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VALUTĂ

Veşti bune pentru braşovenii care aveau nevoie de un trans-
plant renal. Centrul de specialitate din Braşov îşi va deschide

porţile din luna mai, după ce s-a rezolvat problema finanţării
pentru achiziţia aparaturii necesare.

Centru de
transplant renal
din mai la Braşov

Braşovul s-a înscris în cea de-a treia
ediţie a competiţiei „Oraşul Reciclă-
rii” adresată primăriilor municipa-
lităţilor din România şi organizată
de Eco-Rom Ambalaje, în parteneriat
cu Asociaţia Municipiilor din Ro-
mânia. Timp de 6 luni, în perioada
1 ianuarie – 30 iunie 2014, 46 de
municipii şi oraşe din ţară „se luptă”

pentru a dovedi că au cel mai per-
formant sistem de colectare separată
a deşeurilor de ambalaje la nivel na-
ţional. La sfârşitul primei luni, po-
trivit datelor furnizate de SC
Comprest şi SC Urban SA, în Braşov
au fost colectate separat 6.922 de
kilograme de deşeuri reciclabile. 

Braşovul vrea să devină „Oraşul reciclării”
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Gruparea FC Braşov a primit o pe-
nalitate sportivă de 21.000 de lei din
partea Comisiei de Disciplină a FRF,
din cauza datoriilor către şapte jucă-
tori, informează site-ul oficial al LPF.
Decizia Comisiei de Disciplină a FRF
a venit în urma neexecutării hotărâ-
rilor Camerei Naţionale pentru So-
luţionarea Litigiilor în cazul jucătorilor

Andrei Marinescu, Georgian Păun
(două speţe), Mugurel Buga, Bogdan
Străuţ, Ştefan Grigorie şi Daniel
Mutu. De asemenea, membrii comi-
siei au acordat un termen de cinci zile
de la comunicare pentru plata debi-
telor către jucători. În altă ordine de
idei, fundaşul central Lucian Goian
s-a transferat la FC Braşov. 

Stegarii au fost amendaţi
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Un milionar român s-a
sinucis în toaleta unui avion
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Unul dintre patronii societăţii Regiotrans Braşov, Costel Co-
mana, a fost găsit mort în toaleta unui avion care efectua un
zbor spre Costa Rica. Omul de afaceri era anchetat într-un
dosar de corupţie în care partenerul său, Iorgu Ganea, este
arestat. 
Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, Costel Comana s-a
sinucis în grupul sanitar al unui avion, pe ruta Columbia-
Costa Rica. Afaceristul a fost găsit strangulat. Costel Comana
intrase în atenţia procurorilor DNA odată cu partenerul său
de afaceri, Iorgu Ganea, în prezent arestat. Potrivit ancheta-
torilor, celor doi li s-ar fi facilitat preluarea unui număr cât
mai mare de trasee de la „CFR Călători” în interesul firmei
Regiotrans, pe care o gestionau.
Totodată, li s-ar fi permis accesul, de către o altă persoană
anchetată, la informaţii de natură economică din cadrul CFR
cu privire la limitele financiare agreate de administratorii fe-
roviari naţionali. Prejudiciul în dosar depăşeşte 5 milioane
de ruro. 
Costel Comana avea, potrivit Top 300 Capital, o avere estimată
la 30-32 milioane de euro. pag. 2
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Grupul parlamentar li-
beral începe demersurile
de demitere din func8ie a
Avocatului Poporului, Vic-
tor Ciorbea.

Anun8ul a fost făcut de
deputatul PNL Mircea
Toader, care a explicat că
Ciorbea ar fi refuzat să-și
exercite atribu8ia de a in-
voca excep8ia de
neconstitu8ionalitate în cazul
unor ordonan8e emise de Gu-
vern.

„PNL va promova și va în-
cepe demersurile pentru de-
miterea acestui Avocat al
Poporului care se numește
Victor Ciorbea, care nu a ur-
mărit decât interesele perso-

nale în această funcție pe care
o are. Procedura este parla-
mentară și noi o vom promova
în conformitate cu legea”, a
afirmat Toader, potrivit Ager-
pres.

O decizie politică în acest
sens va fi luată la următorul
Birou permanent al partidului,
a mai spus deputatul PNL.

În condi8iile în care legea
prevede ca dreptul de a se-
siza CCR asupra ordo nan -
8e lor Guvernului apar8ine
exclusiv Avocatului Popo-
rului, Mircea Toader a pre-
zentat un proiect legislativ
pentru completarea Legii
nr.35/1997 privind organi-
zarea și func8ionarea aces-

tei institu8iii.
Toader a explicat că, fiind

desemnat prin girul partidului
sau coali8iei aflate la guver-
nare, Avocatul Poporului nu
este dispus să sesizeze CCR,
indiferent dacă prevederile
ordonan8elor emise de Gu-
vern încalcă flagrant drepturi
și libertă8i fundamentale.

Cererea Elenei Udrea de a-şi renova celula,
respinsă de conducerea Arestului Capitalei

Cererea Elenei Udrea de
acum o săptămână de a re-
nova, pe banii ei, celula în
care era ţinută în arest a fost
respinsă de conducerea Ares-
tului Central al Poliţiei Ca-
pitalei, au declarat pentru
surse din Poliţie.

Răspunsul la solicitarea
Elenei Udrea a fost dat după
ce aceasta a fost eliberată din
arest şi plasată în arest la do-
miciliu, în dosarul „Micro-
soft” pe 17 februarie, ea fiind
din nou arestată miercuri, în

dosarul „Gala Bute”.
Elena Udrea a solicitat, pe

13 februarie, conducerii
Arestului Poliţiei Capitalei,
să-i permită ca, pe banii ei,
să văruiască celula în care a
fost închisă, să vopsească
gratiile şi caloriferele, să
schimbe mobilierul şi să ta-
peteze pereţii, potrivit unor
surse din Poliţie.

În virtutea legii donaţiei,
Elena Udrea a adresat con-
ducerii Arestului Central al
Poliţiei Capitalei o cerere în

care a solicitat să i se permită
să-şi renoveze celula. 

Elena Udrea s-a aflat în
arest din seara zilei de 10 fe-
bruarie, când a fost reţinută
de procurorii DNA, în ziua
următoare ea fiind arestată
pentru 30 de zile prin decizia
Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, în dosarul „Micro-
soft” . Pe 17 februarie, Udrea
a fost plasată în arest la do-
miciliu, însă miercuri a fost
din nou arestată, de această
dată în dosarul „Gala Bute”.

Gest extrem al omului
de afaceri Costel Coma-
na (Regiotrans), care se
afla într-un avion care
decolase de la Bogota,
capitala Columbiei, cu
destinația San Jose,
Costa Rica.

Potrivit presei din America
Centrală, călătorea alături de
o femeie. Costel Comana, în
vârstă de 53 de ani, a fost des-
coperit fără viaţă în toaleta
avionului. 

Cei care stăteau pe locurile
de lângă el spun că părea agi-
tat şi se dusese de mai multe
ori la toaletă, în timpul zbo-
rului. 

Când au văzut că nu a mai
revenit pe scaunul său, deşi
mai erau câteva minute până
la aterizare, oamenii au alertat
echipajul. 

Un însoţitor de zbor a des-
chis cabina şi l-a găsit fără su-
flare. Autorităţile din Costa
Rică au deschis acum o an-
chetă. Potrivit Ministerului

Afacerilor Externe, incidentul
a fost semnalat misiunii di-
plomatice şi de către autori-
tăţile locale competente.

„Potrivit primelor informaţii
obţinute, cetăţeanul român s-
ar fi sinucis prin strangulare,
în grupul sanitar al avionului.
Cetăţeanul român se afla la
bordul unei aeronave care
efectua o cursă între aeropor-
tul Bogota, Columbia, şi ae-
roportul internaţional Juan
Santamaria din San Jose,
Costa Rica. Acesta era însoţit

de o femeie de cetăţenie
 română”, se menţionează în
răspunsul Ministerului de Ex-
terne.

Consulul onorific al Româ-
niei în Costa Rica s-a deplasat
în regim de urgenţă la aero-
port pentru discuţii cu oficiali
ai Procuraturii şi pentru a
acorda asistenţă consulară fe-
meii care însoţea persoana de-
cedată. Au fost întreprinse, în
regim de urgenţă, demersuri
de informare a familiei cetă-
ţeanului român şi de obţinere
a deciziei acesteia privind re-
patrierea trupului neînsufleţit,
mai men ţionează MAE.

Gestul acestuia survine în
contextul în care DNA a
declanșat o anchetă amplă în
care este implicată și societatea
Regiotrans, unde este ac8ionar.

