loc pe 10 sau 11 martie.

Debut cu dreptul pentru Edi Ior-
dănescu. Gorjenii, la primul
meci oficial cu Edi Iordănescu
pe banca tehnică, au deschis
rapid scorul, prin Mihai Ro-
man, care a fost lansat excelent
de Pintilii și a sancAionat
ieșirea ușor hazardată a por-
tarului francez Farnolle (7).
Pandurii a mai avut ocazii
bune de gol prin Pintilii (47),
șut apărat de Farnolle, și Ni-
coară (63), care a ratat din ca-
reu, după care Dinamo a egalat
împotriva cursului jocului, la
prima ocazie, Filip reluând în
plasă mingea revenită din bară
la șutul lui Marius Niculae
(78). Gazdele au reușit să mar-
cheze golul victoriei prin bra-
zilianul Eric de Oliveira (84),
la puAine secunde după intrarea
sa pe teren, din a doua încer-
care, după o minge respinsă de
Nedelcearu. Ultima ocazie a
aparAinut tot gazdelor, dar Far-
nolle (90+1) a apărat șutul lui
Nistor. Pandurii a solicitat și

un penalty (58), la o in -
tervenAie în careu a lui Bărbo-
ianu asupra lui Roman. Returul
va avea loc la București. 

„Ne dorim să câştigăm trofeul!”
Antrenorul gorjenilor, Edi Ior-
dănescu, şi-a lăudat elevii, dar
a avertizat că marea miză a
acestui retur este parcursul în
campionat. „Trăgând linie, a
câştigat echipa mai bună, echi-
pa care a avut consistenţă, care
a fost mai agresivă. Am făcut
un prim pas pentru ieşirea din
zona în care ne aflăm în cla-
sament. Îmi felicit jucătorii. Îmi
doresc să am cât mai multe
realizări în viitor. Era nevoie
de o victorie pentru grup pentru
a prinde încredere. Ne aşteaptă
un retur dificil. Vom avea mult
de muncă în continuare. Pentru
noi principalul obiectiv este să
ieşim din zona proastă în care
ne aflăm în clasament. Şi Cupa
Ligii este o competiţie pe care
o tratăm foarte serios. Ne do-
rim să ajungem în finală şi să
câştigăm trofeul. Îmi pare rău

că am primit golul, la primul
şut pe poartă al lui Dinamo.
Era nedrept să nu câştigăm”,

a declarat Edi Iordănescu la
DigiSport.

Pandurii din Târgu Jiu au debutat cu o victorie în primul joc oficial 

Pandurii, peste
„câini” în Cupa Ligii

Au marcat: Mihai Roman (7), Eric de Oliveira (84), res-
pectiv Steliano Filip (78). 
Pandurii Târgu Jiu: Stanislaw Gliwa — Bogdan
Ungurușan, Andrei Cordoș, Nikola Vasiljevic, Marko
Momcilovic — Paul Anton, Mihai Pintilii — Alin Buleică
(Marian Pleașcă, 82), Dan Nistor, Viorel Nicoară (Gezim
Shalaj, 67) — Mihai Roman (Eric de Oliveira, 84)
Antrenor: Eduard Iordănescu. 
Dinamo București: Fabien Farnolle — Ștefan Bărboianu,
Alexandre Durimel, Ionuț Nedelcearu, Steliano Filip —
Marian Cristescu (Mansaly Boubacar, 82), Abd Elhamed
— Valentin Lazăr (Kamil Bilinski, 61), Marius Alexe, Gicu
Grozav (Bogdan Gavrilă, 46) — Marius Niculae
Antrenor: Mihai Teja.
Arbitru: Marius Avram (București); arbitri asistenți: Miclos
Nagy (Cluj-Napoca), Marius Nicoară (Drobeta Turnu Se-
verin); arbitru de rezervă: Iulian Dima (București) 
Observatori: Nicolae Grigorescu (Timișoara) — CCA,
Dan Potocianu (Reșița) — LPF 
Cartonașe galbene: Filip (11), M. Niculae (30), Nicoară
(57), Roman (65)

Pandurii TG. Jiu — Dinamo 
București 2-1 (1-0) 
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Formaţia din Târgu Jiu s-a impus în primul joc oficial din 2015

