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VALUTĂ

Primăria Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanei Braşov vor fi închise astăzi, 20 fe-
bruarie, între orele 10.00 şi 10.30. Federaţia Naţională a
Sindicatelor din Administraţie, la care este afiliat şi Sindicatul

Liber al Salariaţilor din Primăria Municipiului Braşov, a
decis organizarea unei greve de avertisment, prin întreru-
perea programului timp de o jumătate de oră, în toate pri-
măriile şi consiliile judeţene care participă la grevă.

Primăria, în grevă 
pentru jumătate de oră

Puii de tigru siberian, în vârstă de
patru luni, au fost aduşi marţi noapte
de la Călăraşi şi se află într-o încă-
pere specială, unde deocamdată nu
pot fi văzuţi de public. De altfel, pre-
feră să stea ascunşi de cîte ori au
parte de „musafiri”, însă responsa-
bilii Grădinii Zoologice spun că im-
dediat ce se vor acomoda, vor deveni

mai curajoşi şi vor putea fi admiraţi.
„Şi tigrii mari când au fost mutaţi
dintr-un adăpost în altul, după fina-
lizarea lucrărilor de modernizare, a
durat ceva timp până s-au adaptat.
Puii sunt destul de mici şi probabil
va dura o vreme până când îşi vor
reveni”, a explicat viceprimarul Bra-
şovului Ciprian Bucur. 

Achiziţii noi la ZOO Braşov 
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Vicecampioana României, ASC Co-
rona 2010 Braşov, a trecut de HCM
Roman. Cu excepţia primelor 15 mi-
nute din repriza 1, când jocul a fost
echilibrat, partida a fost la discreţia
fetelor noastre, care au închis tabela
cu un ecart de 10 lungimi. Pentru
echipa antrenată de Bogdan Burcea
şi Dumitru Berbece, au marcat: Zam-

fir – 8 goluri, Neagu 4, Brădeanu 4,
Dincă 3, Apetrei 2, Briscan 2, Chiper
1, Pricopi 1. Cu victoria de miercuri
seara, Corona acumulează 45 de
puncte şi ocupă în continuare locul
3 în ierarhia primei ligi. În etapa cu
numărul 20, Corona Braşov va juca
duminică la Rm. Vâlcea, cu HCM-ul
din localitate. 

Victorie importantă pe semicerc
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Eduard Hellvig, propus
de Iohannis şef al SRI
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METEO
Parţial noros
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Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat aseară că îl propune pe
Eduard Helvig ca şef al SRI, după demisia lui George Maior.
„În ultimele săptămâni, datorită unei evoluţii, SRI a fost de
foarte multe ori în atenţia publicului. Am considerat că este
nevoie ca la SRI să existe o echipă completă. Îl propun pe
Eduard Hellvig director la SRI. În perioada următoare voi
face o nominalizare şi la SIE”, a declarat Iohannis. „Am căutat
pe cineva care este pregătit pentru o astfel de poziţie, care are
pregătirea necesară, are energia necesară, care cunoaşte actorii
politici şi care să vină să aducă calmul necesar în acest spaţiu.
Am căutat o persoană care pentru mine reprezintă garanţia
unui parcurs de modernizare, de europenizare a SRI. SRI a
avut rezultate notabile în ultimii ani şi s-au făcut progrese sem-
nificative. Am convingerea că domnul Hellvig va face aceste
lucruri în continuare”, şi-a justificat Iohannis propunerea.
Eduard Hellvig este în prezent europarlamentar PNL.
Potrivit legii, preşedintele ţării propune conducerea SRI, iar
plenul reunit al Parlamentului va trebui să îl valideze prin
vot. Postul de şef al SIE, eliberat de Teodor Meleşcanu înaintea
alegerilor prezidenţiale, rămâne deocamdată vacant, funcţia
fiind deţinută interimar de generalul Silviu Predoiu.

Ziar Gratuit
Ediţia în format electronic 

se găseşte la adresa www.addjb.ro

EDIŢIE ELECTRONICĂ
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Direcţia Naţională Antico-
rupţie (DNA) arată, într-un co-
municat de presă, că procurorii
au reţinut-o miercuri pe Estrella
Ştefănescu, şef serviciu Urmă-
rire Transporturi în cadrul
companiei CFR SA, pentru
acordarea de subvenţii cu în-
călcarea legii sau neurmărirea
conform legii a respectării des-
tinaţiei subvenţiilor, permiterea
accesului unor persoane neau-
torizate la informaţii care nu
sunt destinate publicităţii în
scopul obţinerii unor foloase
pentru altul (două acte elemen-
te materiale) şi luare de mită
în formă continuată (nouă acte
materiale).

Omul de afaceri Iorgu Ga-
nea, reprezentant al SC Regio-
trans, a fost reţinut, pentru două
infracţiuni de dare de mită, din-
tre care una în formă continua-
tă (nouă acte materiale),

folosirea în mod direct şi indi-
rect de informaţii care nu sunt
destinate publicităţii în scopul
obţinerii unor foloase pentru
sine sau pentru altul şi utilizarea
subvenţiilor în alte scopuri de-
cât cele pentru care au fost
acordate.

Procurorii au cerut ieri Tri-
bunalului Bucureşti arestarea
celor doi, pentru o perioadă de
30 de zile.

În aceeaşi cauză se fac acte
de urmărire penală şi faţă de
SC Regiotrans SRL Braşov,
pentru utilizarea subvenţiilor
în alte scopuri decât cele pentru
care au fost acordate, Florin
Hădărean directorul firmei,
pentru complicitate la dare de
mită, şi Gheorghe Valentin
Ciapraz, pentru complicitate la
dare de mită.

De asemenea, sunt urmăriţi
penal Claudiu Octavian Dumi-

trescu, director al Direcţiei Fe-
roviare din cadrul Direcţiei Ge-
nerale Transport şi
Infrastructură - Ministerul
Transporturilor, pentru luare
de mită şi trafic de influenţă,
şi Costache Nicolau, director
general al Regionalei Căi Fe-
rate Braşov, pentru permiterea
accesului unor persoane neau-
torizate la informaţii care nu
sunt destinate publicităţii în
scopul obţinerii unor foloase
pentru altul (două acte mate-
riale) şi luare de mită în formă
continuată (trei acte materia-
le).

Procurorii au făcut miercuri
percheziţii la Ministerul Trans-
porturilor, Compania Naţională
CFR, Regionala CFR din Bra-
şov şi mai multe firme. Preju-
diciul în acest caz de corupBie
s-ar ridica la peste 5 milioane
euro, potrivit surselor.

Kovesi: Presiunea politică exercitată
asupra procurorilor a crescut

Procurorul şef al DNA,
Laura Codruţa Kovesi, a de-
clarat, într-un interviu acordat
Reuters, că presiunea politică
exercitată asupra procurorilor
pentru a abandona cazuri pe
care le anchetează a crescut
în contextul în care sunt vizaţi
oficiali de la vârf.

„Rezistenţa procurorilor la

asemenea presiuni a crescut.
Presiunea va continua atât
timp cât investigăm asemenea
cazuri”, a declarat Laura Co-
druţa Kovesi. Procurorul şef
al DNA consideră că „este im-
portant ca membrii clasei po-
litice să ajungă la o anumită
maturitate politică şi să înţe-
leagă că tot ceea ce vor pro-

curorii este adevărul, în ca-
zuri, şi că nu avem alte inte-
rese”. 7% dintre parlamentarii
aleşi în 2012 au fost condam-
naţi sau sunt anchetaţi pentru
corupţie. DNA a obţinut
1.138 de de condamnări anul
trecut, investigând şi obţinând
condamnarea unor oameni in-
tangibili. 

Rusia a intensifi-
cat în ultimele
luni manevrele
specifice Războ-
iului Rece. Marea
Baltică, Marea
Nordului și Ma-
rea Neagră au
fost adesea sce-
na provocărilor
avionelor de lup-
tă rusești, acțiuni
pe care NATO  le-
a calificat drept
„agresiuni”. 

La fel de consisten-
tă, dar mai puBin cu-
noscută publicului, este
activitatea submarinelor rusești
la graniBele Bărilor NATO, atrage
atenBia președintele AsociaBiei
pentru Implementarea
DemocraBiei, Alexandru
Cumpănașu.

Rușii joacă foarte agresiv în
momentul de faBă și nici măcar
Marea Neagră nu mai este un
vecin sigur, a declarat Alexandru
Cumpănașu pentru DC News,

care a subliniat că submarinele
Rusiei, parte a flotei staBionate
în Crimeea, se apropie periculos
de mult de limitele teritoriale ale
României.

„După retragerea trupelor și
cucerirea Ucrainei, a început o
ofensivă Serbia-Ungaria pe care
am și prevăzut-o în analizele an-
terioare pentru DC News. Rusia
are o politică extrem de agresivă
în sensul provocării statelor

NATO prin survolarea spațiilor
aeriene ale statelor membre cu
avioane de luptă, dar și activități
ale submarine rusești, inclusiv
în Marea Neagră, la limita ape-
lor teritoriale române”, spune
șeful AID.

În context, se poate deduce
că provocările Rusiei în Marea
Neagră explică și prezenBa
susBinută a navelor de război
americane în Portul ConstanBa. 

Președinte AID
face referire la comu-
nicatul de miercuri a
șefei diplomaBiei eu-
ropene, în care con-
damnă violarea în
Estul Ucrainei a
armistiBiului semnat la
Minsk. „Acțiunile se -
pa ratiștilor susținuți
de Rusia în Debalțevo
reprezintă o violare
clară a armistițiului”,
a spus șefa diplo ma -
Biei europene, Federica
Mogherini, care a su-
bliniat că Bruxelles-ul
va răspunde cu măsuri

adecvate dacă Rusia abdică de
la promisiunile făcute la Minsk.

„În acest moment, NATO și
SUA au rămas singura soluție
pentru salvarea Europei după
declarația dnei Merkel de ieri.
Generalul Breedlove, comandan-
tul forțelor NATO în Europa, a
avertizat de mai bine de un că
soluția militară nu trebuie exclusă
pentru a-i limita acțiunile lui Pu-
tin”, a conchis Cumpănașu.

Provocări ale Rusiei la adresa
României în Marea Neagră

La 13 ani a fugit de acasă
În urma verificărilor și investigațiilor efectuate de
polițiștii din Teliu și colegi de la I.P.J.Covasna, ieri,
a fost găsită în locuința unui tânăr  din comuna
Chichiș,
județul Covasna, o minoră de 13 ani, dispărută din
data de 14 februarie 2015 de la domiciliul său din
Teliu. Minora a fost reîncredințată de polițiști familiei. 

Acuzati de bancrută frauduloasă
Procurorii şi poliţiştii Serviciului de Investigare a Cri-
minalităţii Economice au început urmărirea penală
pe numele unor administratori de firme din Braşov
care sunt cercetaţi pentru bancrută frauduloasă. Ad-
ministratorii unei societăţi comerciale, în perioada
iunie-iulie 2013, au procedat la înstrăinarea unor
sume de bani din conturile societatii aflate în stare
de faliment, după data depunerii cererii de deschidere
a procedurii falimentului. În acest fel au adus un pre-
judiciu total de 460.000 euro şi peste 300.000 lei so-
cietăţi i precum şi creditori lor înscrişi în tabelul
preliminar al creanţelor întocmit în cadrul procedurii
falimentului.