Un milionar s-a sinucis 
în toaleta unui avion

Razie în Gârcini
Zeci de poliţişti şi jandarmi, alături de angajaţi ai Electrica,
au participat, zilele trecute, la o acţiune de control în car-
tierul săcelean Gârcini, în vederea menţinerii unui climat
de ordine şi siguranţă civică, dar şi pentru combaterea
furtului de energie electrică şi de material lemnos. „În
urma desfăşurării acţiunii, au fost legitimate 94 persoane,
au fost controlate 18 autovehicule şi au fost aplicate 3
sancţiuni contravenţionale la Legea Circulaţiei, în valoare
totală de 195 de lei”, a declarat comisarul-şef Liviu Naghi.
Totodată, agenţii au depistat 14 locuinţe racordate ilegal
la reţeaua electrică. Proprietarii acestora, persoane având
între 21 şi 65 de ani, sunt cercetate penal în stare de li-
bertate.

Avarie pe o conductă magistrală a societăţii de termoficare
Spărtura produsă în zona unui pod a lăsat fără căldură
marţi seară, 5.200 de consumatori din trei cartiere ale
Brașovului. Magistrala avariată e veche de 25 de ani şi
urma să fie înlocuită de societatea de termoficare. Avaria
s-a produs în zona în care magistrala de agent termic
trece pe sub un pod rutier, foarte aproape de instalaţiile
care aduc apa la temperaturi de aproape 90 de grade
Celsius. Magistrala avariată are o capacitate de 1200
de metri cubi de agent termic pe oră şi alimentează cu
apă caldă 5200 de locuinţe din cartierele Tractorul, Gării
şi Centrul Civic, branşate la sistemul centralizat de ter-
moficare. Pierderile au fost de aproximativ 31 de metri
cubi de apă fierbinte pe oră. Şi au avut drept cauză scur-
gerea de apă sărată de pe pod direct pe ţeava de mare
capacitate. Defecţiunea a fost remediată pe parcursul
nopţii iar alimentarea cu apă caldă şi căldură a fost reluată
abia spre dimineaţă. Oficialii societăţii care o adminis-
trează spun că ţeava urmează să fie înlocuită, din cauza
uzurii avansate. În primăvara anului trecut, Primăria Bra-
şov a anunţat un program pentru înlocuirea acestei ma-
gistrale.

Vor demiterea Avocatului Poporului

Regiotrans Brașov anunță cu profund regret încetarea
din viața a domnului Costel Comana, unul din fondatorii
grupului. În ultima perioadă domnul Costel Comana a
avut probleme medicale majore și a suferit o serie de
intervenții chirurgicale.  De asemenea, pe fondul proble-
melor medicale, domnul Costel Comana se retrăsese
din managementul companiilor. Grupul de firme Regio-
trans este alături de familia domniei sale.

Mesaj de condoleanțe



BCR, BRD, ING şi alte șapte
instituţii vor oferi credite garan-
tate de stat tinerilor până în 35
de ani care doresc să-și cumpere
primul autoturism.

Aceştia pot obţine un împru-
mut de maxim 11.000, însă
chiar dacă plătesc un avans mai
mare, nu pot cumpăra maşini
noi mai scumpe de 13.000 de
euro.   

Avantajul e că avansul cerut
e de numai 5%, practic de patru
ori mai mic decât standardul,
iar rata lunară ajunge să fie cu
cel puţin 10% mai mică decât

în cazul unui credit obişnuit.
Pentru „Prima mașină”, în

2015 Guvernul a stabilit un pla-

fon de 350 de milioane de lei
cu care ar putea fi garantate pes-
te 14.000 de credite.

Cabinetul de fizioterapie
și recuperare medicală din
cadrul Policlinicii Râsnov,
destinat persoanelor cu
dizabilita:i, este situat în
acest moment la etajul II al
clădirii. Pacien:ii sunt
nevoi:i să urce pentru fieca-
re ședintă 45 de trepte, ne-
având acces la o rampă sau
alte mijloace de deplasare.

Pornind de la aceasta
situa:ie, consilierul local al
PC, Nicolae Folea, a solicitat
conducerii Primăriei mutarea

cabinetului de fizioterapie la
parterul clădirii sau construi-
rea unui lift care să faciliteze
accesul persoanelor la acest
cabinet. În urma acestei soli-
citări, Consiliul Local Râșnov
a aprobat în ședin:a din data
de 30.01.2015 suma de
132.000 de lei destinată con-
struirii unui lift care să per-
mită accesul facil personelor
care au nevoie de ședin:e de
recuperare la cabinetul de fi-
zioterapie. În momentul de
fa:ă 66 de persoane fac

sedin:e de recuperare la acest
cabinet. La acest cabinet vin
bolnavi pentru urmatoarele ti-
puri de programe de recupe-
rare în urma unor fracturi,
luxa:ii, rupturi sau întinderi
musculare, programe posto-
peratorii în urma diferitor
interven:ii chirurgicale și pro-
grame de recuperare pentru
diferite afec:iuni lomboscia-
tice precum hernie de disc,
discopatie lombară,  artrită,
artroză, etc. 

Sebastian Dan

Veşti bune pentru braşo-
venii care aveau nevoie
de un transplant renal.
Centrul de specialitate de
la poalele Tâmpei îşi va
deschide porţile din luna
mai, după ce s-a rezolvat
problema finanţării pen-
tru achiziţia aparaturii ne-
cesare.

Centrul a fost acreditat încă
din primăvara anului trecut, însă
au lipsit banii pentru dotări.
Consilierul judeţean Mariana
Câju (foto medalion), preşe-
dintele Comisiei de Sănătate din
cadrul forului judeţean, a pre-
cizat că în urma discuţiilor avute
s-a decis alocarea sumei de
450.000 de lei, necesară pentru
achizi:ionarea aparaturii nece-
sare func:ionării Centrului de
Transplant Renal.

Anul trecut, Ministerul Să-
nătăţii nu a alocat niciun ban

pentru investiţii, iar Consiliul
Judeţean Braşov a repartizat
3.000 de euro pentru Centrul
de Transplant Renal (în cadrul
programului de dotare cu apa-

ratură a spitalelor din Braşov),
cu care s-a achiziţionat o parte
din ustensilele de laborator ne-
cesare verificării compatibilită:ii
între donator și pacient.

La Braşov există aproximativ
300 de persoane care fac dializă,
din cauza insuficienţei renale, şi
trebuie trataţi imunologic, iar dacă
reușesc să găsească un rinichi

compatibil scapă de dializă.
„Dintre cei 300 de pacienți,

cam jumătate sunt indicați pen-
tru transplant, având în vedere
vârsta acestora. Mai mult, am

vorbit și la Centrul de dia-
liză de la Sfântu

Gheorghe, unde
și acolo sunt

50 de bol-
naci. Astfel,
pentru cir-
ca 200 de
pesoane va
exista posi-

bilitatea de
a intra în pro-

gramul de
transplantare și

vor fi puși pe lista de
așteptare a organelor. Pe de altă
parte, cei care au aparținători
care vor să doneze gratuit un ri-
nichi, pot fi tranplatați imediat.
Ceilalți trebuie să aștepte un
rinchi de la un cadavru. Iar dacă
apare o astfel oportunitate la
Brașov, operația se va face ime-
diat la Brașov”, a precizat  me-
dicul Marius Neculoiu, senator
PNL. Sebastian Dan 

Centrul de Transplant
Renal se deschide în mai
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Lift pentru persoanele cu
dizabilități la Policlinica Râșnov

Programul „Prima mașină” 
începe săptămâna viitoare
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La 1 ianuarie 2015, un număr
de 22 dintre cele 28 de state
membre ale UE aveau salarii mi-
nime na@ionale, care variau de la
184 de euro pe lună în Bulgaria
și 218 euro pe lună în România
până la 1.923 de euro în Luxem-
burg, potrivit datelor publicate,
ieri, de Oficiul European de Sta-
tistică (Eurostat). În ianuarie
2015, zece state membre ale UE
avea salarii minime sub 500 de
euro pe lună: Bulgaria (184
euro), România (218 euro), Li-
tuania (300 euro), Cehia (332
euro), Ungaria (33 euro), Letonia
(360 euro), Slovacia (380 euro),
Estonia (390 euro), Croa@ia (396
euro) și Polonia (410 euro). În

alte state membre salariile mi-
nime se situează între 500 și
1.000 de euro pe lună: Portugalia
(589 euro), Grecia (684 euro),
Malta (720 euro), Spania (757
euro) și Slovenia (791 euro). În
șapte state membre, salariile mi-
nime depășesc 1.000 de euro pe
lună: Marea Britanie (1.379
euro), Fran@a (1.458 euro), Ir-
landa (1.462 euro), Germania
(1.473 euro), Belgia și Olanda
(ambele cu 1.502 euro) și Lu-
xemburg (1.923 euro).

Comparativ cu 2008, salariile
minime în 2015, exprimate în
monedă na@ională, au crescut în
toate statele membre ale UE care
aveau salarii minime na@ionale,

cu excep@ia Greciei, unde au scă-
zut cu 14%, și a Irlandei, unde
au rămas stabile. În perioada
2008 — 2015, cea mai mare
creștere s-a înregistrat în Româ-
nia (95%), Bulgaria (64%), Slo-
vacia (58%) și Letonia (57%). 