Se face Goian „stegar” ?
Directorul general al FC

Braşov, Constantin Zotta, a
declarat că fundaşul Lucian
Goian se pregăteşte alături
de gruparea ardealeană, aces-
ta urmând să semneze un
contract de joc în cazul în
care nu îşi va găsi o echipă
în străinătate. „Pe Lucian Go-
ian am vrut să-l aduc la FC
Braşov, dar a avut alte op-
ţiuni. Am ajuns la o înţelegere
pentru a se pregăti cu FC

Braşov, iar dacă nu va fina-
liza discuţiile pentru un trans-
fer în străinătate, putem
analiza”, a spus Zotta. Lucian
Goian a anunţat la începutul
perioadei de pregătire că a
semnat un contract valabil
până în vară cu FC Dinamo,
însă gruparea bucureşteană
a decis după stagiile de pre-
gătire din străinătate să nu-l
păstreze în lot. Constantin
Zotta, alături de alţi condu-

cători din Liga I şi a II-a, a
participat, marţi, la sediul
FRF la un seminar de pregă-
tire a reprezentanţilor clubu-
rilor incluse în procesul de
bază pentru acordarea licenţei
de participare la competiţiile
europene şi la în  trecerile din
prima ligă din sezonul viitor.
Oficialul braşovean speră ca
gruparea ardeleană să pri-
mească licenţa pentru sezonul
viitor, chiar dacă nu se va mai

retrograda din această cauză.
„Sperăm ca la sfârşitul întâl-
nirilor cu instanţele, FC Bra-
şov să primească licenţa. În
linii mari sunt cam aceleaşi
reguli. La o primă vedere
poate părea o relaxare, dar
nu este aşa. Singura parte po-
zitivă este aceea că nu se re-
trogradează în condiţiile în
care nu se obţin una sau două
avize favorabile din cele cinci
criterii”, a subliniat Zotta.

Pagină realizată de 
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea 

Două jocuri, două remize
Primele două meciuri din optimile de finală ale Ligii Cam-
pionilor la fotbal s-au încheiat la egalitate, marți seara, la
Paris și Lvov. PSG  a remizat pe teren propriu cu Chelsea,
iar Şahtiorul lui Mircea Lucescu şi Bayernul lui Guardiola,
au încheiat fără gol jocul de la Lvov.
Paris Saint-Germain — Chelsea Londra 1-1 (0-1) 
Au marcat: Edinson Cavani (54), respectiv Branislav Ivanovic
(36).
Șahtior Donețk — Bayern Munchen 0-0, la Lvov 
Cartonaș roșu: Xabi Alonso (Bayern, 65).
Programul celorlalte meciuri din prima manșă a optimilor: 
Aseară s-au disputatr alte două partide din faza optimilor
de finală: 
FC Basel — FC Porto şi
Schalke 04 Gelsenkirchen — Real Madrid

Moţi, pe cai mari în Bulgaria
Internaţionalul român al echipei Ludogoreţ Razgrad, Cosmin
Moţi, a fost desemnat cel mai bun fundaş din campionatul
bulgar în anul 2014, a anunţat site-ul oficial al UEFA.Titlul
de cel mai bun fotbalist bulgar al anului a fost câştigat de
portarul formaţiei Ludogoreţ Razgrad, Vladislav Stoianov,
care i-a devansat pe coechipierul său Svetoslav Diakov şi
pe atacantul Dimităr Berbatov (AS Monaco). Stoianov, în
vârstă de 27 de ani, a primit şi titlul de cel mai bun portar
din campionatul intern. Cel mai bun mijlocaş a fost ales Sve-
toslav Diakov, iar cel mai bun antrenor a fost desemnat
Georgi Dermnendjiev, ambii contribuind la eventul realizat
de Ludogoreţ Razgrad, campionat - Cupa Bulgariei. Titlul
pentru cel mai bun atacant i-a revenit lui Martin Kamburov
(Lokomotiv Plovdiv), revelaţia anului a fost ales Bojidar Kraev
(Levski Sofia), iar formaţia Beroe Stara Zagora a primit pre-
miul fair-play.