Amplasarea camerelor video pentru controlul rovinietei
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţio-
nale îi depistează pe şoferii care circulă fără rovinietă,
în principal, cu ajutorul camerelor de supraveghere
instalate pe drumurile din România. Cele mai multe
puncte fixe de control sunt situate pe DN 1, DN 2,
DN 6 şi DN 15. În judeţul Braşov, potrivit avocatnet.ro,
camerele video de control ale rovinietei sunt ampla-
sate pe DN 1 (Timişul de Sus şi Şercaia) şi pe DN
11 (Lunca Câlnicului şi Hărman).  Există, de aseme-
nea, 14 camere video mobile, care sunt utilizate pe
dumurile pe care nu sunt amplasate sistemele de
camere video fixe.

Rețineri după perchezițiile la CFR



Deputa@ii PNL brașoveni
Gabriel Andronache, Gheor-
ghe Ialomi@ianu și Mihai
Don@u vor face un amenda-

ment referitor la prelungirea
termenului de la 5 ani la 15
ani. Aceștia spun că nu se
poate modifica textul legii

existente printr-o Hotărâre de
Guvern, ci prin amendarea
Legii. Camera decizională
este Camera Deputa@ilor, iar
propunerea legislativă va trece
pin Senat, iar în 2-3 luni ar
trebui aprobată.

„Facem apel și la colegii
parlamentari din Brașov de
la putere să sprijine acest de-
mers al nostru. Soluția este
cea mai rapidă, nu trebuie să
ne mai rugăm de Guvern.
Dacă nu suntem conectați prin
autostradă, măcar prin aero-
port să fim, într-un termen re-
zonabil”, a declarat  Mihai
Don@u. Sebastian Dan

Floarea Şerban, prima fe-
meie general din Armata Ro-
mână a preluat conducerea
Romarm, fostul director al
producătorului de armament
fiind arestat săptămîna tre-
cută pentru abuz în serviciu. 

Noul director a fost numit
ca urmare a unei decizii a
Consiliului de Administraţie
al Romarm, se arată într-un
comunicat al Ministerului
Economiei, Comerţului şi
Turismului. Ministrul de re-
sort, Mihai Tudose, a decla-

rat că va sprijini „relansarea
şi revitalizarea” Romarm şi
că activitatea companiei tre-
buie să se bazeze pe „înalte
principii de etică şi morală”
şi să fie guvernată de „un în-
alt spirit de legalitate”, po-
trivit comunicatului.

Directorul Romarm, Dan
Tache, şi şeful sucursalei din
Braşov a companiei, Aurel
Velţan, au fost arestaţi săp-
tămâna trecută pentru abuz
în serviciu, în legătură cu în-
cheierea ilegală a unor con-

tracte de prestări servicii cu
Gold Trans Tur, care a înca-
sat peste 770.000 de lei fără
a executa serviciile prevăzu-
te. 

Noul şef al Romarm lu-
crează în domeniul apărării
din anul 1973, având funcţii
precum secretar de stat în
MApN, şef al Direcţiei Re-
laţia cu Parlamentul şi asis-
tenţă juridică din MApN sau
locţiitor al şefului Reprezen-
tanţei militare a României la
NATO şi UE.

Primăria Braşov şi
Serviciul Public Co-
munitar Local de Evi-
denţă a Persoanei
Braşov vor fi închise
astăzi, 20 februarie,
între orele 10.00 şi
10.30. 

Federaţia Naţională a
Sindicatelor din Adminis-
traţie, la care este afiliat şi
Sindicatul Liber al Salaria-
ţilor din Primăria Munici-
piului Braşov, a decis
organizarea unei greve de
avertisment, prin întreru-
perea programului timp de
o jumătate de oră, în toate
primăriile şi consiliile ju-
deţene care participă la gre-
vă.

„În condiţiile în care ni-
ciuna dintre solicitările
noastre nu au fost soluţio-
nate în mod favorabil de că-

tre Guvernul României,
dimpotrivă, prin adoptarea
O.U.G. nr. 83/2014 privind
salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în
anul 2015, salariile buge-
tariilor din administraţia
publică locală au fost înghe-
ţate şi a fost interzisă, în
mod expres, acordarea ti-
chetelor de masă, cadou şi
a voucherelor de vacanţă,
precum şi a oricăror premii,
prime sau bonificaţii, veni-
turile salariaţilor din admi-
nistraţia publică locală fiind
menţinute la acelaşi nivel
cu cel din decembrie 2014,
în contextul în care aproape
toate categoriile de personal
bugetar (sănătate, asistenţă
socială, apărare, învăţă-
mânt) au beneficiat de creş-
teri salariale şi îmbunătăţiri
ale condiţiilor de muncă,
constatând dezinteresul ma-

nifestat de către reprezentanţii
Guvernului României faţă de
problemele majore cu care se
confruntă salariaţii din secto-
rul nostru de activitate şi faţă
de situaţia disperată în care
se află aceştia ca urmare a
faptului că sunt şi rămân cea
mai slab plătită şi discriminată
categorie de salariaţi din sis-
temul bugetar (...), FNSA a ho-
tărât declanşarea acţiunilor de
protest ce presupun intrerupe-
rea activităţii în instituţiile ad-
ministraţiei publice locale
(primării şi consilii judeţene)”,
se arată într-un comunicat de
presă al FNSA, care reproşea-
ză de asemenea Ministerului
Muncii că la ultimul dialog so-
cial cu sindicatele, nu a iden-
tificat soluţii concrete şi că a
refuzat să parcurgă procedura
de conciliere prevăzută de
lege.  

Sindicatele au solicitat gu-

vernului în primul rând regle-
mentarea şi liberalizarea acor-
dării, în 2015, a tichetelor de
masă sau a normei de hrană
pentru toţi salariaţii din admi-
nistraţia publică locală, în li-
mita bugetelor locale aprobate
prin hotărâri de consiliu, în
măsura în care aceste instituţii
realizează şi sunt finanţate par-
ţial şi din venituri proprii. De
asemenea, au solicitat creşteri
salariale şi pentru salariaţii din
administraţia publică locală
din România sau aplicarea, în-
cepând cu acest an, a Legii nr.
284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit
din fonduri publice.

În judeţul Braşov, au mai
fost confimate ca participante
la grevă  o serie de primării
printre care Bod, Prejmer, Fel-
dioara, Rupea, Vulcan, şi Con-
siliul Judeţean Braşov. 

A.P.
Atenție, dacă aveți astăzi treabă pe la Primărie!

Primăria Brașov, în grevă 
pentru jumătate de oră

Liberalii vor să modifice Legea prin care
terenul pentru aeroport să fie dat CJ pe 15 ani
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Floarea Şerban, prima femeie general 
din Armata Română, preia şefia Romarm
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Ministrul bulgar de Externe,
Daniel Mitov, a declarat, ieri,
că interconectarea reţelelor de
gaze dintre România şi Bulga-
ria reprezintă un element foarte
important pentru securitatea
energetică a Europei, pe axa
nord-sud, în timp ce Bogdan
Aurescu a pledat şi pentru co-
ridorul România-Bulgaria-Gre-
cia. 

„Sud-estul Europei este foar-
te dependent de aprovizionarea
cu gaz din Rusia şi ca urmare
a apropierii de Ucraina aceas-
tă problemă este tot mai evi-
dentă. Aceste state (din
sud-estul Europei) au un po-
tenţial imens de a-şi diversifica
sursele de gaz şi crrearea unei
pieţe energetice europene care
să asigure gaze pentru toţi ce-
tăţenii UE este o sarcină care
nu mai trebuie amânată. În
acest sens, edificarea unor sis-
teme de interconectare între
Bulgaria şi România reprezintă
un element foarte important
pentru arhitectura securităţii
energetice a Europei, pe axa
nord-sud”, a declarat, joi, la
Bucureşti, ministrul Afacerilor
Externe din Bulgaria, Daniel
Mitov.

„Cu siguranţă veţi fi de acord
cu mine că securitatea ne face
mai puternici, nu doar cea
energetică. Pentru noi este de
o importanţă prioritară să se

facă această con-
ectare cu Româ-
nia”, a mai spus
Mitov.

Ministrul de
Externe, Bogdan
Aurescu, a preci-
zat că a discutat cu
omologul bulgar
„cât de important
este ca interconec-
torul de gaz dintre
România şi Bulgaria să se fi-
nalizeze cât mai rapid, dar, în
egală măsură, am discutat şi
despre un alt proiect care este
susţinut de către cele două state
şi anume coridorul vertical Ro-
mânia-Bulgaria-Grecia”.

Cei doi miniştri au evocat,
în cadrul discuţiilor de la Bu-
cureşti, „trendul ascendent” al
schimburilor comerciale dintre
cele două ţări (circa 3 miliarde
de euro în 2014), România fi-
ind al treilea partener econo-
mic al Bulgariei în UE.

Aurescu şi Mitov au pregă-
tit, totodată, următoarea şe-
dinţă comună de guvern, care
va avea loc în primăvară la
Craiova. Discuţiile au vizat şi
minorităţile din cele două ţări,
Bogdan Aurescu mulţumind
omologului bulgar pentru fap-
tul că recent a fost identificată
o nouă clădire pentru liceul ro-
mânesc Mihai Eminescu de la
Sofia. Totodată, Aurescu şi

Mitov au stabilit ca România
şi Bulgaria să coopereze în
procesul de pregătire a asumă-
rii preşedinţiilor semestriale
ale UE, pe care Sofia o va
exercita în 2018, iar Bucure-
ştiul în 2019. Cred că e im-
portant să vedem îmşpreună
cum putem să proiectăm acea
UE pe care ne-o dorim pentru
statele noastre.

Cei doi oficiali au abordat
şi chestiunea proiectelor co-
mune care să fie promovate în
cadrul oferit de planul Juncker,
precum şi revitalizarea siner-
giei Mării Negre. În ceea ce
priveşte agenda de securitate,
Bogdan Aurescu a precizat că
va exista „o prezenţă încruci-
şată” în cadrul unităţilor de in-
tegrare a forţelor NATO din
flancul estic, cu „ofiţeri români
în unitatea de integrare a for-
ţelor din Bulgaria şi ofiţeri bul-
gari în unitatea de integrare a
forţelor din România”.

Reducerea TVA și a ac-
cizelor, măsuri cuprinse
în planul de relaxare fis-
cală 2016-2020 din pro-
iectul Codului Fiscal, ar
putea intra în vigoare
mai devreme de ianua-
rie 2016, potrivit minis-
trului Finanțelor Publi-
ce, Darius Valcov (foto).

„Două măsuri, reducerea
TVA și reducerea accizelor, nu
vor aștepta momentul ianuarie
2016, pentru a nu crea un gol
în noiembrie-decembrie în
ceea ce privește consumul în
România”, a declarat ieri ofi-
cialul MFP, la o conferin@ă la
Institutul Bancar Roman.