De asemenea, Bulgaria și Ro-
mânia au cel mai scăzut salariu
minim pe economie din Uniunea
Europeană, calculat la paritatea
puterii de cumpărare standard
(PPS). La 1 ianuarie 2015, ni-
velul salariului minim în monedă
na@ională se situa în România la
975 lei, în Bulgaria la 360 leva,
în Marea Britanie la 1.074 de
lire sterline, iar în SUA la 1.257
dolari.

Oficiul Teritorial pen-
tru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii şi Cooperaţie
(OTIMMC) Brașov a im-
plementat in 2014 un
număr de nouă pro-
grame naționale și a
colaborat cu Departa-
mentul pentru IMM–
uri la implementarea
altor două programe
cu finanțare din fon-
duri europene.

În urma activităţii depu-
se în anul 2014 s-au acor-
dat finanţări de peste
8.334.000 lei, a facilitat
crearea a unui număr de
peste 250 de locuri de
muncă prin finanţări pe pro-
gramele naţionale cu fonduri
de la bugetul de stat şi fonduri
europene, a consiliat peste
300 de agenţi economici şi
potenţiali beneficiari ai fon-
durilor nerambursabile de la

bugetul de stat şi a organizat
la sediul instituţiei o serie de
întâlniri cu mediul de afaceri
pentru diseminarea informa-
ţiilor şi programelor naţionale,
a precizat ieri, la şedinţa Co-
legiului Prefectural, şeful

OTIMMC Braşov, Florin
Luca. De asemenea, alături
de instituţiile publice locale,
în special Prefectura Braşov
şi Camera de Comerţ şi In-
dustrie Braşov, a organizat şi
participat la diverse acţiuni

de promovare şi disemina-
re a programelor naţionale
şi problemelor mediului de
afaceri. 

OTIMMC Braşov este
structurat ca organ de spe-
cialitate al administraţiei
publice, cu personalitate ju-
ridică, în cadrul Ministeru-
lui Energiei, Întreprinderi
Mici şi Mijlocii şi Mediului
de Afaceri. Are ca princi-
pal obiectiv implementarea
tehnică şi financiară a pro-
gramelor de sprijinire a în-
fiinţării de noi întreprinderi
şi de susţinere a dezvoltării
întreprinderilor mici şi mij-
locii, la nivel local, potrivit
procedurilor de implemen-

tare elaborate de Direcţia de
Politici şi Programe pentru
IMM-uri. 

OTIMMC Brașov își
desfășoară activitatea în Mu-
nicipiul Brașov, Str. Turnului
nr. 5, et I, în clădirea AJOFM.

Știri pe scurt
Produsele cu preţ redus, în prag de expirare, 
trebuie expuse vizibil, cu informaţii complete
Deputaţii au stabilit, miercuri, că produsele aflate la co-
mercializare cu preţ redus cu trei zile înainte de expirarea
datei de valabilitate vor trebui să fie expuse de comercianţi
pe rafturi delimitate vizibil, cu informarea „corectă, completă
şi precisă" a consumatorilor. Camera Deputaţilor a adoptat,
cu 333 voturi pentru, unu împotrivă şi o abţinere, un proiect
de lege de iniţiat de mai mulţi parlamentari PNL. „Produsele
aflate la comercializare cu preţ redus/oferte promoţionale
cu 3 zile înainte de expirarea datei durabilităţii minime
/datei limite de consum aferente produselor alimentare
sau a termenului de valabilitate se sortează şi se expun
pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil, cu informarea
corectă, completă şi precisă a consumatorilor”, prevede
proiectul de lege. Camera Deputaţilor este for decizional.

Lucrările din Master Plan vor fi finanţate şi din 
împrumuturi publice şi acciza pe carburanţi
Lucrările de construcţie de autostrăzi vor fi finanţate din
împrumuturi publice şi acciza pe carburanţi în limita unui
plafon de 7 miliarde euro, la care se adaugă 4,8 miliarde
euro din fonduri europene şi bugetul de stat, conform Mas-
ter Planului în transport aprobat, miercuri, de Guvern. Pla-
fonul de 7 miliarde euro a fost aprobat, de asemenea, în
şedinţa de miercuri a Executivului. Valoarea totală a pro-
iectelor identificate în document se ridică la 45,4 miliarde
euro, pentru sectorul de transport rutier, feroviar, aerian,
naval şi multimodal, ministrul de resort, Ioan Rus, explicând
că finanţarea disponibilă în prezent acoperă proiectele
prioritare. Astfel, în strategia de finanţare a Master Planului,
suma indicată ca fiind disponibilă este de 2,7 miliarde de
euro din Fondul de Coeziune, inclusiv cofinanţarea de la
bugetul de stat, şi 2,1 miliarde de euro din Fondul European
de Dezvoltare Regională, pentru sectorul rutier.

Peste 8,3 milioane
de lei pentru IMM-uri

Bulgarii și românii aveau cel mai mic 
salariu minim din UE, la 1 ianuarie 2015

CE: România, în dezechilibru macroeconomic
Comisia Europeană (CE) a

decis să demareze procedura de
dezechilibru macroeconomic
pentru România și Portugalia,
două din cele 16 @ări identificate
în luna noiembrie 2014 că în-
registrează dezechilibre econo-
mice, a anun@at Comisia
Europeană.

„România înregistrează deze-
chilibre macroeconomice care
necesita monitorizare și acțiuni
la nivel de politic. În cursul celor
trei programe consecutive cu UE
și FMI dezechilibrele externe și
interne au fost reduse în mod

semnificativ. Cu toate acestea,
riscurile de pe urma situației net
negativă a investițiilor
internaționale și o capacitate re-
dusă de export pe termen mediu
necesită atenție. Mai mult, sta-
bilitatea sectorului financiar a
fost menținută până acum, dar
rămân vulnerabilități externe și
interne în sectorul bancar“, se
arată în comunicatul de presă al
Comisiei Europene.

„Acesta este un set important
și echilibrat de decizii care re-
flectă în totalitate situația eco-
nomică actuală. Comisia

demonstrează atât importanța
reformelor structurale cât și res-
pectul regulilor fiscale. Majori-
tatea statelor membre fac
eforturile necesare. Altele trebuie
să accelereze și să intensifice
eforturile de reformă, dar și să
își reducă deficitele și datoria.
Vom continua să le încurajăm
în această direcție, utilizând toate
instrumentele legale aflate la
dispoziția noastră, dacă va fi ne-
cesar“, a declarat comisarul eu-
ropean responsabil pentru
afaceri economice și monetare,
Pierre Moscovici.
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„Fumatul dăunează grav
sănătă@ii!” este un slogan bi-
necunoscut, dar care trebuie
completat și cu faptul că
este un viciu costisitor pen-
tru cei care o fac în institu -
@ii le publice.

Începând de ieri, prefectul
Mihai Mohaci a anun@at că
Prefectura Brașov va face
controale pentru a vedea
dacă se respectă Legea pri-
vind interzicerea fumatului
în institu@iile publice.

„Conform Legii privind
prevenirea efectelor consu-
mului produselor din tutun,
cu referire la fumatul în
spațiile publice închise, așa
cum sunt ele definite la
art.2, se înțelege toate spa-
țiile din instuțiile publice
centrale și locale, dar și
unități de alimentație pu -
blică de turism, comericiale,
de învățământ, medico-sa-
nitare, gări etc. Va exista un
control pe baza unui ordin
de prefect, prin care inspec-
tori de la Comisariatul
Județean pentru Protecția
Consumatorului (CJPC) și
Direcția de Sănătate Publică
Brașov să facă controale în
instituțiile publice locale, de-
concentrate și alte instituții

care aparțin unor autorități
și agenții. Tocmai pentru ca
exemplul de respectare a le-
gii trebuie să vină din partea
institu ții lor publice în ceea
ce pri vește respectul pentru
cetățean, am solicitat ca pri-
mele verificate să fie acestea.
Am solicitat să facă aceste
controale înaintea celor care
se vor face la agenții econo-
mici”, a precizat prefectul
Mihai Mohaci.

Cei care vor fi depista@i
fumând vor fi sanc@iona@i cu
amenzi contraven@ionale în-
tre 100 si 500 de lei și se
aplică persoanelor publice.
La agen@ii economici se
poate ajunge chiar și la sus-
pendarea activită@ii!

Potrivit Legii 349/2002
pentru prevenirea şi comba-
terea efectelor consumului
produselor din tutun, aflată
în prezent în vigoare, în spa-
ţiile publice închise, fumatul
este permis numai în
camere special amenajate
pentru fumat, cu respectarea
unor condiţii obligatorii.

Astfel, camerele special
amenajate pentru fumat tre-
buie să servească exclusiv
fumatului, să nu fie spaţiu
de tranzit sau de acces în

spaţiul public închis, să fie
dotate cu sisteme de venti-
laţie care să asigure elimi-
narea fumului de tutun şi să
fie dotate cu scrumiere şi
extinctoare.

Legea menţionează că
aceste camere trebuie să fie
marcate, la loc vizibil, cu
unul dintre următoarele in-
dicatoare: „Cameră pentru
fumat”, „Încăpere în care
este permis fumatul” sau
„Loc pentru fumat”, astfel
încât orice persoană să poa -
tă fi avizată asupra faptului
că numai în acel spaţiu se
poate fuma.