„Lato” pleacă din Ghencea
Aducerea în această iarnă a lui Guilherme a alimentat şi
mai mult zvonurile legate de o despărţire de Iasmin Latov-
levici, jucător care a intrat în ultimele şase luni de contract
cu Steaua FCSB. Iată că după alte runde de negocieri, cele
două  părţi nu au ajuns la vreun acord, iar Valeriu Argăseală
a anunţat că fundaşul adus în 2010 de Steaua FCSB de la
Poli Timişoara nu vrea să-şi prelungească înţelegerea şi va
pleca în vară de la echipă. „Latovlevici nu vrea să prelun-
gească. Tocmai de aceea l-am adus pe Guilherme pe postul
lui”, a declarat Valeriu Argăseală, conform Digi Sport.Imediat
după aducerea lui Guilherme, Laurenţiu Reghecampf şi-a
exprimat opinia despre noua achiziţie a campioanei şi a pre-
cizat că Latovlevici ar trebui să rămână în continuare titular
pe postul de fundaş stânga.

„Lupii” pierd dramatic la Miskolc!
Înfrângere dramatică pentru Corona în primul meci al semi-
finalei Ligii MOL. Brașovenii au condus la Miskolc cu 1-0 și
2-1, dar au pierdut până la urmă în prelungiri. Campionii
României au deschis scorul în finalul primei reprize, când
golgheterul Saluga a fructificat o superioritate numerică. A
fost 1-1 în ultimul minut al actului al doilea - gol marcat de
canadianul Jesse Dudas pentru gazde.
Corona a revenit în avantaj, grație lui Arpad Mihaly, cu 13
minute înainte de final. Punctul culminant al meciului a fost
cu 13 secunde înainte de expirarea timpului regulamentar
de joc. În minutul 59, din propria treime, Molnar a tras în
bara porții goale. Imediat, Miskolc a reușit să egaleze la 2
prin canadianul Boyle și să trimită meciul în prelungiri. Acolo
unde un alt canadian, Keegan Dansereau, a înscris golul
de aur pentru „urși”. Miskolc conduce cu 1-0 la general în
seria care se joacă după sistemul 4 din 7. Meciul doi a avut
loc aseară. 

Halep, în optimi la Dubai
Jucătoarea română de tenis Simona Halep s-a calificat în
optimile de finală ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele
Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.513.000 dolari,
marți, după ce a învins-o pe Daniela Hantuchova (Slovacia)
cu scorul de 6-2, 6-0. Halep, numărul patru mondial și prin-
cipala favorită a turneului, s-a impus într-o oră și 13 minute
de joc, dominându-și categoric adversara. Halep a avut 18
lovituri câștigătoare în acest meci, față de 13 ale slovacei,
care a greșit mai mult (33 de erori neforțate, față de 12 ale
româncei).Simona Halep și-a asigurat un cec de 26.000 de
dolari și 105 puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe bul-
găroaica Țvetana Pironkova (27 ani, 57 WTA), care a în-
vins-o în turul secund pe chinezoaica Shuai Peng (N. 16),
3-6, 6-4, 7-6 (5).