El a explicat că popula@ia și
firmele ar putea fi tentate să
amâne achizi@iile la finalul
anului 2015 pentru a benefi-
cia de reducerea de taxe și ac-
cize din 2016.

Vâlcov a afirmat că planul

de relaxare fiscală din noul
Cod Fiscal este foarte bine
argumentat și structurat și
are o valoare de 9 miliarde
dolari, bani care se pot în-

toarce până în anul 2020 în
economia reală și către
agen@ii economici.

Oficialul MFP a subliniat
că o parte din măsurile rela-

xare nu mai puteau să întâr-
zie, men@ionând reducerea
TVA cu 4 puncte procentua-
le, reducerea acci- zelor la ni-
velul minim din directivele
europene, eliminarea impo-
zitului pe construc@ii speciale
și a celui pe dividende.

Cota standard de TVA ur-
mează să scadă de la 24% la
20% începând cu 1 ianuarie
2016 și la 18% începând cu
1 ianuarie 2018, potrivit pro-
iectului de modificare a Co-
dului Fiscal. De asemenea,
pentru carne, legume, pește
și fructe cota de TVA urmea-
ză să fie redusă la 9%.

Pe de altă parte, accizele
la carburan@i vor fi reduse,
iar accizele la cafea, bijuterii,
arme de vânătoare și muni@ia
aferentă, vehiculele cu o ca-
pacitate a motorului mai
mare de 3000 centimetri
cubi, iahturi și motoare de
barcă vor fi eliminate.

Știri pe scurt
Profitul Petrom s-a prăbușit cu 50%
OMV Petrom, cea mai mare companie din România, a
obținut anul trecut un profit net de 2,1 miliarde de lei,
în scădere cu 56% față de rezultatul net obținut în anul
2013, reiese din comunicatul companiei privind rezul-
tatele anuale preliminare pe 2014. „În 2014 am continuat
eforturile de stabilizare a productiei, inregistrand al
doilea an consecutiv de crestere marginala a productiei
de hidrocarburi din Romania comparativ cu anul pre-
cedent. In explorare am efectuat cele mai ample investitii
onshore si offshore de dupa privatizare si am inregistrat
o rata de succes de 60% in activitatea de explorare cla-
sica (excluzand zona offshore de mare adancime)”,
spune Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom. Potrivit
CEO-ului Petrom,  a fost realuată activitatea de forare
in blocul Neptun, fiind săpate doua sonde noi, Domi-
no-2 si Pelican South-1.  

Românii au luat cu asalt Germania
Imigraţia în Germania a crescut cu 20% în 2014, potrivit
noilor statistici publicate ieri, 98.000 din cele 667.000
de persoane stabilite în ţară în prima jumătate a anului
trecut fiind români, în creştere cu 46%. Românii au fost
urmaţi de polonezi (96.000) şi bulgari (38.000). Imigraţia
a devenit o problemă politică majoră la sfârşitul anului
trecut după ce manifestaţiile anti-islam organizate de
mişcarea PEGIDA (Europenii Patrioţi Împotriva Islami-
zării Occidentului) în Dresda au atras atenţia mass-me-
dia. Importanţi politicieni dezbat dacă legile privind
imigraţia ar trebui revizuite. În aceeaşi perioadă, 427.000
de persoane au plecat din Germania, o creştere cu
22%. Statisticienii afirmă că cele două procente sunt
strâns legate având în vedere că multe persoane se
mută în Germania în speranţa obţinerii unui loc de mun-
că sau a unui refugiu şi, luni mai târziu, părăsesc ţara
dacă planurile lor nu funcţionează.

Reducerea TVA și a
accizelor, în 2015?

Conducta de gaz dintre România şi Bulgaria,
importantă pentru securitatea energetică 
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Construit la iniţiativa lui
Ceauşescu şi considerat
de unii drept un moft al
celui mai iubit fiu al po-
porului, Transfăgărăşa-
nul a avut, în realitate,
un scop strategic, de
pregătire pentru o even-
tuală invazie a URSS,
care, din fericire, n-a mai
avut loc. 

Ne-am ales însă cu un drum
spectaculos, săpat în stâncă în
mai puţin de un cincinal, prin
eforturi greu de imaginat, mo-
tivate de teamă, disciplină,
sporuri şi distincţii socialiste.

Jeremy Clarkson, unul din-
tre realizatorii Top Gear, afir-
ma, în 2009, după parcurgerea
Transfăgărăşanului, că s-a
plimbat pe „cel mai
spectaculos drum din lume”.
Şi, da, Transfăgărăşanul este
cu adevărat impresionant, nu
doar prin priveliştea ce o oferă
ochilor, ci şi prin povestea sa
ce uluieşte minţile. Catalo ga -
tă, pe nedrept, o ambiţie cos-

tisitoare a fostului lider comu-
nist,  binevenită într-un context
ulterior în care mai mult se dă-
râmă decât se construieşte,
realizarea Transfăgărăşanului
a avut la bază calcule militare.
Nicolae Ceauşescu trăia cu
teama că România ar fi urmă-
toarea ţintă a URSS, după in-
vazia sovieticilor în Cehoslo-
vacia (în 1968) şi ţinea să fie
pregătit strategic pentru înain-
tarea rapidă a trupelor militare
româneşti prin nord, fiindcă
până la realizarea Transfăgă-
răşanului, traversarea Făgăra-
şilor prin acea zonă nu se
putea face nici măcar călare.  

Militarii au fost şi cei care
au lucrat cel mai mult, din
martie 1970, până în septem-
brie 1974, la acest drum care
face, prin munţi, legătura între
Sibiu şi Piteşti. S-a muncit într-
un ritm infernal, în condiţii de-
osebit de grele şi cu sacrificii
umane uriaşe, de ordinul a su-
telor de vieţi, dacă ne luăm
după mărturiile consemnate în
cărţile care s-au scris de-a lun-

gul anilor despre această con-
strucţie, deşi statisticile oficiale
au înregistrat doar 40 de mi-
litari striviţi sub stâncile ce se
rostogoleau de-a valma, pră-
buşiti în hăurile dintre versanţi,
ori surprinşi de avalanşe.    

Condiţii ca de război. Trei mi-
lioane de tone de rocă au fost
dislocate cu ajutorul a şase mii
de tone de dinamită! Un arse-
nal ca pentru război, ce a făcut

posibil acest drum dus până la
altitudinea de 2.042 de metri
şi şerpuit peste 830 podeţe şi
27 viaducte. Aproape 5 ani
bubuiturile dinamitelor au ră-
sunat în munţi, odată cu târ-
năcoapele care nu se opreau
nici iarna.   Transfăgărăşanul
n-a însemnat însă doar săparea
drumului în stâncă. Cele mai
multe dintre lucrări au avut ca
obiectiv consolidarea versan-

ţilor, realizarea de terasamente
şi podeţe pentru direcţionarea
apei de pe versanţi, betonări
şi asfaltări, ultimele, întinse ca
durată până în 1980.   „Am ur-
cat la Capra în 1976 şi, până
în 1980, n-am mai coborât din
munţi” Gheorghe Tudosoiu,
unul dintre drumarii şefi cei
mai pricepuţi care au pus
umărul la acest colos, poves-
teşte, pentru „Adevărul”, cum
a fost posibilă realizarea celui
mai spectaculos drum de
munte într-un timp atât de
scurt.    

„Nu sunt un nostalgic al co-
munismului, dar au fost vre-
muri în care chiar se muncea
şi chiar se vedea! Am urcat la
Capra în 1976 şi, până în
1980, când am terminat tur-
narea covorului asfaltic, n-am
mai coborât din munţi decât
pentru cele trebuincioase”, po-
vesteşte Gheorghe Tudosoiu,
technicianul şef care acum 39
de ani avea să coordoneze,
pentru 4 ani, o serie importan-
tă de lucrări de aşternere a as-

faltului, de la kilometrul 71,
până sus, la tunel. 

„Drumul, în sine, cu ambele
sale etape a fost o lucrare de-
osebit de grea. Dar trebuia să
se facă Transfăgărăşanul şi
toată lumea a pornit să facă
Transfăgărăşanul. Au urcat cu
toţii sus, la munte: şi factorul
de decizie, şi proiectantul şi
constructorul! Şi totul a mers
conform graficului, chiar dacă
dificultăţile întâmpinate pe
parcurs păreau imposibil de
depăşit. Era, în primul rând,
disciplină şi o comandă unică!
Două elemente esenţiale care
şi-au spus cuvântul. Fiindcă
cei care nu-şi făceau treaba -
şi vorbesc aici de superiorii
noştri - erau desfiinţaţi” explică
Gheorghe Tudosoiu.   

Dacă efortul militarilor din
prima etapă de săpare a dru-
mului în stâncă a fost „moti-
vat” doar de ordinele superio-
rilor, cea de-a doua etapă a
presupus o motivare reală a ci-
vililor, pentru a face faţă con-
diţiilor aspre de muncă.

UnităEile de învăEământ
preuniversitar, care au fost și
sunt implicate în programele
europene din domeniul edu -
caEiei și formării profesionale,
pot participa la cea de-a XII-
a ediEie a com-petiEiei pentru
obEinerea certificatului „Școală
Europeană”, organizată de Mi-
nisterul EducaEiei și Cercetării
ȘtiinEifice, potrivit site-ului
instituEiei.

La cele 11 ediEii de până
acum (2004-2014) au partici-

pat 1.562 unităEi de învă Eă -
mânt. Dintre acestea, 376 au
primit certificatul și trofeul de
„Școală Europeană”. 

Certificatul „Școală Euro-
peană” este valabil pentru o
perioadă de trei ani, de la
obEinere, după care școala tre-
buie să candideze din nou
pentru a reconfirma titlul pri-
mit.

CompetiEia constă în eva-
luarea calităEii și coerenEei ma-
nagementului școlii, reflectat

în documentele manageriale,
precum și a impactului pe care
activităEile derulate în cadrul
proiectelor europene l-au avut
asupra culturii organizaEionale
și a ethosului școlii.

Termenul limită pentru de-
punerea candidaturii este 10
aprilie, iar evaluarea candida-
turii se va face între 20-24
aprilie.

Festivitatea de acordare a
certificatelor va avea loc în
luna mai.

Concurs pentru obținerea
certificatului de „Școală Europeană"

Cum s-a construit Transfăgărăşanul,
cel mai frumos drum din lume

24 din cele 27 hotărâri privind înfiinţarea
Ţinutului Secuiesc, anulate de instanţă

Un număr de 24 de hotărâri
din totalul de 27 ale unor
consilii locale din Harghita, prin
care a fost aprobat un memo-
randum iniţiat de CNS privind
înfiinţarea regiunii administra-
tive Ţinutul Secuiesc cu statut
autonom şi care au fost atacate
de Prefectură, au fost anulate
de prima instanţă.