Iniţiatorii legii au dat ca
exemplu faptul că în mai
multe ţări membre UE, prin-
tre care Marea Britanie, Bul-
garia, Irlanda, Letonia, Gre-
cia, Spania şi Ungaria, fu-
matul este interzis în toate
spaţiile publice închise, in-
clusiv în baruri, restaurante
şi discoteci.

De asemenea, iniţiatorii
precizează că în majoritatea
ţărilor UE nu este permis
fumatul, inclusiv în clădirile
Parlamentului European,
decizia fiind luată din mai
2004.

Sebastian Dan

Controale de la Prefectură împotriva
fumatului în instituțiile publice!

Colonel (r) Bogdan Lu-
cian, născut la 30 ianua-
rie 1959 pe plaiuri pra-
hovene, şi-a dedicat în-
treaga activitate profe-
sională (34 ani de carie-
ră militară: 20.08.1981
– 30.01.2015) meseriei
pe care a îndrăgit-o şi
pe care a îmbrăţişat-o
încă din tinereţe.

Cariera militară a debutat
la vârsta de 15 ani, când a in-
trat la Liceul Militar din lo-
calitatea natală Breaza, ur-
mând apoi cum era şi firesc
Şcoala Militareă de Ofiţeri
Activi „Nicolae Bălcescu” din
Sibiu. A absolvit această şcoa-
lă ca şef de promoţie în 1981
şi a devenit ofiţer chimist.

Tânărul absolvent a ales să
pună în practică cunoştinţele
dobândite în unitatea militară
de transmisiuni de la Râşnov,
unde a activat până în anul
1994. Prin pregătirea de ex-
cepţie şi capacitatea manage-
rială de care a dat dovadă, a
primit funcţie de specialist în
cadrul Regimentului şi s-a
ocupat de activităţile impor-
tante ale unităţii. În această

perioadă începe să se contu-
reze profilul de specialist şi
vizionar în acelaşi timp, par-
ticipă la cursul de ofiţeri chi-
mişti pentru regimentul de
transmisiuni la Centrul de
pregătire din Câmpulung pe
care îl absolvă de asemenea
ca şef de promoţie.

Din 1994 a activat ca ofiţer
specilist în Statul Major de
Apărare Civilă, o unitate afla-

tă în subordinea Ministerului
Apărării Naţionale. Acest
moment a însemnat o schim-
bare profundă în cariera mi-
litară, întrucât specificul ac-
tivităţii a trecut de la activi-
tatea militară de trupă la ac-
tivitatea de coordonare a unor
formaţiuni în situaţii de pro-
tecţie civilă.

Experienţa acumulată şi de-
votamentul pentru meseria

practicată se fac prezente şi
la noul loc de muncă. O
vorbă românească spune că
„Omul sfinţeşte locul”, astfel
încât spiritul de om gospodar
a început să-şi pună amprenta
pe sediul unităţii, la vremea
aceea o clădire aflată în pa-
ragină. A fost necesar un im-
puls primit prin sosirea căpi-
tanului Lucian Bogdan şi uni-
tatea de Protecţie Civilă a cu-

noscut o perioadă de înflori-
re.

În anul 1997, la Braşov s-
a desfăşurat un amplu exerci-
ţiu de Protecţie Civilă la care
au participat reprezentanţi ai
mai multor ţări europene.  Or-
ganizat în mod exemplar,
exerciţiul a fost realizat cu
succes, iar ofiţerul Lucian
Bogdan devine cunoscut în
rândul specialiştilor de peste
hotare.

Confirmarea ca fiind un bun
specialist a venit în momentul
în care a fost desemnat să par-
ticipe în grupuri de lucru pe
probleme de protecţie civilă în
diferite ţări europene. Din
această poziţie în sala de şe-
dinţe NATO a propus şi a ob-
ţinut organizarea şedinţei
anuale a Comitetului de Pro-
tecţiei Civile al NATO în ţara
noastră, în anul 2002.

Contemporan cu toate
schimbările prin care a trecut
Protecţia Civilă, inclusiv anul
2001 când se face trecerea de
la Ministerul Apărării la Mi-
nisterul de Interne, ca o con-
firmare a capacităţii de care a
dat dovadă, a fost cooptat în
grupurile de lucru pentru ela-

borarea strategiilor de dezvol-
tare la nivel naţional, inclusiv
la elaborarea Legii Protecţiei
Civile. În urma stagiilor de
pregătire din străinătate, a do-
bândit noi cunoştinţe şi me-
tode de lucru moderne. La în-
toarcerea în ţară a iniţiat şi a
prezentat ministrului de Inter-
ne conceptul de Centru Na-
ţional/Judeţean de Conducere
şi Coordonare a Intervenţiilor,
un proiect care va fi transpus
în practică la nivel naţional

Coordonatele întregii carie-
re conduc spre definirea pro-
filului unui om şi militar de
excepţie, dăruit total meseriei,
profund implicat şi ataşat de
unitatea în care şi-a desfăşurat
cea mai mare parte a activi-
tăţii, unitate în care a urcat
treptele ierarhiei militare până
la funcţia de adjunct al in-
spectorului şef.

Apreciat şi respectat de că-
tre colegi, subordonaţi şi su-
periori deopotrivă, omul Lu-
cian Bogdan a deschis în
acest an un nou capitol, cel al
ieşirii la pensie, binemeritate
după o lungă carieră militară,
încununată de succese profe-
sionale.

O viață dedicată Protecţiei Civile



6 BRAȘOVUL ISTORIC Vineri

Poiana Braşov a fost din vechi timpuri
destinaţia drumeţiilor şi a practicării spor-
turilor de iarnă. Prima menţiune docu-
mentară a locaţiei datează din 1427, în
contextul activităţilor de oierit ce aveau
loc aici. Schiorii au urcat Postăvaru încă
din 1895. Până în preajma lui 1950, sta-
ţiunea s-a menţinut în limitele dotărilor
naturale. Doar câteva vilişoare sau cabane
puteau fi zărite ici-colo.

(sursa: ro.wikipedia.org)

Fondată în 1895, Poiana Braşov a început
prin a fi o zonă turistică pentru oraşul
 Braşov. Prima construcţie începută aici a
fost în anul 1904. În 1906, Poiana Braşov
a devenit staţiune turistică de schi şi doar
trei ani mai târziu a avut loc prima com-
petiţie de schi din România. În anul 1951,
 Poiana Braşov a găzduit Jocurile Inter -
naţionale de Iarnă studenţeşti. 

(sursa: poiana-brasov.com)

Drumul către Poiana Braşov



Braşovul s-a înscris în
cea de-a treia ediţie a
competiţiei”Oraşul Re-
ciclării” adresată primă-
riilor municipalităţilor
din România şi organi-
zată de Eco-Rom Amba-
laje, în parteneriat cu
Asociaţia Municipiilor
din România. 

Timp de 6 luni, în perioada
1 ianuarie – 30 iunie 2014,
46 de municipii şi oraşe din
ţară „se luptă” pentru a dovedi
că au cel mai performant sis-
tem de colectare separată a
deşeurilor de ambalaje la nivel
naţional. 

La sfârşitul primei luni, po-
trivit datelor furnizate de SC
Comprest şi SC Urban SA –
cele două firme care se ocupă
de salubrizarea municipiului,
în Braşov au fost colectate se-
parat 6.922 de kilograme de
deşeuri reciclabile. Cea mai
mare cantitate de deşeuri,
3.286 de kilograme, sunt am-
balajele de hârtie sau carton.

Pe locul al doilea în ordinea
cantităţii colectate – 2.350 de
kilograme – sunt deşeurile de
plastic. De asemenea, au mai
fost colectate separat de la po-
pulaţie, în luna ianuarie, 1.080

de kilograme de deşeuri de
ambalaje din sticlă şi 206 ki-
lograme de deşeuri din metal.
Aceste cantităţi au fost colec-
tate exclusiv cu ajutorul celor
aproximativ 200 de containe-

re sub formă de clopot, colo-
rate în galben, verde şi albas-
tru, în funcţie de tipul de
deşeuri căruia i se adresează,
amplasate în 96 de locaţii din
toate zonele municipiului. 

Cei peste 5 milioane de lo-
cuitori din cele 46 de oraşe
înscrise în competiţie – în-
semnând mai mult de jumă-
tate dintre românii care au
acces la sistemul de colectare
separată a deşeurilor de am-
balaje dezvoltat la nivel na-
ţional cu sprijinul Eco-Rom
Ambalaje – pot separa deş-
eurile de hârtie, sticlă, plastic
şi metal prin intermediul a
peste 10.200 de containere. 

„Consider că această com-
petiţie este o bună oportuni-
tate de a conştientiza
importanţa colectării selective
a deşeurilor, pentru că asta
înseamnă în primul rând o
schimbare de mentalitate în
ceea ce priveşte protejarea me-
diului înconjurător şi, nu în
ultimul rând, costuri mai mici
pentru serviciile de salubriza-

re. Sperăm să fim pe unul din-
tre primele locuri în această
competiţie, pentru că acest lu-
cru ar fi o confirmarea faptu-
lui că Braşovul este un oraş
curat, modern şi cu cetăţeni
responsabili”, a apreciat pri-
marul George Scripcaru.