Foto: www.panduriics.ro
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Horoscopul zilei
Berbec. Aveţi discuţii doar în principiu lămuritoare cu per-
soana iubită. Extenuarea şi neglijarea sănătăţii vă pot costa
foarte scump. Este clar pentru toată lumea că aveţi mulţi
bani şi că îi împrăştiaţi fără milă.
Taur. Sunteţi foarte senzuali şi aveţi o fantezie erotică fără
limite. Pot apărea blocaje, dureri de gât, numeroase com-
plicaţii diverse. Nu aveţi destui bani ca să organizaţi o pe-
trecere aşa cum vă place numai dv.
Gemeni. Surescitarea dv. amoroasă se atenuează oarecum
prin „întâlniri”. O parte dintre nativii foarte tineri vor deveni
sensibili la toate disfuncţiile hepatice. Neînţelegerile finan-
ciare există din cauza persoanei iubite.
Rac. „Sfaturile” de azi ale amicilor pot prejudicia relaţia dv.
de iubire. Problemele reumatice se accentuează pentru nativii
de peste treizeci de ani. Toţi banii pe care îi primiţi trebuie
să-i daţi de urgenţă prietenilor.
Leu. Cei mai mulţi nativi îşi văd prea rar partenerul de cuplu
prin dormitor. Sunt posibile unele dereglări hormonale pro-
vocate de tiroidă ori hipofiză. Prietenii dv. sunt foarte decişi
să vă atragă în afaceri lucrative comune.
Fecioară. Senzualitatea vă joacă feste (acceptaţi să flirtaţi).
În ce priveşte sănătatea, există posibilitatea de a apărea dis-
funcţii hormonale. Ştiţi că în curând veţi primi bani mulţi
şi vă faceţi planuri.
Balanţă. Seara, vă aşteaptă multe ore de amor şi tandreţe
maximă. Tulburările se pot complica prin agravarea activităţii
cardiace. Faceţi multe drumuri norocoase şi puteţi primi şi
cadouri din străinătate.
Scorpion. Persoana iubită e foarte ocupată, dar vă bucuraţi
de dragoste, tihnă şi înţelegere deplină. Prea multă dragoste
vă poate extenua, iar energia vitală este limitată.Vă faceţi
vise de a câştiga prin moşteniri ori lozuri norocoase.
Săgetător. Prin grija faţă de persoana iubită, reuşiţi să vă do-
vediţi iubirea. Problemele de circulaţie de la nivelul picioa-
relor se pot accentua. Primiţi numai promisiuni de salarizare
foarte bună. Nu sunt recomandabile investiţiile.
Capricorn. Consideraţi că nu puteţi tolera niciun fel de schim-
bare. Apar efecte dăunătoare, din exces de zel. Constataţi că
noile tratamente încep să-şi arate efectele. Nu evaluaţi corect
ajutorul financiar de care are nevoie o persoană dragă.
Vărsător. Cei tineri nu se pot hotărî să le prezinte rudelor
persoana adorată! E posibilă agravarea afecţiunilor cardiace
pentru unii bolnavi cronici. Primiţi bani din mai multe con-
tracte sau de la mai multe persoane.
Peşti. Veţi accepta sugestii din partea persoanei iubite. pe
cei mai mulţi îi „omoară” stresul! Atenţie, banii promişi de
prieteni, rudele apropiate ori şefi încă nu au apărut, aşa că
aveţi grijă cum vă gestionaţi finanţele. 

În perioada 20 februarie –
29 martie 2015, Muzeul de
Artă Braşov organizează
expoziţia de fotografie
Fritz Schiel – „Imagini în
dialog”.

Vernisajul expoziţiei va avea
loc mâine, 20 februarie 2015, ora
13.00, la sediul Muzeului de Artă
Braşov din B-dul. Eroilor nr. 21. 

Născut la Braşov în anul 1945,
fotograful Fritz Schiel, nepot al
cunoscutului pictor braşovean
Friedrich Miess, se află la prima
expoziţie personală organizată în
România. Expoziţia „Imagini în
dialog”reuneşte o selecţie de fo-
tografii, alb-negru şi color, rea-
lizate în diferite perioade,
reflectând aspecte ale societăţii
contemporane. Fotograful abor-
dează teme precum: portretul,
arhitectura, patrimoniul industrial
şi fotografia experimentală. Im-
aginile sunt dispuse în perechi,
grupate pe criteriul similitudinii
sau al contrastului. 

Expoziţie de fotografie
la Muzeul de Artă 

Astăzi, 19 februarie, la
Mansarda Casei Baiulescu,
la ora 17.30, are loc pro-
iecţia filmului francez:
„L’amour dure trois ans”
(Dragostea durează trei ani)
(Franţa, 2011). Un film de
Frédéric Beigbeder. 

„«Dragostea durează trei
ani» este o comedie romantică
după romanul omonim. Pre-
cum în carte, filmul debutează

cu Marc, un tânăr de 30 de
ani, monden, care îşi sărbă-
toreşte divorţul. Deşi s-a că-
sătorit din dragoste, mariajul
său ajunge la disoluţie după
3 ani. Debusolat, Marc este
convins că dragostea nu poate
să dureaze decât trei ani. Pen-
tru a-şi demonstra teoria, scrie
un roman autobiografic,
L’amour dure 3 ans (Dragos-
tea durează trei ani)”. 