Până în prezent, în Harghita
au fost adoptate de către consi-
liile locale 27 de hotărâri prin
care a fost aprobat memoran-
dumul iniţiat de Consiliul Na-
ţional Secuiesc (CNS) privind

înfiinţarea regiunii administra-
tive Ţinutul Secuiesc cu statut
autonom, toate fiind atacate de
Prefectură în instanţa de con-
tencios administrativ, transmite
corespondentul Mediafax.

Prefectul judeţului Harghita,
Jean-Adrian Andrei, a declarat,
ieri, că din totalul hotărârilor
consiliilor locale atacate în in-
stanţă, în cazul a 24 magistraţii
Tribunalului Harghita au admis
acţiunea prefectului şi au anulat
actul administrativ, ulterior două
dintre aceste decizii fiind
atacate de unităţile administra-

tiv-teritoriale Odorheiu Secu-
iesc şi Gheorgheni cu recurs la
Curtea de Apel Târgu Mureş,
iar alte trei se află pe rol.

Potrivit motivării înaintată in-
stanţei de Prefectură, „prin so-
licitarea creării unei regiuni ad-
ministrative numite Ţinutul Se-
cuiesc este încălcată Constituţia
României”, orice reorganizare
administrativ-teritorială nefiind
posibilă decât prin revizuirea le-
gii fundamentale a ţării. Prefec-
tul judeţului Harghita a atenţio-
nat că va ataca în instanţă orice
demers care contravine legii.
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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.

La Aro, vinuri de la „mama lor” 
În 1939, crème de la crème în materie de restau-
rante a devenit Aro, care făcea parte din complexul
hotelier Aro, proiectat de către arhitectul Horia
Creangă, nepotul îndrăgitului povestitor din Hu-
muleşti. Restaurantul Aro a devenit un simbol al
gastronomiei şi al divertismentului de înaltă clasă.
Seara, cânta orchestra condusă de Jean Sibiceanu.
Profesorul braşovean Dimitrie Cazacu ne povestea
cât de bine se prepara peştele la Aro, și își amintea
de ghiveciurile, musacalele sau tocăniţele de aici.
Inspiraţia culinară venea de la celebrul Capşa din
Bucureşti. Dată fiind calitatea serviciilor, şi pre-

ţurile erau pe măsură, dar totuşi, nu de speriat.
Un profesor, de exemplu, nu-şi permitea să mă-
nânce în fiecare zi la celebrul Aro, dar în ocaziile
în care o făcea, nu sărăcea. Vinul pentru clienţi
venea direct din pivniţa hotelului, care îşi ademenea
muşterii cu anunţuri în ziare: „Pivniţele Aro care
primeau vinuri de la... „mama lor” aveau deviza:
”Pentru sănătatea şi economia dumneavoastră, în-
cercaţi vinurile noastre!”

Vinotecă la Casa Sfatului
Şi Casa Sfatului adăpostea odinioară, în pivniţă,
o vinotecă extrem de apreciată. Modelul a fost pre-
luat din Austria, unde erau vestite aceste Rathaus-
keller. Vara, în subsol era întuneric şi răcoare, iar
aburii vinului pluteau în aer. Mai greu le era clien-
ţilor când ieşeau la lumină şi căldură. Pământul
începea să se învârtă cu cei care uitau măsura. 

Tuzlama regală, la Ursu
Lângă Aro, pe colţ cu actuala stradă Mureşenilor
(în superbul palat Czell) se afla un alt local căutat
– Ursu. Era un restaurant elegant, care avea însă

şi o braserie, unde
era deschis de la 5-6
dimineaţa. Cheflii de
la alte cârciumi care
închideau în zori ve-

neau cu sufletul la gură la Ursu, pentru a se drege
cu ciorbă de potroace. De la ora 7, era gata şi ciorba
de burtă, iar pe la 8 se puteau ghiftui cu celebra
tuzlama regală - bucăţi fragede de burtă în sos de
smântână şi usturoi. Profesorul Dimitrie Cazacu
şi-l amintea pe patronul de la Ursu, Nicu Cătănoiu,
ca fiind un om jovial ce vorbea cu toţi clienţii, trecea
pe la masa fiecăruia şi lăuda meniul zilei. Nu ezita
să ciocnească un pahar cu vin cu vreun muşteriu
fidel. 

Cafe Transilvania
Peste drum, la parterul clădirii de azi a Rectoratului
era un alt local de prestigiu – Transilvania. Aici îşi
organizau nunţile românii. Clădirea (ridicată în
1902) care azi găzduieşte Muzeul de artă a aparţinut
Asociaţiei meseriaşilor germani. Şi cum, după o în-
tâlnire a meseriaşilor, era binevenit un chef, la par-
ter era un restaurant vestit pentru concursurile de
băut bere. Uneori, se chema ambulanţa pentru a
duce la spital un concurent care se „delecta” cu
atâta bere, încât nu mai putea să se mişte.

Elena Cristian

Cârciumile Braşovului
de altădată (II)



Puii de tigru siberian, în
vârstă de patru luni, au
fost aduşi marţi noapte
de la Călăraşi şi se află
într-o încăpere specială,
unde deocamdată nu
pot fi văzuţi de public. 

De altfel, preferă să stea as-
cunşi de câte ori au parte de
„musafiri”, însă responsabilii
Grădinii Zoologice spun că
imediat ce se vor acomoda,
vor deveni mai curajoşi şi vor
putea fi admiraţi. „Şi tigrii
mari când au fost mutaţi dintr-
un adăpost în altul, după fi-
nalizarea lucrărilor de
modernizare, a durat ceva
timp până s-au adaptat. Puii
sunt destul de mici şi probabil
va dura o vreme până când
îşi vor reveni, fiindcă acum
sunt destul de stresaţi de pe
drum. Odată ce se adaptează,
vor putea fi admiraţi de toţi
cei care ajung la Zoo”, a ex-
plicat viceprimarul Braşovului
Ciprian Bucur. Achiziţionarea

celor trei pui a costat 9.000
de lei. Zoo Braşov mai are alţi
trei tigri siberieni, însă exem-
plarele sunt destul de bătrâne. 

Singura bufniţă polară din Ro-
mânia.  Zoo Braşov şi-a îmbo-
găţit efectivele şi cu o bufniţă
polară, o specie pe cale de dis-
pariţie, donată de o persoană
care a ţinut să-şi păstreze ano-
nimatul. Potrivit viceprimaru-
lui Bucur, este foarte posibil
ca un alt exemplar să nu se mai
găsească în România. Bufniţa
polară nu a avut probleme de
adaptare, cu atât mai mult cu

cât vremea din ultimele zile a
fost suficient de rece.

Tot o achiziţie recentă
sunt şi cinci ponei care vor
fi folosiţi pentru manej, în-
dată ce se va face primăvară.
Unul dintre aceştia face par-
te dintr-o specie de ponei de
pe continentul nord-ameri-
can, de talie mai mare, ase-
mănători cailor appaloosa.
„Vrem să amenajăm şi un
mic manej în cadrul Grădinii
Zoologice, unde copii vor pu-
tea să călărească poneii,
contra cost, ceea ce va con-
stitui şi o sursă de venit pet-

nru Zoo”, a explicat vicepri-
marul Bucur.

Se va deschide şi casa cu păsări
exotice şi reptile. Programul de
achiziţii al Zoo Braşov va mai
continua, a spus viceprimarul.
Fondurile alocate în acest an
achiziţiei de păsări exotice şi
alte animale este de 225.000
de lei. „Se vor mai aduce şerpi
– anaconda, cobre regale, şi
intenţionăm amenajarea unui
loc special pentru aligatori.
Vom încerca să achiziţionăm
exemplare deosebite, cum ar

fi: vulturul sur, acvila de mun-
te, şoimul norvegian, vulturul
negru, buha. La parterul Casei
cu reptile şi păsări exotice vor
fi terariile pentru reptile, iar
la etaj păsările exotice. Tot
aici vor putea fi admirate şi
grădinile verticale, amenajate
de specialişti veniţi din Ger-
mania”, a mai precizat vice-
primarul, care spune că
lucrările sunt aproape finali-
zate, iar clădirea va fi deschisă
în curând.

A.P.

Trei pui de tigru, o bufniţă polară
şi cinci ponei, noile achiziţii la Zoo 

Astăzi, 20 februarie 2015,
la ora 12.00, sunteţi invitaţi
la Muzeul de Etnografie Bra-
şov, la vernisajul expoziţiei
„Albumul de familie la româ-
nii şi ceangăii din zona Săce-
le”, ediţia a doua. 

Proiectul „Albumul de fa-
milie la românii şi ceangăii
din zona Săcele” şi-a propus
să recupereze memoria unui
spaţiu cultural într-o perioadă
de timp, prin imagine, folosind
fotografii-document din co-
lecţiile personale ale locuito-
rilor din Săcele, Purcăreni,

Zizin şi Tărlungeni.
Expoziţia este o incursiune

în viaţa privată prin interme-
diul fotografiilor, care prezintă
scene de familie: de la naşte-
rea şi botezul copilului, la pri-
mii paşi făcuţi de acesta, întâia
zi de şcoală, serbarea de la
sfârşit de an şcolar, fotografii
din armată, confirmare, peţi-
tul, logodna, căsătoria, nunta,
ceremonialul funebru. Foto-
grafiile de familie sunt bunuri
culturale, care pot fi transmise
mai departe.

O fotografie încărcată de

istorie devine o mărturie a
vieţii de familie şi a vieţii co-
munitare, rostul proiectului fi-
ind acela de a consolida
identitatea zonală.

Muzeul de Etnografie Bra-
şov este situat pe Bdul Eroilor,
nr. 21 A. 

Pe 14 martie turneul acustic
„Înconjurul lumii” va ajunge
la Centrul Cultural Reduta.
Trupa cu cea mai mare ascen-
siune din ultimii ani pleacă în
cel mai ambiţios proiect mu-
zical al acestui an: un turneu
acustic în 18 oraşe.

Turneul este o adaptare la
dimensiunea unei scene de
teatru a spectaculoasei pro-
ducţii „Autoportrete”, primul
concert acustic al trupei
VUNK, ce a avut loc într-un
cadru deosebit, pe terasa cen-
trului comercial Promenada
din Bucureşti, în luna mai
2014. Piesele VUNK au fost
rescrise pentru acest proiect

spectaculos, ocazie cu care
chiar membrii trupei le-au re-
descoperit şi s-au reîndrăgostit
de ele. Turneul „Înconjurul
lumii” este o producţie com-
plexă, ca afară, cu ecrane de
proiecţie, lumini pre-progra-
mate şi alte efecte speciale de

scenă. Alături
de VUNK, pe
scena … vor
urca un cvartet
de viori, trom-
petistul Dan
Nicolau, percu-
ţionistul Dan
Incrosnatu, pia-
nistul Bobby
Stoica, iar la

chitară se va afla Răzvan Ilie,
fratele liderului VUNK, Cor-
nel Ilie. Concertul VUNK du-
rează aproximativ 100 de
minute, iar primul concert va
fi pe 13 martie la Piteşti, 14
martie la Braşov, 19 martie la
Focşani.