„An de an competiţia «Ora-
şul Reciclării» s-a dovedit a fi
un proiect extrem de util, atât
prin rolul educativ, cât şi prin
factorul competitiv care a mo-
bilizat din ce în ce mai multe
autorităţi locale să se implice
în dezvoltarea sistemului de
colectare separată pentru po-
pulaţie. Numărul primăriilor
înscrise în proiect pentru cdea
de-a treia ediţie a crescut cu
60%, de la 20 în 2012, la 46
anul acesta. Eco-Rom Amba-
laje susţine şi investeşte anual
35% din aportul membrilor
săi în parteneriatul cu auto-
rităţile locale pentru ca per-
formanţa serviciilor de
colectare separată a deşeurilor
de ambalaje să crească”, a
declarat Sorin Cristian Popes-

cu, Director General Eco-
Rom Ambalaje, cu ocazia lan-
sării celei de-a treia ediţii a
competiţiei. 

La finalul celor 6 luni, câş-
tigătorul va obţine titlul de
„Oraşul Reciclării” şi marele
premiu: un Parc Tematic în
valoare de 12.000 euro, un
spaţiu inedit de relaxare ame-
najat cu mobilier realizat din
deşeuri reciclabile. În plus faţă
de ediţiile anterioare, Eco-
Rom Ambalaje va premia şi
municipalităţile clasate pe lo-
curile al II-lea şi al III-lea.

În urmă cu doi ani, Braşov
a câştigat premiul special în
cadrul „bătăliei” pentru titlul
de „Oraşul Reciclării”, pentru
implicarea în activităţile nu-
meroase şi inedite de infor-
mare şi educare a populaţiei
despre importanţa colectării
separate şi a reciclării deşeu-
rilor de ambalaje. Anul trecut,
a câştigat „premiul de emi-
nenţă” pentru campania de
comunicare despre proiect. 

A.P.

Braşovul a intrat în cursa pentru
câştigarea titlului de „Oraşul Reciclării”

Doi urşi alcoolici care au
trăit în condiţii dificile în ul-
timii 20 de ani, în Soci – Ru-
sia, vor fi aduşi la Rezervaţia
„Libearty” de la Zărneşti,
după ce Asociaţia Milioane de
Prieteni şi-a dat acceptul în
acest sens, animalele urmând
„să fie ţinute la dezalcoolizare,
cu o cură de apă minerală”.

Cristina Lapis, preşedinta
Asociaţiei Milioane de Prie-
teni, a spus că şi-a dat deja ac-
ceptul pentru primirea celor
doi urşi din Rusia, însă până
la primirea lor efectivă „mai
este cale lungă”.

„Noi am dat acceptul pentru
primirea lor la noi în rezer-
vaţie, însă primirea lor efectivă
este foarte departe, pentru că
ei trebuie mai întâi confiscaţi
de la actualul proprietar şi

apoi trebuie ca ţara să le dea
drumul. Ei au fost practic des-
coperiţi în timpul Olimpiadei
de la Soci, iar asociaţiile de
protecţie a animalelor s-au se-
sizat şi aşa au luat legătura
cu noi şi ne-au întrebat dacă
îi primim. Erau ţinuţi în cin-
diţii mizere, chinuiţi, iar unul
este orb…”, a declarat Cris-
tina Lapis pentru Mediafax.

Ea a spus că este greşit spus
că urşii sunt alcoolici, deoa-
rece aceştia nu pot dezvolta o
dependenţă faţă de alcool.

„Nu există urşi alcoolici,
pentru că ei nu sunt oameni.
Şi la noi în România au fost
urşi ţinuţi în captivitate lângă
restaurante care au primit
bere. La fel şi un urs ţinut la
o mănăstire. Urşilor le place
foarte mult berea. Dar, când

vor fi aduşi cei doi urşi din
Rusia o să îi ţinem separat, la
dezalcoolizare, cu o cură de
apă minerală Borsec ca să se
liniştească toată lumea”, a glu-
mit preşedinta Asociaţiei Mi-
lioane de Prieteni.

Rezervaţia de la Zărneşti
adăposteşte, în prezent, 79 de
urşi, iar patru dintre aceştia
sunt aduşi din străinătate, unul
din SUA, doi din Albania şi
unul din Georgia.

Potrivit bbc.com, în această
lună, un tribunal rusesc a de-
cis că cei doi urşi – doi mas-
culi – trebuie să fie confiscaţi
de la stăpînul lor, care îi ţine
într-o cuşcă foarte mică, mur-
dară, în spatele unui restaurant
din Soci. Animalele, din care
unul este orb, au devenit de-
pendente de alcool deoarece-
vizitatorii le-au oferit foarte
des astfel de băuturi în ultimii
20 de ani, precizează agenţia
de presă Tass.

Decizia tribunalului devine
efectivă în martie. În prezent,
urşii locuiesc în continuare în
aceeaşi cuşcă şi au nevoie de
documente de transport care
trebuie să fie emise de auto-
rităţile din Soci. Sanctuarul
de urşi de la Zărneşti s-a oferit
să îi primească pe cei doi urşi
din Soci şi să le asigure tra-
tament adecvat pentru depen-
denţa lor de alcool.
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Doi urşi „alcoolici” din Soci, 
aduşi în Rezervaţia de la Zărneşti
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Vitamina care „omoară” cancerul  
Vitamina B17 ar putea re-

prezenta o soluţie în tratarea
cancerului. Oamenii au nevoie
de cel puţin 100 miligrame
de vitamina B17, echivalentul
a 7 sâmburi de caise, pentru
a reduce riscul îmbolnăvirii
de cancer

O persoană din trei va muri
din cauza unei forme de can-
cer, arată statisticile de spe-
cialitate. Asta în ciuda faptului
că în prezent există tratamente
tot mai avansate. De exemplu,
radioterapia şi chirurgia sunt
capabile să vindece unii bol-
navi, iar chimioterapia şi-a do-
vedit eficacitatea în tratarea
a 10 tipuri de tumori maligne,
notează Sfatul Părinţilor.

Medicii spun că aproxima-
tiv 60% dintre pacienţii des-
coperă că sunt bolnavi atunci
când afecţiunea este atât de
răspândită în corp încât chi-
mioterapia nu poate fi utili-
zată în dozaje suficient de
mari pentru a distruge celulele
canceroase din cauza toxici-
tăţii sale foarte mari. În plus,
există câteva tipuri de tumori
pentru care la ora actuala nu
există niciun fel de tratament.

Pentru pacienţii care trata-
mentul urmat nu mai are ni-
ciun rezultat, vitamina B 17
ar putea reprezenta soluţia
pentru tratarea cancerului. Re-
zultale celor mai recente studii
din domeniul oncologiei arată

că această vitamină ar ajuta
la tratarea cancerului. 

Potrivit specialiştilor, oa-
menii au nevoie doar de 100
miligrame de vitamina B17,
echivalentul a 7 sâmburi de
caise, pentru a avea o viaţă
din care cancerul să fie total
exclus.

Miezul sau seminţele de
mere, caise, cireşe, nectarine,
piersici, pere şi prune conţin
această substanţă - amigdali-
na. Vitamina B17 se mai gă-
seşte şi în fasole, linte,
migdale amare, nuci de ma-
cadamia, fructe de pădure,
semniţe de Chia, de in, de su-
san, acacia, iarba de grâu,
grâu negru, chia şi in.

Efectele dezastruoase pe care băuturile
energizante le pot avea asupra corpului 

Băuturile energizante tre-
buie băute ocazional. Aver-
tismentul vine din partea
medicilor nutriţionişti care
afirmă că aceste băuturi am-
plifică efectele negative ale al-
coolului şi ale fumului de
ţigară.

Tot mai mulţi adolescenţi
ajung la camera de gardă a
centrelor medicale de toxico-
logie din cauza consumului
exagerat de băuturi energizan-
te pe care le combină adesea
cu alcool şi le asociază cu fu-

matul. „Se stimulează să con-
sume cantităţi foarte mari de
alcool tare într-un timp foarte
scurt. Ficatul care trebuie să
detoxifice nu are timp să intre
în acţiune, nu are cantităţile
necesare de alcool-dehidrage-
nal care să detoxifice”, spune
doctorul Coriolan Ulmeanu.

Este vorba de enzimele pre-
zente în mod normal în ficat,
care descompun alcoolul. În
plus, un mediu cu fum de ţi-
gară înseamnă oxigenerare
slabă a creierului, ”atacat”

deja de alcool. Aşadar se du-
blează riscul toxic.

Medicii mai avertizează şi
asupra amestecului băuturilor
energizante cu alcoolul mă-
reşte riscul intoxicaţiei. În
ceea ce priveşte efectele bău-
turilor energizante, acestea
sunt mai puternice asupra or-
ganismului cu cât vârsta con-
sumatorului este mai mică.
Un adult poate să consume
până la două doze într-o zi,
dar în adolescenţă această
cantitatea este prea mare.