Film la Casa Baiulescu 
☺ – Cum a fost întâlnirea pe nevăzute? Îl
întreabă un student pe colegul său de cameră. 
– Nasoală! Ţipă a apărut într-un Rolls Royce
din 1932. 
– Păi asta-i o maşină foarte scumpă. Ce e
rău în asta? 
– Ea era primul proprietar… 
☺ Un condamnat la moarte este condus
de către preot la spânzurătoare. Afară plouă
însă de ziceai că se rupe cerul, preotul ţinea
umbrela. Condamnatul zice: 

– Aşa o vreme tâmpită, părinte!… 
La care popa: 
– Ţi-e ţi-e uşor! Tu nu faci drumul decât dus
dar eu trebuie să mă şi întorc!… 
☺ La Palatul Victoria se opreşte badea
Gheorghe cu bicicleta şi o reazimă de gard,
după care începe să caşte ochii în jur. 
Văzând ce face, un SPP-ist se apropie de
badea Gheorghe:
– Bade, ia bicicleta de-aici că vin miniştrii,
primul-ministru...
– No, că nu-i bai, pentru că i-am pus lacăt!

Bancuri

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.
ora: 18:00

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

CINCIZECI DE UMBRE 
ALE LUI GREY 
-PREMIERĂ-
(FIFTY SHADES OF GREY)
Regie: Sam Taylor-Johnson
(N-15) Dramă, Romantic, 124 min.
orele: 19:30, 21:15

STOCKHOLM 
-PREMIERĂ-
Regie: Rodrigo Sorogoyen
(AP-12) Dramă, Romantic, 90 min.
ora: 13:45

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

WHIPLASH 
Regie: Damien Chazelle
(AP-12) Dramă, Muzical, 105 min.
ora: 21:45

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

ASCENSIUNEA LUI JUPITER -3D-
(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
(AP-12) Acţiune, Aventuri, SF, 128 min.
orele: 15:00, 17:15

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

PENE GALBENE 
-3D- DUBLAT
(YELLOWBIRD)
Regie: Christian De Vita
(AG) Animaţie, Familie, 90 min.
ora: 13:15

CEI 6 SUPER EROI 
-3D- DUBLAT
(BIG HERO 6)
Regie: Don Hall, 
Chris Williams
(AG) Acţiune, Animaţie, 
Aventuri, Comedie, 102 min.
ora: 16:00

Astăzi în Braşov
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Timp de două zile, în or-
ganizarea Casei de ştiinţă
şi tehnică pentru tineret
din Braşov, „sub emble-
ma generoasă” a Festiva-
lului Naţional  „Cântarea
României” ediţia a II-a,
s-a desfăşurat Bienala
 interjudeţeană „Diapo-
rama” Braşov-79. 

Au participat cine-fotoclu-
buri, precum şi participanţi
individuali din Braşov, Cluj-
Napoca, Timişoara, Tg.-Mu-
reş, Bacău, Sfântu Gheorghe,
în concurs fiind înscrise peste
70 de montaje diaporama,
ceea ce a dat naştere la un
adevărat maraton al vizionă-
rilor, precizează E. Huidan. 

Cei care au avut răbdarea şi
timpul pentru a se afla în per-
manenţă în sala de proiecţie
nu au avut ce regreta, calitatea
lucrărilor prezentate fiind „de-
osebită, atât din punct de ve-
dere tehnic, cât mai ales
artistic şi al bogăţiei de idei”.
De altfel, şi preşedintele ju-
riului, prof. Mihai Dimitriu,
decan la Institutul de artă tea-
trală şi cinematografică
(I.A.T.C.) din Bucureşti, şi re-

gizorul Bob Călinescu, mem-
bru în juriu, apreciau  valoarea
deosebită a unor montaje, pro-
fesionalitatea majorităţii celor
prezenţi în concurs. 

E. Huidan a remarcat, în
primul rând, valoroasa parti-
cipare a cinefotoclubului
C.S.T.T. din Braşov, şi în spe-
cial pe „inimosul ing. Virgil

Nastasi, un autentic artist al
imaginii”, care a obţinut două
premii importante, dintre care
erau menţionate „Premiul
special al juriului” pentru lu-
crarea „Munţii Parângului”,
care a fost totodată şi iniţia-
torul acestei bienale. Publicul,
prezent în număr mare la pro-
iecţii, a răsplătit cu aplauze

valoroasele lucrări ale artişti-
lor, şi E.H. nu greşea când îi
numea aşa, de la cineclubul
„Siderurgistul” Hunedoara,
fotocluburile „Design” şi al
Casei de cultură din Cluj-Na-
poca, precum şi ale fotoclu-
bului „Retina” din Timişoara. 