Trupa VUNK va concerta la Braşov
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Vernisajul expoziţiei „Albumul de familie 
la românii şi ceangăii din zona Săcele”



SĂNĂTATE

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

Strugurii şi vinul roşu ard grăsimile
Efectele pozitive ale unui

compus extras din struguri
negri asupra persoanelor su-
praponderale au fost demons-
trate ştiinţific: vinul roşu
conţine un compus care arde
grăsimile din ficat, arată un
studiu publicat recent în Jour-
nal of Nutritional Biochemis-
try şi preluat de metronews.fr.

Oamenii de ştiinţă au expus
un ficat şi celule de grăsime
unor extraşi din mai multe
substanţe chimice provenite
din struguri Muscadine, soi
din sud-estul Statelor Unite.
Unul din compuşi, acidul ela-
gic, a dus la încetinirea sem-
nificativă a creşterii numărului
de celule de grăsime existente,

ca şi a formării unora noi.
Astfel, consumul de vin roşu
ar fi un bun mijloc de a con-
tribui la combaterea obezităţii
şi a tulburărilor metabolice
asociate, cum ar fi steatoza
hepatică (când ficatul este
prea gras).

Studii realizate anterior,
desfăşurate pe şoareci supra-
ponderali, puseseră în eviden-
ţă necesitatea unui regim
alimentar cu extraşi din soiul
de struguri Pinot Noir. Ficatul
şoarecilor care au consumat
echivalentul uman al unui pa-
har şi jumătate pe zi din sucul
acestor struguri a acumulat
mai puţină grăsime decât al
semenilor lor care nu primi-

seră extras de struguri.
Cercetătorii avertizează to-

tuşi că extraşii din struguri nu
constituie un tratament mira-
culos pentru pierderea greu-
tăţii. „Nu am ajuns la
concluzia că aceşti compuşi ar
avea un rol în slăbire, preci-
zează Neil Shay, biochimist şi
coautor al studiului. Dar, dacă
am putea dezvolta o strategie
nutriţională care ar reduce
acumularea de grăsimi în fi-
cat, folosind struguri, ar fi un
lucru bun”, a adăugat el.

Scopul nu este prin urmare
înlocuirea medicamentelor
existente cu struguri, ci îndru-
marea oamenilor spre alimen-
te bune pentru sănătate. 

Consumul excesiv de apă 
poate fi dăunător pentru sănătate

Consumul excesiv de apă
poate fi dăunător pentru să-
nătate, pentru că poate da
peste cap anumite procese, în
pofida binecunoscutului sfat
că trebuie să bem doi litri de
apă pe zi pentru a fi sănătoşi.

Se recomandă între şase
şi opt pahare de apă pentru
stimularea concentrării şi
scăderea intensităţii migre-
nelor şi chiar pentru a reduce
foamea.

Dar cine transpiră mult, de
exemplu, nu trebuie să com-

penseze bând multă apă.
„Efectul este uneori invers.
Dacă cineva bea mai multă
apă decât este necesar, cor-
pul va transpira încercând
să scape de cantitatea în ex-
ces”, spune profesorul Mark
Whitley.

Prea multă apă poate pro-
voca şi insomnii. „Când ador-
mim, creierul nostru elibe rează
un hormon anti-diuretic ce în-
cetineşte funcţia renală şi care
ne face să uităm de nevoia de
a urina în timpul nopţii”, spu-

ne Whitley. În schimb, dacă
se consumă prea multă apă
seara, surplusul de lichid din
corp depăşeşte posibilităţile
hormonului ADH şi apare
trezirea în zori pentru a mer-
ge la toaletă, urmată de greu-
tatea de a adormi din nou.
Excesul de apă (câţiva litri,
nu câteva pahare în plus) poa-
te provoca şi perturbări ale
nivelurilor de sare şi minerale
din corp, rezultatul fiind că
rinichii nu mai funcţionează
corect. 

Balonarea îi afectează
atât pe femei, cât şi pe
bărbaţi, iar medicii
avertizează că poate fi
semnul unor afecţiuni
serioase ale tractului
digestiv.

Există însă câteva trucuri
recomandate de site-ul Pop-
Sugar.com.au prin care puteţi
încerca să scapaţi de această
senzaţie, iar în cazul în care
nu dau rezultate, să vă adresaţi
unui medic.
◾ Nu exagera cu mâncarea.

Mâncatul în exces este pro-
babil cel mai comun factor
care duce la apariţia balo-
nării.

◾ Renunţă la sare. Folosită în
exces, sarea contribuie la
apariţia retenţiei de apă.
Pentru a evita acest lucru,
nutriţioniştii recomandă să
nu mai adăugăm sare în
mâncarea pe care o servim,
pentru că ea se găseşte deja

în numeroase alimente pe
care le consumăm zilnic.

◾ Mănâncă încet. Atunci când
mâncăm repede înghiţim
mult aer, fapt ce duce la
apariţia stării de balonare.
Digestia începe din gură.
Este foarte important să
mestecăm bine mâncarea
înainte de a o înghiţi.

◾ Renunţă la îndulcitorii artifi-
ciali. Pentru a scăpa de ba-
lonare, trebuie să renunţi
şi la îndulcitorii artificiali.
În locul aspartamului, za-
harinei şi sorbitolului, op-
tează pentru îndulcitori
naturali precum stevia.
Aceasta ajută la îmbunătă-
ţirea digestiei.

◾ Evită băuturile carbogazoa-
se. Dioxidul de carbon din
astfel de băuturi provoacă
gaze.

◾ Relaxează-te. Stresul duce
la indigestie, durere abdo-
minală şi disconfort ab-
dominal. Încearcă să îţi
diminuezi nivelul de stres
din viaţa ta. Poţi apela la
ore de meditaţie sau yoga.

◾ Mănâncă fibre. Aceşti nu-
trienţi sunt extrem de im-
portanţi pentru o digestie
sănătoasă. Tărâţele de
grâu, coaja de la fructe şi
legume, nucile, seminţele,
fasolea deshidratată şi ce-
realele integrale reprezin-
tă cele mai bune surse de
fibre.

◾ Hidratează-te. Apa plată
duce la eliminearea toxi-
nelor din organism şi ajută
la digerarea mai rapidă a
fibrelor. Pentru a diminua
senzaţia de balonare bea
opt pahare pe zi de apă. 

Acest fruct magic, goji, nu-
mit şi fructul longevităţii,
consumat de celebrităţi,
precum Christina Aguilera,
Gisele Bundchen şi Salma
Hayek, a devenit în ultima
perioadă noul secret al să-
nătăţii vârstnicilor iar popu-
laritatea lui a cunoscut o
binemeritată creştere, da-
torită multiplelor beneficii
aduse corpului uman.
Goji a reprezentat un pilon
important al medicinei tra-
diţionale chineze. Recent,
oamenii de ştiinţă au des-
coperit că fructul de goji
este unul dintre cele mai
bogate în nutrienţi.
Aceste fructe au în compo-
ziţia lor 21 de minerale,
printre care fier, magneziu,
potasiu, calciu, fosfor sau
seleniu, 18 aminoacizi şi 8
substanţe esenţiale vieţii.
De asemenea, conţine vi-
tamina C în cantităţi foarte
mari (de 400 de ori mai
mult decât în portocale) şi
vitaminele B1, B2, B6 sau
vitamina B12. O altă vita-
mină este vitamina E, des-
tul de rar întâlnită în

alimente, şi extrem de be-
nefică. Mai conţine poliza-
haride şi monozaharide,
acizi graşi nesaturaţi, inclu-
siv acid linoleic, acid alfa-
linolenic, acid beta-sitosterol
şi alţi fitosteroli.
Fructele de goji pot fi con-
sumate ca atare, gătite sau
uscate (precum stafidele),
dar şi sub formă de ceai,
sucuri sau băuturi medici-
nale. Pentru obţinerea ma-
ximă de beneficii, se
recomandă consumarea în-
tregului fruct.
În medicina tradiţională
sunt folosite, de mult timp,
pentru îmbunătăţirea vede-
rii, prevenirea diabetului, a
hipertensiunii arteriale.
Este cunoscut că goji îm-
bunătăţeşte circulaţia,
 întăreşte funcţia inimii, în-
târzie instalarea senzaţiei
de oboseală şi creşte vita-
litatea.
Conţinutul mare de vitami-
na C ajută la creşterea şi
repararea tuturor ţesuturilor
umane, vindecarea rănilor,
menţinerea sănătăţii carti-
lajelor, oaselor şi dinţilor. 
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Leacuri din grădină:
Fructe de gojiCum poţi scăpa 

de balonare



Vicecampioana României,
ASC Corona 2010 Braşov, a
trecut la pas miercuri seară,
de HCM Roman. Cu excepţia
primelor 15 minute din repri-
za 1, când jocul a fost echili-
brat, partida a fost la discreţia
fetelor noastre, care au închis
tabela cu un ecart de 10 lun-
gimi. Pentru echipa antrenată
de Bogdan Burcea şi Dumitru
Berbece, au marcat: Zamfir
– 8 goluri, Neagu 4, Brădeanu
4, Dincă 3, Apetrei 2, Briscan
2, Chiper 1, Pricopi 1. Cu vic-
toria de miercuri seara, Co-
rona Braşov acumulează 45
de puncte şi ocupă înn conti-
nuare locul 3 în ierarhia pri-
mei ligi. În etapa cu numărul
20, Corona Braşov va juca du-
minică, 22 februarie 2015, la
Râmnicu Vâlcea, cu HCM-ul
din localitate. 

Duelul secunzilor, câştigat de
Burcea! HCM Roman, una
dintre echipele fruntaşe ale
campionatului nostru, a pier-
dut fără drept de apel jocul
de sub Tâmpa.  Pe lângă due-
lul fetelor din teren, a fost şi
un meci al orgoliilor celor
două bănci tehnice. „Secun-
zii” de pe banca naţionalei
României, Bogdan Burcea şi
Florentin Pera, au avut şi ei
meciul lor personal. Câştig de
cauză a avut tehnicianul Bra-
şovului, Bogdan Burcea. „În
primul rând vreau să le felicit
pe fete pentru această victorie,
de care aveam mare nevoie,
pentru a ne juca în continuare
şansele la locul 2. În prima
parte am avut câteva situaţii
clare de gol, pe care le-am ra-
tat, dar din fericire pentru noi,
în repriza secundă s-a făcut

diferenţa pe tabelă. Mă bucur
că astăzi am realizat această
victorie frumoasă şi vreau să
le mulţumesc şi suporterilor
pentru susţinere. Dacă nu mă
înşel, la această oră avem cea
mai bună apărare din Româ-
nia, şi al treilea atac din cam-
pionat!” a spus la finalul
partidei, principalul Coronei. 

„Nu se face aşa ceva!” La rân-
dul său, antrenorul Romanu-
lui, Florentin Pera, a admis
superioritatea Coronei, şi a
pus rezultatul final în special
pe oboseala acumulată în ul-
tima perioadă. „Indiscutabil
o victorie meritată a Braşo-
vului. Noi am resimţit din plin
cele două zile de deplasare în
Danemarca, pentru jocul re-
tur din optimile Cupei Cupe-
lor, iar acest lucru s-a văzut
în special în repriza a doua.