Durerea în piept, tran spi -
rația și oboseala extremă
sunt doar câteva dintre
simptomele atacului de
cord. 

Oboseală. Medicii spun că
aceasta este una dintre cele mai
frecvente simptome întâlnite în
special la femei. În timpul unui
atac de cord, fluxul de sânge care
ajunge la inimă se reduce, pu-
nându-se accent suplimentar pe
mușchiul inimii, favorizând astfel
apari8ia oboselii. Dacă ai vreo
suspiciune, discută cu medicul
cardiolog să vezi dacă nu ar fi
indicat să faci o electrocardio-
gramă (EKG), pentru a verifica
activitatea inimii.

Durere în spate, brațe și piept. Du-
rerea în spate, piept sau oricare
din bra8e este adesea semnul unui
atac de cord tăcut. Deoarece du-
rerea, de cele mai multe ori nu
este înso8ită de durerea în piept
asociată cu atacul de cord, cei

mai mul8i tind s-o ignore.
Scurtarea respirației. Dacă în-

ainte urcai scările din bloc sau
cele de la metrou fără proble-
me, dar acum te oprești mai
des și tragi aer în piept pentru
că ai senza8ia că nu po8i să res-
piri, este posibil ca acest sim-
ptom să fie al unui atac de
cord. Mai mult, dacă sim8i că
nu ai aer imediat după ce te

trezești, mergi la medic.
Arsuri la stomac. Dacă sim8i o

arsură în stomac după un prânz
greu, este posibil să nu fie ceva
grav. Dar dacă durerea apare din
senin și dacă nu te-ai mai con-
fruntat cu aceasta înainte, nu mai
amâna vizita la medic.

Stomac deranjat. Simptomele
atacului de cord poate include și
problemele cu stomacul, cum

sunt grea8a sau vărsăturile. Indi-
cat ar fi să nu amâni vizita la me-
dicul specialist.

Durere în gât. Disconfortul
inexplicabil în gât sau maxilar
ori o senza8ie de apăsare în gât
poate indica un atac de cord.
Este important pentru persoa-
nele cu diabet zaharat să acorde
o aten8ie sporită acestor schim-
bări subtile.

Simptomele tăcute
ale atacului de cord

Ridichea neagră (Rapha-
nus sativus niger) este o le-
gumă rădăcinoasă ce
apar8ine familiei Crucifere
(denumirea vine de la florile
care au patru petale în formă
de cruce).  Consumul acestei
legume este recomandat în
sezonul rece, pentru stimu-
larea imunită8ii.

Con8ine vitaminele A, B,
C, precum și magneziu, fier,
calciu, iod, sodiu, fosfor, fier,
potasiu, sulf, cupru, seleniu,
zinc, mangan, fibre alimen-
tare, glucide, uleiuri
esen8iale, enzime, microele-
mente, flavonoide, uleiuri
volatile sulfurate, proteine,
grăsimi.

Ridichea neagră are rol în
drenarea ficatului, creșterea
cantită8ii și a fluidită8ii bi-
liare, întărirea sistemului im-
unitar, prevenirea răcelii,
reglarea digestiei, reglarea
tranzitului intestinal și pre-
venirea constipa8iei (datorită
con8inutului bogat de fibre).
De asemenea, are proprietă8i
antimicrobiene precum și
efect antibacterian asupra
florei digestive.

Artroza poate fi atenuată
printr-o cură cu sirop ob8inut
prin macerarea ridichii ne-
gre. Ridichea neagră ajută
și la vindecarea unor
afec8iuni renale și pulmona-
re, calmarea tusei, reglarea
tensiunii arteriale. Are
proprietă8i diuretice, fiind
utilă, de asemenea, și în
afec8iuni cutanate, alergii,
eczeme, datorită pro prie -
tă8ilor sale dezinfectante.

Datorită con8inutului său
bogat în vitamina C și iod,
ridichea neagră vindecă ra-
hitismul și scorbutul.

Ridichea neagră este fo-
losită și în industria cosme-
tică, la prepararea diferitelor
creme.

Poate fi consumată cru-
dă (cură8ată de coajă și
dată pe răzătoare, ca atare
sau în componen8a unor
salate), sub formă de suc,
sirop (în amestec cu miere
de albine, formă sub care
constituie un remediu efi-
cient împotriva răcelilor,
tusei, răgușelii), drept con-
diment, la prepararea unor
sosuri.
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Leacuri din grădină: 
ridichea neagră



AS Monaco a învins la
Londra formația Arse-
nal și este cu un pas în
sferturile de finală ale
Ligii Campionilor.

AS Monaco a produs sur-
priza optimilor de finală ale
Ligii Campionilor la fotbal
prin victoria cu scorul de 3-
1 în faGa formaGiei engleze
Arsenal, la Londra. OaspeGii
au deschis scorul prin Geof-
frey Kondogbia în minutul
38. Șutul lui Kondogbia a fost
deviat de fundașul lui Arse-
nal, Per Mertesacker și min-
gea a poposit în poarta
tunarilor. OaspeGii au majorat
diferenGa de pe tabela de mar-
caj în minutu 53. Fostul vârf
al formaGiilor Tottenham Hot-
spur și Manchester United,
bulgarul Dimitar Berbatov a
înscris pentru 2-0 la capătul

unui contraatac superb al
formaGiei franceze. „Tunarii”',
care au avut o prestaGie sub
așteptări în acest meci, au re-
dus din diferenGă prin Alex
Oxlade-Chamberlain în mi-
nutul 90+1, gol care îi oferea
speranGă în perspectiva retu-
rului echipei pregătite de Ar-
sene Wenger, care a fost în
trecut și antrenor la Monaco.
Belgianul Yannick Ferreira-
Carrasco le-a stricat și mai
tare seara londonezilor după
ce a marcat în minutul 90 +
4, la ultima fază a meciului
și astfel monegascii au prima
șansă la calificarea în sfertu-
rile de finală ale Champions
League. Echipa lui Leonardo
Jardim a oferit o lecGie de răb-
dare și contraatac, iar Arsenal
a ratat câteva ocazii mari, mai
ales prin vârful Olivier Gi-
roud, care nu a nimerit poarta

la niciunul din cele șase șuturi
expediate spre buturile lui Su-
basic. Monaco nu a mai ajuns
în sferturile Champions Lea-
gue din 2004. Returul va avea
loc pe 17 martie, pe stadionul
Louis II.

Finalista învinsă la Leverku-
sen. Echipa germană Bayer
Leverkusen a învins cu scorul
de 1-0 (0-0) formaGia spanio-
lă Atletico Madrid, finalista
ediGiei trecute a Ligii Cam-
pionilor la fotbal, pe teren
propriu, în prima manșă a
optimilor de finală ale
competiGiei. InternaGionalul
turc Hakan Calhanoglu a
marcat singurul gol al parti-
dei, în minutul 57, cu un șut
din unghi la colGul scurt.
Bayer a avut și o bară, în mi-
nutul 26, la șutul lui Spahic
din afara careului. Și oaspeGii
au avut o situaGie mare de gol

în finalul primei reprize, dar
Leno s-a opus la șutul lui Tia-
go. Atletico, nevoită să efec-
tueze două schimbări încă
din prima repriză, după ac-
cidentările lui Siqueira și
Saul Niguez, a terminat me-
ciul în zece oameni, portu-
ghezul Tiago fiind eliminat
în minutul 76. Pentru Bayer
Leverkusen a fost prima vic-
torie în această fază a
competiGiei în istoria partici-
părilor sale în Champions
League. Madrilenii au suferit
doar a doua înfrângere în
Liga Campionilor din sep-
tembrie 2013 încoace. În re-
tur, programat pe 17 martie,
la Madrid, Atletico nu va pu-
tea conta, alături de Tiago,
nici pe fundașul uruguayan
Diego Godin, suspendat pen-
tru cumul de cartonașe gal-
bene. 

Surpriză mare în
Champions League
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Pagină realizată de 
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea 

Stegarii au fost amendați
Gruparea FC Braşov a primit o penalitate sportivă de 21.000
de lei din partea Comisiei de Disciplină a FRF, din cauza
datoriilor către şapte jucători, informează site-ul oficial al
LPF. Decizia Comisiei de Disciplină a FRF a venit în urma
neexecutării hotărârilor Camerei Naţionale pentru Soluţio-
narea Litigiilor în cazul jucătorilor Andrei Marinescu, Georgian
Păun (două speţe), Mugurel Buga, Bogdan Străuţ, Ştefan
Grigorie şi Daniel Mutu. De asemenea, membrii comisiei
au acordat un termen de cinci zile de la comunicare pentru
plata debitelor către jucători. În altă ordine de idei, stegarii
s-au înțeles cu fundașul central Lucian Goian, care a semnat
un contract valabil până la finalul acestui sezon. Lucian
Goian, în vârstă de 32 de ani, a mai jucat la Foresta Fălticeni,
FC Oneşti, Ceahlăul Piatra Neamţ, Astra Ploieşti, Dinamo,
Tianjin Teda și Beijing Baxy.