Iată, în încheiere, şi prin-
cipalele premii acordate cu

acest prilej: „Marele premiu
al bienalei” a fost obţinut de
Hans Koch din Hunedoara,
răsplătind atât realizarea teh-
nică, cât şi cea artistică a
montajelor „Simbol pădure-
nesc” şi „Diavariaţiuni după
fugă de Bach”. Premiul spe-
cial al juriului a fost acordat
după cum se arăta mai sus lui

Virgil Nastasi, care a mai ob-
ţinut un loc I, la secţiunea
„Poezie, muzică, cântec”,
pentru „Poezia florilor”, lu-
crare apreciată de majoritatea
participanţilor ca remarcabilă.
La secţiunea „Eseu”, pre-
miul I a fost conferit lui Stan
Aurel din Cluj-Napoca pentru
„Grădina zmeilor”, iar la
„Frumuseţile patriei” a fost
consemnat un nou succes
braşovean, era vorba despre
Mircea Popescu cu „Pitores-
cul unui sat de munte”. Sec-
ţiunea de umor a fost
câştigată de Iosif Viehman
din Cluj-Napoca cu „Satira
ciupercilor otrăvite”, premiul
II fiind conferit unui braşo-
vean, dr. Valentin Aburel
care, cu montajul „Contraste
şi analogii, a cucerit sufragiile
publicului. „Testare” de Emil
Grosu din Tg.-Mureş a luat
locul I la montajele cu carac-
ter didactic. 

În concluzie, Bienala „Dia-
porama” a fost „un succes
pentru care organizatorii me-
rită felicitările noastre”.

„Drum Nou” – 1979

Ni se comunică faptul că
ieri a fost prins, dus la po-
liţie şi închis un servitor de
la Judecătoria din localitate.
El s-a dus la măcelărie sub
cuvânt să cumpere carne. A
cerut să i se dea o bucăţică
de carne, iar băiatul de la
măcelăria lui Vasilie Oltea-
nu i-a şi dat carnea iar ser-
vitorul a plătit-o. Până să
pună însă băiatul banii la
locul lor, servitorul fură o

bucată straşnică de carne şi
o înfundă în buzunarul
mare ce-l avea în partea
dindărăt a hainei. Băiatul
din măcelărie observă în cu-
rând paguba şi-o luă la fugă
să caute pe hoţ. Acesta, ca
să-şi piardă urma, o luă pe
după Biserica Neagră, dar
băiatul îl ajunse şi începu
să ceară cu stăruinţă carnea.
Hoţul, care era ungur, înce-
pu să-l înjure pe limba lui,

dar băiatul nu se lăsă şi în-
cepu să strige după el:
„Prindeţi hoţul!”. Lumea
începu să se adune, iar ser-
vitorul ruşinat se văzu silit
să scoată carnea din buzu-
narul de la spate şi i-o az-
vârli băiatului. Hoţul plecă
mai departe, dar nu-i venea
totuşi la socoteală să mear-
gă acasă fără carne. O luă
spre măcelăria lui Nicolae
Furnică şi aici făcu întoc-
mai, doar că fură o bucată
mai mare de carne. Abia ce

ieşi din măcelărie şi calfa
de măcelar îl înhăţă de spa-
te şi-l dezbrăcă de haină.
Hoţul trăgea la înjurături
ungureşti, dar românul l-a
prins bine şi hai cu el la po-
liţie. Ce va fi se va vedea.
Hoţul se numeşte Bartha
Abel şi se afirmă că de mai
mult timp se îndeletniceşte
cu această meserie.
Gazeta de Transilvania,

nr. 100, 5 mai 1900

Iulian Cătălui

Mihaela Lupu

Dinu Eva

Hoţul de carne

„Bienala interjudeţeană
«Diaporama» Braşov–79”

Ştire semi-oficială. Au găsit avionul dispărut în munţii
Buzăului, în Postăvarul

Agenţia Rador anunţă că
rămăşiţele avionului dispărut
în munţii Buzăului au fost
descoperite pe Postăvarul, ală-
turi de corpurile îngheţate ale
celor doi piloţi. După agenţia
Rador, piloţii s-au pierdut în
ceaţa deasă, apoi au încercat
aterizare forţată în masivul
Postăvarul.