Am ratat numai puţin de şase
aruncări de la 7 metri, din
cele şapte de care am benefi-
ciat, şi am avut alte opt situa-
ţii irosite, de unu contra unu.
Când iroseşti atâtea ocazii
într-un joc cu Braşovul, nu
poţi spera la mai mult. Coro-
na Braşov este o echipă va-
loroasă, care merită să fie
între primele trei din Româ-
nia!” a spus Pera, care nu a
participat la conferinţa de
presa. „Nu e chiar ok cum a
procedat Bogdan. Ne cunoaş-
tem de atâta vreme, suntem
colegi la echipa naţională, de
ce a solicitat time-out când
mai erau 10 secunde de joc,
iar Braşovul conducea cu 10
goluri? Să mă umilească? Nu
se face aşa ceva...” a încheiat
antrenorul celor de la HCM
Roman.

Handbalistele de la Corona Braşov s-au impus fără probleme în jocul de pe teren propriu cu HCM Roman 

Victorie importantă
pe semicerc
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Corona a trecut la pas de HCM Roman

Din nou înfrângere pentru „lupi”
Corona Wolves Brașov a susBinut cel

de-al doilea meci al seriei semifinale din
Liga Mol, în deplasarea din Ungaria, de
la Miskolc. Din nefericire, campionii noștri
au pierdut și de această dată, cu scorul de
4-2 (2-1, 2-0, 0-1), dovedind că șocul în-
frângerii dramatice din primul joc, încă
nu a fost depășit. Gazdele au început tare
și au pus un avans de două goluri pe tabela

de marcaj, încă din prima parte a meciului.
Pe finalul reprizei de deschidere, brașovenii
au spart gheaBa cu un gol semnat de Virag
Csanad, la o combinaBie cu Mihály Arpad
și cu Hietamaki. Jocul a curs însă, mai de-
parte, în favoarea maghiarilor, care și-au
consolidat victoria cu numărul 2, ajungând
să conducă, la un moment dat, cu 4-1.
Golul lui Mihály Arpad, din pasele lui Sa-

luga și Filip, a mai adus oarece speranBă
pentru noi, însă Miskolc s-a apărat foarte
bine. La general, echipa maghiară conduce
cu 2-0, iar seria se mută la Brașov, pentru
partidele din 21 și 22 februarie, care tre-
buie, obligatoriu, să fie câștigătoare pentru
Corona. În cealaltă semifinală, Dab Docler
și Ice Tigers Nove Zamky sunt la egalitate,
după dubla din Ungaria.

Pagină realizată de 
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea 

Încă un examen dificil pentru „olimpice”
Fetele de la Olimpia CSU Brașov vor juca mâine, de la
ora 12.00, în Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”,
împotriva formației Universitatea Goldiș ICIM Arad, o par-
tidă ce contează pentru etapa a XXV-a din Liga Națională
de baschet feminin. Formația din Arad pornește ca favorită
în disputa cu „olimpicele”, însă Jones și compania au de-
monstrat în acest retur de campionat că se pot bate de la
egal la egal cu orice formație din România. „Ne așteaptă
un nou meci extrem de dificil. Vom juca împotriva unei
echipe care nu mai are nevoie de nicio prezentare.
Formația din Arad este una dintre cele mai bune din cam-
pionatul intern, dar eu sunt convins că putem produce o
surpriză. Cred că va fi un meci interesant și sper să putem
câștiga. Am demonstrat în meciul de la Sfântu Gheorghe
și în cel de pe teren propriu cu Târgoviște că suntem ca-
pabili să ne batem de la egal la egal cu orice adversar”,
a declarat antrenorul formației brașovene, Dan Calancea.
„Noi suntem determinate să arătăm că formăm un grup
foarte bun aici la Brașov. Cred că am arătat în meciurile
din acest an că suntem o formație puternică a campiona-
tului care se poate bate cu oricine. Dacă vom avea și un
pic de noroc sunt convinsă că putem învinge Aradul. Sper
să spargem ghinionul la acest meci și să-i răsplătim pe
fani cu o victorie în fața Aradului”, a spus și conducătorul
de joc Mădălina Cioroiu. Atât Olimpia CSU Brașov cât și
Universitatea Goldiș ICIM Arad sunt sigure de calificarea
în play-off, astfel că partida de sâmbătă este importantă
doar prin prisma poziției pe care cele două echipe o vor
ocupa la finalul sezonului regulat.

Steaua, cu un pas în finală
Steaua București a învins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de
3-0 (2-0), miercuri seara, pe stadionul Steaua, în prima
manșă a semifinalelor Cupei Ligii Adeplast la fotbal și a
făcut un pas important spre ultimul act al competiției. Cam-
pioana s-a impus prin golurile marcate de Cristian Tănase
(4), George Țucudean (33) și Raul Rusescu (86), într-un
meci în care Astra, rămasă în zece oameni din minutul
51, a contat prea puțin. Manșa secundă va avea loc pe
10 sau 11 martie, la Giurgiu.

Real, cu gândul la sferturile LC
Pentru al doilea sezon la rând, Real Madrid şi Schalke s-
au întâlnit în optimile Ligii Campionilor. Şi, aproape sigur,
pentru al doilea sezon la rând calificarea va fi tranşată de
spanioli. La 26 februarie 2014, madrilenii s-au impus cu
1-6 pe „Veltins Arena”, apoi au câştigat şi returul cu 3-1,
pentru a merge în sferturi cu scorul general de 9-2! Miercuri,
n-a mai fost 6-1, însă tot o victorie fără mari emoţii s-a con-
semnat pentru trupa pregătită de Carlo Ancelotti. Ronaldo
a spart gheaţa după trei meciuri fără gol marcat şi a deschis
scorul în minutul 26. După pauză, tot Real a controlat jocul
şi singurul moment de sclipire pentru nemţi a fost bara lui
Platte din minutul 74. Marcelo a stabilit scorul final, 2-0,
cu un gol superb (79), după un meci în care Real a folosit
echipamentul din deplasare, de culoare roz! În cel de-al
doilea joc al serii de miercuri, Basel si Porto au terminat
la egalitate, scor 1-1. Golul elveţienilor a fost marcatîn mi-
nutul 11 de Gonzalez, în urma unei pase excelente a lui
Frei. Egalarea oaspeţilor a venit în minutul 79, când Danilo
a transformat un penalti dictat după un henţ în careu al
lui Samuel.

Halep avansează la Dubai
Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep,
s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la
Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de
2.513.000 dolari, miercuri seara, după ce a învins-o pe
bulgăroaica Țvetana Pironkova în două seturi, cu 6-4, 6-
3. Halep (23 ani), principala favorită a competiției, s-a
impus într-o oră și 20 de minute în fața unei jucătoare de
27 de ani, aflată pe locul 57 în lume. Simona a reușit trei
ași (Pironkova doi), dar a și comis cinci duble greșeli (trei
Pironkova). Halep i-a fost superioară adversarei la loviturile
câștigătoare (19-11), dar a și făcut multe erori neforțate
(28-25). Halep, pentru prima oară în sferturile turneului
de la Dubai, și-a asigurat un cec de 52.430 dolari și 190
de puncte WTA.



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

FEMEIA ÎN NEGRU 2:
ÎNGERUL MORŢII 
-PREMIERĂ-
(THE WOMAN IN BLACK
2: ANGEL OF DEATH)
Regie: Tom Harper
(N-15), Dramă, Thriller,
Horror, 98 min.
Vineri, Sâmbătă,
Duminică: 21:30

SFÂNTUL GRA 
-PREMIERĂ-
(SACRO GRA)
Regie: Gianfranco Rosi
(AG), Documentar,
93 min.
Vineri: 18:15

TEORIA ÎNTREGULUI -PREMIERĂ-
(THE THEORY OF EVERYTHING)
Regie: James Marsh

(AP-12), Biografic,
Dramă, 123 min.
Vineri: 20:45
Sâmbătă, Duminică:
22:00

ORAŞUL CÂINILOR -
PREMIERĂ-
(WHITE GOD)
Regie: Kornél Mundruczó
(N-15), Dramă, 119 min.
Vineri: 16:00
Sâmbătă, Duminică:
17:45

ROLUL VIEŢII MELE 
(WISH I WAS HERE)
Regie: Zach Braff
(AP-12), Comedie,
Dramă, 106 min.
Vineri: 18:30
Sâmbătă, Duminică:
20:00

KINGSMAN: SERVICIUL SECRET 
(KINGSMAN: THE SECRET SERVICE)
Regie: Matthew Vaughn

(AP-12), Acţiune, Aventuri, 129 min.
Vineri: 20:00, 22:30
Sâmbătă, Duminică: 18:30

CINCIZECI DE UMBRE ALE LUI GREY 
(FIFTY SHADES OF GREY)
Regie: Sam Taylor-Johnson
(N-15), Dramă, Romantic, 124 min.
Vineri: 13:30, 15:45, 16:30, 19:00
Sâmbătă, Duminică: 11:00, 16:45, 21:00

STOCKHOLM 
Regie: Rodrigo Sorogoyen
(AP-12), Dramă, Romantic, 90 min.
Sâmbătă, Duminică: 16:30

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: 13:45

12 ANI DE COPILĂRIE 
(BOYHOOD)
Regie: Richard Linklater
(AP-12), Dramă, 164 min.
Sâmbătă, Duminică: 13:30

ASCENSIUNEA LUI JUPITER  -3D-
(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
(AP-12), Acțiune, Aventuri, SF, 128 min.
Vineri: 14:00
Sâmbătă, Duminică: 19:00

PENE GALBENE 
-3D- DUBLAT
(YELLOWBIRD)
Regie: Christian De Vita
(AG), Animaţie, Familie, 90 min.
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 15:00