Europa League
Manşa secundă a 16-imilor de finală din Liga Europa a fost
programtă aseară. Programul meciurilor: Dinamo Moscova
- Anderlecht Bruxelles (în tur 0-0), Zenit St. Petersburg -
PSV Eindhoven (1-0), Beşiktaş Istanbul – Liverpool (0-1),
Fiorentina – Tottenham (1-1), Inter Milano - Celtic Glasgow
(3-3), Salzburg – Villarreal (1-2), Dinamo Kiev – Guingamp
(1-2), Legia Varşovia - Ajax Amsterdam (0-1), Borussia Mön-
chengladbach – Sevilla (0-1), Bruges – Aalborg (3-1), Spor-
ting Lisabona – Wolfsburg (0-2), Olympiakos Pireu - Dnepro
Dnepropetrovsk (0-2), Napoli – Trabzonspor (4-0), Everton
- Young Boys Berna (4-1), Feyenoord - AS Roma (1-1) şi
Athletic Bilbao - AC Torino (2-2). Meciurile s-au terminat
după închiderea ediției. 

S-a suspendat campionatul Greciei
Guvernul grec a decis suspendarea campionatului de fotbal
până la noi ordine, după violenţele de la derbyul dintre Olym-
piakos Pireu şi Panathinaikos Atena de duminică. Campio-
natul Greciei a mai fost suspendat de două ori în acest sezon.
Marţi, o reuniune a comitetului director al ligii profesioniste
din Grecia a fost întreruptă după un conflict violent între pre-
şedinţii cluburilor Olympiakos şi Panathinaikos. Suspendarea
vizează primele trei divizii. „Avem un nou Guvern care vrea
să pună capăt acestor violenţe. Astfel, am fost informaţi că
această ediţie de campionat este suspendată până la noi
ordine”, a declarat preşedintele Superligii elene, Giorgos
Borovilos.

Ei joacă împotriva Israelului
Jucătorii Adrian Ungur, Marius Copil, Horia Tecău şi Florin
Mergea vor face parte din echipa României pentru întâlnirea
cu Israel, contând pentru turul 1, Grupa I din Zona Euro/Afri-
cană a Cupei Davis, informează site-ul Federaţiei Române
de Tenis. Căpitanul-nejucător al echipei de Cupa Davis a
României este Andrei Pavel. Întâlnirea dintre România şi
Isarel va avea loc în perioada 6-8 martie 2015, la Sala „Tran-
silvania" din Sibiu. Echipa care va câştiga întâlnirea va
accede în turul 2 din Grupa I, Zona Euro/Africană, iar echipa
care va pierde va merge la barajul turului 1 al Grupei I, din
Zona Euro/Africană. 

Karabatic cel mai bun jucător
Francezul Nikola Karabatic a fost desemnat cel mai bun ju-
cător al anului 2014 de către cei 55.000 de votanți care au
participat la ancheta realizată de Federația Internațională
de Handbal (IHF) în perioada 13-20 februarie, în timp ce in-
terul stânga al naționalei României, Cristina Neagu, a ocupat
locul 2 în topul pentru cea mai bună jucătoare, după brazi-
lianca Eduarda Amorim. Hanbalistul francez, campion eu-
ropean în ianuarie 2014 și campion mondial în 2015, a
întrunit 33,7 la sută din sufragii, urmat de danezul Mikkel
Hansen (21 la sută) și de un alt francez, Thierry Omeyer
(19,5 la sută). Este pentru a doua oară când Karabatic, care
evoluează la clubul FC Barcelona, câștigă acest prestigios
trofeu (decernat din 1988), după cel din 2007. La feminin,
brazilianca Eduarda Amorim, 28 de ani, câștigătoarea Ligii
Campionilor cu Gyor, a întrunit 35,2 la sută sufragii, urmată
de Cristina Neagu, de la Buducnost Podgorica, (28,5 la sută)
și de norvegianca Heide Loke, de la Gyor (16,8 la sută).
Cristina Neagu a fost desemnată în 2010 de IHF cea mai
bună handbalistă a lumii, iar în 2009 cea mai bună tânără
jucătoare din lume, fiind aleasă cel mai bun inter stânga la
EURO 2014, competiție la care a fost a doua marcatoare
și la care s-a clasat pe locul 9 cu România. Totodată, ea a
participat la turneul Final Four al Ligii Campionilor cu echipa
de club, Buducnost Podgorica, cu care conduce detașat în
grupa principală la ediția din acest an.

Ultimul bal din sezonul regulat
Olimpia CSU Brașov va juca la sfârșitul

acestei săptămâni ultimul meci al sezonului
regulat din prima ligă de baschet feminin.
Sâmbătă, la Alexandria, „Olimpicele” vor
încerca să câștige toate punctele puse în
joc. Chiar dacă va fi dificil, Jones și com-
pania sunt încrezătoare în șansele lor. Cu
o victorie în partida de la Alexandria,
brașovencele vor fi sigure de locul șapte

la finalul sezonului regulat, ceea ce în-
seamnă că vor juca în prima fază a play-
off-ului împotriva formaGiei CSM
Târgoviște. „Partida de la Alexandria, ul-
tima din cadrul sezonului regulat al primei
ligi de baschet feminin, este una foarte im-
portantă pentru noi. Dacă pentru fetele de
la Alexandria meciul nu are o miză foarte
mare, pentru noi este foarte important să

câștigăm. Cred că putem face o figură fru-
moasă chiar dacă formația din Alexandria
este una dintre echipele puternice ale cam-
pionatului. Dacă vom reuși să câștigăm
acest joc atunci probabil că vom încheia
sezonul regulat pe poziția a șaptea și ne
vom duela în prima fază a play-off-ului cu
formația din Târgoviște”, a spus tehnicianul
„Olimpicelor” Dan Calancea. 



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

EFECTUL LAZARUS -PREMIERĂ-
(THE LAZARUS EFFECT)
Regie: David Gelb
(N-15) Thriller, 135 min.
Vineri: 16:15
Sâmbătă, Duminică: 18:05

BĂIATUL DIN VECINI -PREMIERĂ-
(THE BOY NEXT DOOR)
Regie: Rob Cohen
(N-15) Thriller, 91 min.
Vineri: 18:45
Sâmbătă, Duminică: 16:15

FOCUS -PREMIERĂ-
Regie: Glenn Ficarra, John Requa
(AP-12) Comedie, Crimă, 105 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 20:30

FEMEIA ÎN NEGRU 2: ÎNGERUL MORŢII 
(THE WOMAN IN BLACK 2: ANGEL OF DEATH)
Regie: Tom Harper

(N-15) Dramă, Thriller, Horror, 98 min.
Vineri: 21:45
Sâmbătă, Duminică: 22:40

DE CE EU? -PREMIERĂ-
Regie: Tudor Giurgiu
(AP-12) Crimă, Dramă, Thriller, 130 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:00, 17:30,  20:00, 22:30

ORAŞUL CÂINILOR 
(WHITE GOD)
Regie: Kornél Mundruczó
(N-15) Dramă, 119 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 22:35

KINGSMAN: SERVICIUL SECRET 
(KINGSMAN: THE SECRET SERVICE)
Regie: Matthew Vaughn
(AP-12) Acţiune, Aventuri, 129 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:45

CINCIZECI DE UMBRE ALE LUI GREY 
(FIFTY SHADES OF GREY)
Regie: Sam Taylor-Johnson
(N-15) Dramă, Romantic, 124 min.
Vineri: 16:30, 19:15
Sâmbătă, Duminică: 18:00, 20:15

SPONGEBOB: 
AVENTURI PE USCAT 
-3D- DUBLAT
(THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER)
Regie: Paul Tibbitt
(AG) Animaţie, Aventuri, Comedie, 93 min.
Vineri: 13:15
Sâmbătă, Duminică: 11:15

ASCENSIUNEA LUI JUPITER -3D-
(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
(AP-12) Acțiune, Aventuri, SF, 128 min.
Vineri: 14:00
Sâmbătă, Duminică: 15:30

PENE GALBENE -3D- DUBLAT
(YELLOWBIRD)
Regie: Christian De Vita
(AG) Animaţie, Familie, 90 min.
Sâmbătă, Duminică: 11:45, 13:30