În schimb ştirea nu este
confirmată de autoritatăţile
locale, nici de conducerea

IAR, cabanierii de pe Postă-
varul  negând la rândul lor
această informaţie.

Ce este sigur că nu s-a re-
nunţat la căutări, echipe de
soldaţi căutând acum şi în
munţii din jurul Braşovului.

A Brassó melletti Schuler
hegységben találták meg az eltünt

buzăui repülőgépet. În: Brassói
Lapok, nr. 92, 22 aprilie, 1938
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PRO TV şi Antena 1 mi-
zează în grila de primă-
vară pe reality show-uri
filmate în afara ţării.

Mihai Bobonete, cunoscu-
tul actor de comedie din „Las
Fierbinţi”, şi prezentatorul
„Poveştirilor de noapte”, de
la Acasă TV, au fost puşi în
fruntea unui reality show, care
se filmează în Africa de Sud.
De cealaltă parte, Radu Vâl-
can, actor şi prezentator, a fost
selectat să se ocupe de un for-
mat preluat din afară, care se
va difuza la Antena 1.

Zece vedete au fost selec-
tate pentru a participa la
„Sunt celebru, scoate-mă de
aici!”, ele fiind nevoite să se
adapteze condiţiilor din Afri-
ca de Sud şi să treacă prin niş-
te probe extreme. 

Boşii de la Antena 1 mizea-
ză în această primăvară pe
„Insula Iubirii”, un format
care s-a bucurat de mare suc-

ces în toate ţă-
rile în care a
fost difuzat.
Radu Vâl-
can a fost
cel desem-
nat pentru
a fi gazda
acestei emi-
siuni care este
 filmată în Thailan-
da. 12 persoane total
necunoscute până în acel
moment încearcă să seducă
fiecare concurent în parte şi
vor face tot ce le stă în putinţă
pentru a le testa sentimente-
le.

Un alt show care va începe
la PRO TV se numeşte „Fer-
ma Vedetelor”, iar gazda este
Iulia Vântur. În cadrul reality
show-ului, vedetele selectate
vor fi nevoite să renunţe la
condiţiile de viaţă cu care sunt
obişnuite.

Peripeţiile prin care vor tre-
ce, cum se vor descurca 12 firi

diferite în aceeaşi casă, în con-
diţii de viaţă extreme şi

lipsite de confort
vor putea fi

urmări-

te în
curând. 

Din trustul PRO,
Nicoleta Luciu a ajuns
la Prima TV. Vedeta va
reveni în curând pe micul
ecran în calitate de gazdă
a emisiunii „Nunţi de poves-
te”. În fiecare ediţie a show-

ului, două nunţi vor intra în
competiţie pentru premiul cel
mare, iar Nicoleta Luciu şi
Denis Ştefan vor fi maeştri de
ceremonii. Ei vor face echipă
cu naşii şi vor încerca să câş-
tige pentru tinerii însurăţei o

săptămână de miere într-
o locaţie exotică.

Show-uri în această
primăvară la TV

Un jurnalist nu şi-a verificat e-mailul timp
de o săptămână. Ce a constatat la final

Jurnalistul Steve Kovach de
la Business Insider şi-a luat o
săptămână de concediu şi
pentru că a vrut să se deco-
necteze de la tot ce înseamnă
muncă, şi-a dezactivat toate
setările care îi trimiteau no-
tificări pe telefonul mobil.

După şapte zile, când a des-
chis căsuţa de e-mail a găsit
1.511 mesaje necitite, dintre
care doar 44 meritau citite.

Dintre cele 44, doar 5 nece-
sitau un răspuns, a constatat
el. La ora actuală există mai
multe aplicaţii care îşi propun
să filtreze mesajele importan-
te de reclame şi alte e-mail-
uri de care utilizatorii nu sunt
interesaţi. Cu toate acestea,
niciuna nu reuşeşte să „filtreze
automat şi inteligent mesajele
junk de cele care chiar con-
tează”, notează Kovach.