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

PINGUINII DIN MADAGASCAR 
-3D- DUBLAT
(PENGUINS OF MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
(AG), Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, 92 min.
Sâmbătă, Duminică: 11:45
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Horoscopul zilei
Berbec. Sunteţi mulţumiţi de multitudinea de şanse senti-
mentale. În ce priveşte sănătatea pot apărea disfuncţii ale
circulaţiei periferice. Cheltuiţi imediat ce primiţi pentru fa-
milie şi pentru cei ce v-au ajutat.
Taur. Vi se reproşează că pentru dv. persoana iubită parcă
nici nu ar mai exista! Pentru a scăpa de tulburările digestive,
adoptaţi o dietă severă. Bugetul „minim” vă diminuează
exuberanţa şi deveniţi foarte melancolic.
Gemeni. Discuţiile cu partenerul scot la iveală conflicte afec-
tive majore. Migrenele vor fi ca nişte „pietre” de încercare
a rezistenţei organismului. Primiţi nişte bani, dar aveţi de
făcut drumuri costisitoare.
Rac. Persoana iubită e mai puţin pretenţioasă. Se pot croniciza
bolile de inimă ale nativilor ce au depăşit 66 de ani.
În ce priveşte partea financiară, descoperiţi o nouă modalitate
de a câştiga banii.
Leu. Prea sentimentali, familiştii vor avea discuţii „aprinse”
cu persoana iubită. Toţi nativii vor putea să facă orice excese
vor, fără repercusiuni grave. Redescoperiţi ce înseamnă să
ai multe datorii, care depăşesc câştigurile.
Fecioară. Relaţia poate lua sfârşit dacă se ajunge la concluzia
că sunteţi cam orgolios.Vor rămâne la fel de stresante dis-
funcţiile hepatice. Sunteţi împiedicat să vă încasaţi azi toate
drepturile financiare.
Balanţă. Ajungeţi la concluzia că relaţiile din cuplul actual
sunt deja expirate. Există restricţii, însă doar pentru nativii
cardiaci de vârsta a treia. Se ivesc tot felul de pagube, dar
aveţi ocazia să vedeţi şi câţi prieteni apar.
Scorpion. Dacă există înţelepciune, relaţia de cuplu poate
dura o veşnicie! Îi uimiţi pe cei din anturaj şi prin energia
vitală maximă. Câştigurile se dublează, aşa că veţi face
câteva investiţii.
Săgetător. Familiştii devin conştienţi că nu pot fi fericiţi fără
persoana iubită. Mulţi nativi sunt speriaţi de apariţia unor
tulburări cardiace. Ar fi bine dacă aţi rezista tentaţiei să
risipiţi banii.
Capricorn. Întâlnirile amoroase sunt amânate iar de persoana
iubită. Vă refaceţi greu după o banală intoxicaţie. Faceţi
contracte avantajoase din punct de vedere financiar. Acordaţi
multă atenţie nevoilor celor dragi şi uitaţi de economii.
Vărsător. Conflictele cu persoana iubită sunt la ordinea zilei.
Unele complicaţii pot apă rea din cauza unor tratamente ina -
decvate. Vor scădea dramatic şi sursele dv. financiare se-
crete.
Peşti. Vă exploraţi senzualitatea şi faceţi noi cuceriri. Oboseala
continuă vă creează o stare de disconfort. Credeţi că admi-
nistraţi defectuos resursele financiare. Speraţi că vă va vizita
norocul.

Astăzi în Braşov

Opera Braşov prezintă
mâine, 21 februarie
2015, de la ora 18.30, în
Sala Operei, în cadrul
primei ediţii a Festiva-
lului Internaţional Mo-
zart, premiera de balet
„Les petits riens”, pe
muzică de W.A. Mo-
zartT, Yann Tiersen, Be-
noit Jutras.

Baletul-pantomimă într-un
act „Les petits riens” („Micile
nimicuri”) a fost creat la Aca-
demia Regală de Muzică din
Paris la 11 iunie 1778 de către
dansatorul şi maestrul de balet
Jean-Georges Noverre, pe
muzica lui Wolfgang Ama-
deus Mozart.

Maestrele de balet Nermina
Damian şi Edina Papo (cele
care semnează coregrafia şi
regia spectacolului) au imagi-
nat un subiect ce tratează viaţa

noastră de zi cu zi, cu micile
nimicuri care o înconjoară:

mici rivalităţi, certuri şi îm-
păcări, întâlniri şi despărţiri,

toate privite cu graţie, eleganţă
şi umor. Colombina, veselă şi
energică însoţeşte permanent
personajele, le veghează, le
observă, le împacă, le ajută să
treacă peste micile dezamă-
giri, asemenea unui „rezo-
neur” întâlnit în piesele de
teatru. 

În distribuţie, soliştii de ba-
let ai Operei Braşov: Iulia Co-
şeriu, Ramona Mezei, Cristina
Rotundu, Genoveva Breaz,
Dorin Mirea, Dorin Coşeriu,
Mihai Uţă, alături de ansam-
blul de balet. Scenografia şi
costumele poartă semnătura
Rodicăi Garştea.

Preţ bilete: 30 lei; 20 lei
Biletele se vând la sediul

Operei din str. Bisericii Ro-
mâne nr. 51, număr de tele-
fon: 0268.419.380. 

Program: Luni – Vineri 10
– 17 şi cu o oră înainte de în-
ceperea spectacolului.

Spectacol de balet
în premieră 

După şapte volume de so-
nete apărute în şapte ani con-
secutivi şi după recunoaşterea
naţională şi internaţională a
acestei străduinţe, poetul bra-
şovean Adrian Munteanu se
află într-un moment fast al
carierei sale literare, acela de
a-şi vedea adunate într-o an-
tologie cuprinzătoare o parte

însemnată a sonetelor tipărite
în cele şapte volume, cu mo-
dificări ulterioare pe care le-
a operat. 

Antologia „Fluturele din
fântână”, apărută la editura
bucureşteană eLiteratura va
fi lansată astăzi, 20 februarie,
la ora 17.00, la Casa Baiules-
cu, Bdul. Eroilor nr. 35.

Adrian Munteanu: Şapte ani,
şapte volume cu sonete ☺– Prietenii de pe Facebook sunt

ca pixurile.
– Cum adică?
– Ai 100, dar numai unul scrie!

☺– Dacă ştiam că eşti aşa sărac nu
mă mai măritam cu tine .
– Ai fost avertizată. Ţi-am spus de
atâtea ori că tu eşti tot ce am pe lume...

☺Un chirurg moare, ajunge la poarta

Raiului şi se aşează la coada. Imediat
îl observă Sf. Petru şi -i zice
– Furnizorii, poftiţi pe uşa din spate,
vă rog!

☺Ion şi Dumitru stau la cârciumă la
o ţuică.
Ion: – Băi Vasile, rău e să fii prost!
Vasile: – Mie-mi spui?

☺– Tată pot să mă uit la televizor?
– Da , numai să nu-l deschizi.

Bancuri
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Iată un strigăt de alarmă ce
trebue să se dea astăzi din
toate colţurile ţărei! Am pro-
pune chiar că, ori de câte ori
politicianii se prezintă în faţa
publicului să li se strige:
 Şoselele! Şoselele! – fiind-că
starea de azi a drumurilor nu

mai trebue nici un moment
tolerată. Toate articolele din
ziare şi toate discursurile ce
se rostesc să se sfârşească cu
cererea de a se reconstrui şo-
selele, ca odinioară cuvântă-
rile lui Cato cu... delenda
Carthago!

Căci, ceea ce se mai numeş-
te azi şosea naţională, nu este
de cât o ruşine care strică şi
ţărei şi reputaţiei de hărnicie
şi de muncă de care s’a bucurat
întotdeauna poporul românesc.

Şi dacă cel puţin poporul ar
fi vinovat!

Dar el a plătit totdeauna atât
cât i s’a cerut pentru drumuri
şi n-a refuzat nici munca,
atunci când Statul îi cerea s’o
presteze. Banul lui, însă, dat
pentru drumuri, a fost între-
buinţat totdeauna pentru alte
scopuri, iar dacă a fost scutit
de prestaţie, nu i s’a făcut nici
un serviciu fiind-că drumul
rău îi aduce mult mai multe
pagube de cât zilele de muncă
pe cari le presta.

De un an încoace s’au pus
noui taxe. Plătesc automobi-
liştii, plătesc toţi proprietarii
de vehicule, plătesc petroliştii
şi toţi contribuabilii ţărei în
aşa fel, în cât se întreabă fie-
care de unde să mai plătească.
Şi totuşi n’avem drumuri. Nu
se vede nicăeri o reparaţie de
şosea, ci numai gropi şi hâr-
topi peste tot. 

Reaua gospodărie a guver-
nelor politicianiste a ajuns să
nenorocească în ochii popu-
laţiunei întreg prestigiul de
care se bucura odinioară se-
lectul corp ingineresc din ser-

viciul podurilor şi şoselelor.
Oamenii aceştia ce s’au chi-
nuit o viaţă întragă la studii
ca să se facă utili ţărei lor, au
ajuns odioşi, urmăriţi peste
tot, de dispreţul şi batjocura
locuitorilor cari înoată în no-
roaie sau în praf şi cari şi văd
stricate vehiculele numai după
câţi-va chilometri de drum.

Este o surprindere pentru
toată lumea că aceşti oameni,
petru salariul, de cele mai
multe ori mizerabil, ce-l au
dela Stat, primesc odiul la
care-i expun aceia ce dau altă
destinaţiune fondurilor alocate
în buget pentru drumuri şi şo-
sele. Ei ar trebui să se întru-
nească, să protesteze şi să
oprească astfel de acţiuni dău-
nătoare ţării. În tot cazul să
se desolidarizeze şi să nu lase
impresia că se fac părtaşi cu
greşelile acelora cu care ei –
oameni technici – n’au nici în
clin nici în mânecă. Să pără-
sească chiar serviciul, ca să
înscrie în istoria ţării o pagină
de atitudine demnă de un corp

select ca acela din care fac
parte, o acţiune care să iasă
din banalul grevelor de astăzi,
toate denotând numai preo-
cupări mărunte de interese
personale şi nici una pentru
cele generale ale ţărei. 

În tot cazul să avizeze la
măsurile ce ar putea să schim-
be în bine situaţia intolerabilă
de astăzi a drumurilor şi şo-
selelor din ţara noastră. Iar
până atunci ori de câte ori
vom întâlni un politician să
nu-l scutim de neplăcerea de
a auzi în tot momentul: 

– Şoselele! Şoselele!”
Carpaţii – Anul X, nr. 528;

Duminecă , 27 Aprilie 1930

Să râdem sau să plângem?!
Parcă timpul s-a oprit în loc...
Dacă ar fi să ieşim în stradă
pentru fiecare lucru care mer-
ge rău în ţara asta, ar însem-
na să ne mutăm pe stradă...
Doar că ne-am „împiedica”
în gropi...

Pe poarta întreprinderii
„Hidromecanica” din Braşov
ieşeau zilnic zeci de turbosu-
flante „T.S.-1”, cuprinzând în-
semnate cantităţi de metale
înalt aliate şi un mare volum
de manoperă complexă. După
un număr de ani de folosire,
turbosuflantele erau casate,
date la retopit, adicătelea. 

Dar, în tot acest circuit tra-
diţional, clasic, să-i spunem,
ceva nu era în regulă, era ceva
putred, nu în Danemarca, ci
la Braşov, „ceva nu corespun-
dea autoexigenţei muncitori-
lor” hidromecanicieni. Aşa
s-a născut geniala idée de re-
cuperare a carcaselor şi a unor
piese din turbosuflantele ca-
sate, mai ales că în unele pe-
rioade, marea uzină, acum
dispărută, ducea o „mare lipsă

de carcase pentru noile tur-
bosuflante”. 