Printre acestea se numără
Mailbox, Quick Filter de la
Microsoft Outlook sau
Slack.

„Pauza mea de o săptămâ-
nă m-a învăţat că îmi admi-
nistrez greşit căsuţa de
e-mail. Dacă mai puţin de
5% din mesajele pe care le
primesc contează, va trebui
să-mi verific căsuţa mult mai
rar”, a comentat jurnalistul.

Bianca Mihalache reprezin-
tă România în competiţia de
frumuseţe internaţională Miss
Europe World 2015 din Bei-
rut, Liban, care a debutat pe
10 februarie şi se va încheia
pe 3 martie. 

Bianca Mihalache locuieşte
în Bucureşti, are 19 ani, 1,74
metri înălţime, iar dimensiu-
nile ei sunt 84-59-90. Ea este
studentă în anul I la Academia
de Studii Economice Bucu-
reşti – Facultatea de Business
şi Turism. În prezent, Bianca
lucrează ca model, având la
activ prezentări pentru desig-
neri importanţi din România.
Bianca vorbeşte două limbi
străine, engleza şi spaniola,
printre pasiunile sale regăsin-

du-se modellin-
gul şi călătoriile.
Bianca iubeşte
foarte mult ani-
malele, având
două pisici şi
doi câini şi do-
rindu-şi ca pe
viitor să se poa-
tă implica activ
în salvarea ani-
malelor fără
adăpost din Ro-
mânia.

Bianca va fi
timp de un an
imaginea Miss
Europe World Romania,
având sarcina de a se implica
activ împreună cu agenţia Ex-
clusivEvent în cât mai multe

campanii şi acţiuni de caritate,
dar şi în numeroase programe
şi activităţi de promovare a
turismului românesc.

Andreea Marin se pregăteşte să devină din nou mamă
Pentru a se asigura că nu există probleme şi totul e în
regulă, vedeta în vârstă de 40 de ani şi soţul său, Tuncay
Ozturk (29 de ani), au mers la medic. Ei au făcut câteva
controale de rutină, iar doctorul le-a confirmat că pot
avea un copil. „Am făcut deja controalele de rutină în
acest sens. Suntem bine, suntem două persoane sănă-
toase, acum doar aşteptăm să vină momentul potrivit.
Când vom crede că e momentul potrivit, o să facem şi
treaba asta (n.r., un copil)! O să ştiţi când se întâmplă
asta atunci când o să o vedeţi cu burtica de gravidă!”,
a spus Tuncay Ozturk pentru Antena 1.
Andreea Marin are o fetiţă, Violeta, în vârstă de 7 ani,
cu Ştefan Bănică Jr. 

Olivia Steer, criticată pentru că 
recomandă produse alternative
În urmă cu cinci ani, Lavinia, sora Oliviei Steer, a încetat
din viaţă, răpusă de cancer. De atunci, fosta vedetă TV
a pornit o adevărată luptă împotriva acestei boli, a tot
ceea ce înseamnă medicină tradiţională şi a început să
caute informaţii care o ajută să înţeleagă mai bine ce
poate face pentru a se feri de afecţiuni de tot felul, scrie
ziarul Libertatea. După mai multe postări controversate
despre cancer şi vaccinuri, soţia lui Andi Moisescu a re-
venit cu un mesaj pe Facebook. „Conjunctivita se trateaza
cu miere”, a scris ea. Monica Pop, un cunoscut medic
oftalmolog, a replicat pentru ziarul Ring: „Orice fel de
substanţă care nu e destinată tratamentului oftalmologic
poate provoca grave afecţiuni oculare. Am văzut oameni
care au rămas orbi de la miere. Poate să se întâmple o
nenorocire, să nu care cumva cineva să facă aşa ceva!
Trebuie să meargă la medic şi niciodată să nu se trateze
aşa”. Oliva Steer a dat o sugestie şi în privinţa cancerului:
„Nu faceţi chimioterapie pentru a scăpa de cancer”. În
replică, medicii atrag atenţia că pacienţii mor dacă nu
apelează la chimioterapie sau la operaţie.

Bianca Mihalache, reprezentanta
României la Miss Europe World 2015