Începutul s-a făcut cu Între-
prinderea de reparaţii tractoare
din Câmpina, de unde, în de-
cursul unui an, au fost ridicate
mai bine de 1.000 de turbosu-
flante casate, preciza tov. Ing.
Petru Gîrbacea, şăful secţiei a
III-a de la „Hidro”, iar „orga-
nizaţia U.T.C.” de la uzina bra-
şoveană s-a angajat, pe bază
de contract, să efectueze „ope-
raţiile de dezmembrare a tur-
bosuflantelor casate”, a adăugat
şi tov. Florea Beianu, secretar
adjunct al comitetului UTC pe
fabrică, evidenţiindu-se câteva
or ganizaţii, de la sculărie, în
 general. Concret, turbosuflan-
tele casate erau sortate după
„vârsta” de uzură, iar cele care
mai aveau viaţă au fost „degre-

sate, spălate (mai lipseau să fie
tunse, rase şi frezate, n.n.) , su-
puse unui control tehnic minu-
ţios”. Nu mică le-a fost
surpriza, ba chiar gigantescă,
atunci când „recuperatorii” au
constatat că 70% din „carcasele
turbină, capace lagăr şi statori”
se prezentau fără nici o uzură
şi deci puteau fi remontate în
noile produse hidromecanicie-
ne. Conducerea întreprinderii,
declara tov. Francisc Stoklassa,
secretar adjunct al comitetului
de partid, a dispus extinderea
iniţiativei şi la tipurile mai mari
de turbosuflante. 

De menţionat că în tot anul
1979 au fost făcute economii
de oţeluri înalt aliate şi ma-
noperă în valoare de cca.
2,5 milioane de lei. 
„Drum Nou” – martie 1980

Cristina Baciu

Iulian Cătălui

„O valoroasă iniţiativă a colectivului de la Hidromecanica”

Şoselele! Şoselele!

A trecut aproape un an de
când Teatrul Maghiar din Cluj
a avut reprezentaţie pe scena
braşoveană, astfel că publicul
prezintă un mare interes pen-
tru deschiderea noii stagiuni
de teatru.

Primul spectacol este progra-
mat pentru vineri seară şi va fi
prezentată comedia „Femeia
rea” de Bókay János. Specta-
colul montat de Teatrul Maghiar
din Cluj s-a bucurat de mare
succes, autorul însuşi s-a depla-
sat la Cluj pentru premieră.

„Femeia rea” este o comedie savuroasă, cu
probleme actuale şi personaje inspirate din so-
cietatea noastră. Are un umor de mare clasă.

A doua premieră a stagiunii este comedia
„Oi rătăcite”, o piesă recent scrisă de André
Birabeau. O piesă care a câştigat publicul larg,
fiind prezentată cu succes la Paris, Londra,
Viena, Bucureşti şi Budapesta. Modul de pre-
zentare şi exprimarea plină de umor a unor
probleme spinoase ale societăţii sunt atuurile
piesei lui Birabeau.
Péntek este szinháznyitás a brassói Redutban. 

În: Brassói Lapok, nr. 79, 6 aprilie 1938

Dinu Eva

Deschiderea stagiunii de teatru la Reduta
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Un bărbat în vârstă de
74 din SUA i-a scris so-
ţiei sale peste 10.000 de
scrisori de-a lungul ce-
lor 40 de ani de căsnicie.
Bill Bresnan spune că
secretul mariajului feri-
cit este comunicarea.

Povestea de dragoste a doi
soţi din New Jersey a făcut
recent înconjurul lumii. Asta
pentru că în cei aproape 40
de ani de căsătorie Bill Bres-
nan i-a oferit partenerei sale
peste 10.000 de scrisori şi
cărţi poştale. Mai exact, câte
una în fiecare zi.

Bărbatul în vârstă de 74 de
ani povesteşte că totul a înce-
put în 1974. La vremea res-
pectivă, el era profesor, iar
Kirsten, studentă.

Primul mesaj i l-a scris pe
un şerveţel, la scurt timp după
ce s-au cunoscut. Obiceiul cu-
vintelor de dragoste notate pe
o bucată de hârtie s-a păstrat
însă chiar şi după ce Bill şi
Kirsten s-au căsătorit.

„Toate scrisorile sunt sem-
nate astfel: Te iubesc, draga
mea şi un semn al infinitului”,
a povestit bărbatul. „Ele sunt,
în esenţă, un jurnal al iubirii
noastre. De exemplu, aş putea
alege orice scrisoare dintr-o
zi din anul 1982 şi va începe
cu restaurantul la care am

mâncat sau filmul pe care l-
am văzut şi apoi ce am trăit
atunci (...). Nu ne-am certat
niciodată în cei 40 de ani de
căsătorie. Poate că nu am fost
de acord pe anumite subiecte,
dar mai degrabă am discutat
pe tema respectivă, nu ne-am
certat”, a mai spus el. Acum,

c e l e  p e s t e
10.000 de scri-
sori sunt depo-
zitate, în ordine
cronologică, în
25 de cutii pe
care cuplul le
păstrează în
mansarda casei
lor.

„Cheia orică-
rei relaţii este
ca fiecare dintre
parteneri să se
implice în fieca-
re zi. Trebuie să
vorbeşti despre
orice. Totul ar
trebui rezolvat
înainte de săru-
tul de noapte

bună. (...) Văd azi tinerii în
restaurante stând unul lângă
celălalt dar cu ochii aţintiţi
spre telefon, fără să se pri-
vească. Aş vrea ca ei să ştie
să se bucure mai mult de tim-
pul pe care îl petrec unii cu
ceilalţi”, a adăugat el în cele
din urmă.

I-a trimis soţiei peste
10.000 de scrisori de dragoste 

Zoe Sugg, Zoella pe You-
Tube, blogger de modă şi ma-
chiaj, are 24 de ani şi a câştigat
până acum o avere din sfaturile
pe care le dă celor care vor să
afle cum să îşi facă o coafură
şic, să îşi contureze ochii sau

să se machieze dimineaţa. Tâ-
năra din Wiltshire (sud-vestul
Angliei) şi-a cumpărat recent
o casă cu cinci camere cu 1 mi-
lion de lire sterline, bani câş-
tigaţi în urma succesului de
care se bucură recomandările
sale pe YouTube, scrie metro-
news.fr.

Zoella este urmărită pe plat-
forma video YouTube de peste
7,3 milioane de persoane.

Acum şase ani a început să
pună online sfaturi de frumu-
seţe pe care le filma în camera

ei de adolescentă şi de atunci
îşi postează săptămânal reco-
mandările (tehnici de coafură,
machiaj, modă), vizionate de
un număr tot mai mare de fani.

Succesul de care se bucură
a făcut-o să se gândească cum
să îl exploateze financiar.

Potrivit Daily Mail, ea cere
circa 27.000 de euro pe lună
pentru a posta o reclamă care
promovează un produs alături
de videoclipurile sale (cu peste
12 milioane de accesări pe
lună).

Premiile Oscar 2015: Filmul „Birdman”
favorit, urmat de „Boyhood”

„Birdman” , comedie neagră
a regizorului Alajandro Inarritu,
rămâne favorit la categoria „Cel
mai bun film”, cu trei zile în-
ainte de gala premiilor Oscar,
urmat de „Boyhood”, odă în-
chinată copilăriei de Richard
Linklater, Potrivit
Goldderby.com, site specializat
în pronosticuri la Oscar.

Cele două filme sunt nomi-
nalizate la nouă şi, respectiv,
şase categorii ale râvnitelor pre-
mii. „Birdman” a câştigat deja
la SAG Awards (premiile ac-
torilor de la Hollywood), la
DGA Awards (regizori) şi la
PGA (producători). „Boy-

hood” a triumfat la Golden
Globes şi la BAFTA, premiile
cinematografiei britanice..

În privinţa actorilor, Eddie
Redmayne, care interpretează
rolul astrofizicianului Stephen
Hawking în „The Theory of
Everything”, se află în fruntea
preferinţelor, urmat de Michael
Keaton ('Birdman').

La actriţe, se pare că Julianne
Moore va câştiga în sfârşit sta-
tueta, după cinci nominalizări,
datorită interpretării pline de
delicateţe a unei femei bolnave
de Alzheimer în „Still Alice”. 

La categoria actori în roluri
secundare, în fruntea pronos-

ticurilor se află Patricia Arquet-
te în „Boyhood” şi J.K. Sim-
mons în „Whiplash”.

La categoria „Cel mai bun
documentar”, favorit este „Ci-
tizenfour”, regizat de Laura Poi-
tras, despre Edward Snowden
şi programul de supraveghere
american. Site-ul de pronosti-
curi dă ca favorită la categoria
„Cel mai bun film străin” peli-
cula poloneză „Ida”, care pre-
zintă viaţa unei viitoare
călugăriţe ce află că are origini
evreieşti şi porneşte în căutarea
trecutului său, urmată de „Tim-
buktu” al regizorului Abder-
rahmane Sissako (Mauritania). 

Ramona Bădescu: „Am înşelat şi nu regret”
Ramona Bădescu (46 de ani) a trecut prin mai multe
relaţii eşuate, dar şi printr-un mariaj care a durat şapte
ani cu baronul italian Alessandro di Fornaro, pe care spu-
ne că nu-l va uita niciodată. „A fost o experienţă puternică,
plăcută, frumoasă, emoţionantă. A fost o nebunie, o dra-
goste, dar a fost şi un sfârşit”, a declarat ea la emisiunea
Click!, de la Prima TV.
Fosta prezentatoare TV a vorbit şi despre despărţirea
lor. „A fost o lovitură sufletească, nu a fost o lovitură de
corp. A fost o lovitură la care nu mă aşteptam pentru că
întradevăr a fost o mare dragoste, o mare iubire. Trădare?
Nu se ajunsese încă, sau am ştiut să ne oprim la mo-
mentul potrivit”, a spus Ramona Bădescu, explicând că
motivul divorţului a fost infidelitatea: „Erau nişte telefoane
mai suspecte... Începuse sfârşitul.”
Ramona Bădescu a încheiat cu încă o confesiune neaş-
teptată: „Am fost înşelată, am înşelat, am fost lăsată, am
lăsat. Eu am înşelat pentru că aşa am simţit, aşa mi-a
plăcut. Nu mi-a părut rău”.

Cristina Cioran vine la Pro TV
Cristina Cioran va intra în casa de la „Ferma vedetelor”,
alături de Ştefan Stan, Vica Blochina, Augustin Viziru,
Oana Radu, Dima Trofim, Tudorel Filimon, Dan Helciug
şi Mioara Velicu, Doiniţa Oancea şi Corina Drăgulescu,
anunţă site-ul radardemedia.ro. Pentru că în curând va
fi nevoită să renunţe la rochii şi la pantofii cu toc pentru
hainele groase şi cizmele de cauciuc, actriţa a cerut
sfaturi de la oamenii care trăiesc la ţară, pentru a se des-
curca cât mai bine în această nouă provocare.
„Mă pregătesc intens, în sensul că am vorbit cu oameni
care trăiesc la ţară şi am aflat o grămadă de lucruri inte-
resante, care cu siguranţă mă vor ajuta în «Ferma Vede-
telor». Am acceptat să intru în acest proiect pentru că nu
am această experienţă de fermă, nu am avut bunici la
ţară şi acum îmi trăiesc a doua copilărie”, a declarat ea.

Zoella, blogger de modă şi machiaj,
milionară la 24 de ani