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
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Horoscopul zilei
Berbec. Preluaţi iniţiativa şi vă „ataşaţi” erotic de o persoană
complicată. Abordarea detaşată a problemelor cotidiene vă
asigură calmul. Vă comparaţi câştigurile cu cele ale colegilor
şi vă enervaţi cam inutil.
Taur. Doriţi din tot sufletul să vă „smulgeţi” din rutina unei
iubiri călduţe. Vi se recomandă consumul de multe lichide.
Ideile şi sfaturile financiare ale amicilor se dovedesc obiective
şi salvatoare.
Gemeni. Sunteţi conştient că v-aţi îndrăgostit de o persoană
nepotrivită din anturaj. Pot apărea oricând crize biliare acute.
Lărgirea sferei de obligaţii va atrage şi o mărire a venituri-
lor.
Rac. Relaţia dv. amoroasă redevine caldă şi foarte armonioasă.
Nu amânaţi efectuarea analizelor de sânge, pentru că aţi de-
păşit limita de stres. Vă stimează toată lumea, însă promo-
varea tot întârzie.
Leu. Înţelegerea şi iertarea reciprocă vor „cimenta” actuala
relaţie amoroasă. Nu aţi învăţat cum să vă stăpâniţi starea
de irascibilitate continuă. Primele şi „comisioanele” con-
tribuie la mărirea veniturilor dv.
Fecioară. Nu trebuie să vă bazaţi pe ajutorul nimănui pentru
a recuceri persoana iubită. Problemele renale au devenit
parcă şi mai violente, dar la medic nu aţi ajuns. Vă completaţi
bugetul în mod fericit prin „salariul” de la un nou job.
Balanţă. Pot apărea din nou impulsuri erotice de neînvins.
Crizele de gastrită sau renale apar când vă este lumea mai
dragă. Pentru moment, câştigurile financiare din alte surse
rămân la cote înalte.
Scorpion. Va trebui să alegeţi între dorinţele proprii şi cele
ale persoanei iubite. O vacanţă ar rezolva tulburările cardiace.
Dinamismul vă ajută să faceţi schimbări ce atrag bonusuri
complementare.
Săgetător. Obţineţi pe neaşteptate întreaga „atenţie” şi tot
ajutorul persoanei iubite. Renunţaţi la medicaţie din cauza
efectelor secundare. Fiţi mult mai precaut cu investiţiile pre-
tinse zilnic de familie.
Capricorn. Tentaţia de a obţine admiraţia unei persoane din
anturaj vă cam încurcă. „Otrava” gândurilor pesimiste vă
poate provoca şi noi probleme de sănătate. Cheltuielile ne-
prevăzute vă secătuiesc bugetul personal.
Vărsător. Este necesar să faceţi o inventariere a dorinţelor
persoanei iubite. Aveţi o capacitate fantastică de refacere a
organismului după orice boală. V-aţi obişnuit ca „influxurile
de capital” să fie la ordinea zilei.
Peşti. Menţineţi un regim alimentar cu un nivel scăzut de
sare! Nu aveţi de ce să strângeţi cureaua, dar treceţi printr-
o criză de avariţie. Găsiţi în sfârşit un „limbaj” prin care re-
cuceriţi persoana iubită.

Filme în weekend la Cityplex

Mâine, 28 februarie
2015, de la ora 18.30,
în Sala Operei, în în-
cheierea Festivalului
Internaţional Mozart,
sunteţi invitaţi să vizio-
naţi opera buffă „Cosi
Fan Tutte” de W.A. Mo-
zart sau „Şcoala aman-
ţilor”, compusă în anul
1789, pe un libret de
Lorenzo da Ponte.

Premiera a avut loc un an
mai târziu la Burgtheater din
Viena, această capodoperă
mozartiană fiind apreciată de
Joseph Haydn şi de împăratul
Joseph al II-lea. Întreaga par-
titură muzicală a fost creată
în timp de o lună. Subiectul,
datorită simetriei sale, pare
a fi inspirat dintr-o comedie
italiană cu măşti. Doi tineri
ofiţeri probează fidelitatea lo-
godnicelor, la îndemnul filo-

sofului Don Alfonso, ajutat
de Despina, camerista tine-
relor fete. Cele şase personaje
încep jocul dragostei şi al în-
tâmplării, asemenea unei pie-
se de teatru scrisă de

Marivaux. Concluzia nu este
cea mai fericită: tinerele uită
repede logodnicii, preferând
avansurile pline de pasiune
ale unor prinţi albanezi care
nu sunt alţii decât iubiţii aces-

tora deghizaţi. Don Alfonso
şi cei doi logodnici exclamă
în final: „Cosi fan tutte!”
(Aşa fac toate!).

În distribuţie, soliştii Operei
Braşov: Ioana Mărgărit, Ga-
briela Hazarian, Mihai Irimia,
Valentin Marele, Corina
Klein, Marian Reşte. Îşi dau
concursul Corul şi Orchestra
Operei Braşov. La pupitrul di-
rijoral este invitat maestrul
Daisuke Soga (Japonia), cel
care încă din 1990, este un
obişnuit al scenelor din Bra-
şov. Regia spectacolului este
semnată de Cristian Mihăi-
lescu, iar scenografia de Ro-
dica Garştea.

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

Operei, str. Bisericii Române
nr. 51, tel. 0268/419380. Pro-
gram: Luni – Vineri 10 – 17
şi cu o oră înainte de începe-
rea spectacolului.

„Şcoala amanţilor”,
la Opera Braşov 

Lansarea volumului „Cul-
tura Motocicletelor – Studii
de sociologia moto-mobilită-
ţii”, autor Gabriel Jderu, co-
lecţia Sociologie, va avea loc
astăzi, la Librăria Şt.O. Iosif,
de la ora 14.00.

Alături de autor sunt aştep-
taţi moto-pasionaţi, fani. Pro-
fesorul Gheoghe Onuţ, de la

Universitatea Transilvania va
vorbi despre volum. Va fi pre-
zent şi editorul Bogdan Hrib,
de la Editura Tritonic.

Gabriel Jderu este confe-
renţiar universitar la Depar-
tamentul de Sociologie,
Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială, Universita-
tea din Bucureşti. 

Lansare de carte: 
„Cultura Motocicletelor” ☺ Ion şi Maria sunt proaspăt că-

sătoriţi. Într-o zi, pe când Maria era
plecată de acasă, Ion trebăluia prin
ogradă. 
Apare Vasile şi de departe îi strigă: 
– Ioaneee! Măi Ioaneee! Vezi că
 Măria ta e cu Gheorghe şi se tăvălesc
amândoi în lucernă! 
Când aude Ion una ca asta, se face
negru de furie, ia furca şi pleacă în
grabă către zăvoi. 

După o vreme, se întoarce cu pălăria
pe ceafă, fluierând fericit. 
Vasile îl întreabă: 
– No, ia zi, care-i treaba? 
Ion îi răspunde tacticos: 
– Totu-i bine. Nu era lucerna mea.
☺– Nene, n-aţi văzut pe aici o
mamă fără un copil de mână?
☺Doi miriapozi trec pe lângă
o doamnă: 
– Ce picioare grozave are!
– Da, dar cam puţine.

Bancuri
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Din presa maghiară
Introducerea gazului în Braşov numai după obţinerea
scutirii de vamă pentru conductele necesare
După un comunicat semi-oficial, sunt preconizate că în
viitorul apropiat se vor începe lucrările pentru introducerea
gazului în Braşov. Primarul Braşovului, colonelul Nanu
a declarat că momentan conducerea oraşului este în tra-
tative cu reprezentanţii Societăţii de Gaz. Ambele părţi
au manifestat interes, dar Societatea de Gaze a pus ca
şi condiţie, ca reprezentanţii Braşovului să intervină la
minister pentru a obţine scutire de vamă pentru conduc-
tele de tip „Mannesman”. Această scutire înseamnă în
jur de 60 – 70 milioane lei. Până ministerul nu va aproba
această scutire, toate discuţiile legate de introducerea
gazului în Braşov sunt pur teoretice.

Amig a vezetékcsövek vámmentességét Brassó
meg nem kapja, nem kezdenek a földgáz

bevezetésének munkálataihoz. 
În: Brassói Lapok, nr. 93, 23 aprilie 1938

„Românul are un proverb:
„râde om de om şi dracul de
toţi”. Dar cum dracul repre-
zintă nenorocirea, proverbul
s’ar putea aplica şi la nenoro-
cirea care pândeşte însăşi
existenţa Statului nostru.

Astăzi, dacă privim la lu-
mea noastră politică, vedem
că partidele noastre politice
din opoziţie râd de modul
cum şi-a sfârşit guvernarea
d-nul Iuliu Maniu. Altă dată
râdea d-nul Iuliu Maniu cum
îşi sfârşiau guvernarea alţii.
Dar la hidosul rânjet al neno-
rocirei care ne pândeşte ţara,
nu priveşte nimeni?

Şi totuşi, ea este atât de
aproape de noi în cât numai
schimbarea imediată şi radi-
cală a metodelor de guvernare,
prin intervenţia energică şi ho-
tărâtă a factorului care deţine
instrumentul de forţă, ar mai
putea-o înlătura.

Orice întârziere nu poate
să ne fie de cât fatală.

Am putea să dăm multe
exemple, dar noi îl vom lua
pe cel de la ordinea zilei. Pe
însuşi d-nul Iuliu Maniu.

Născut şi crescut, într’o alt-
fel de atmosferă politică, se
poate spune despre Iuliu Ma-
niu tot ce poftesc adversarii
lui politici. Un singur lucru
nu i se poate contesta totuşi

fostului preşedinte de consiliu:
că d-sa n’a colaborat în nici
un fel, în trecut, la statorirea
acelor metode politice a căror
urgentă schimbare se impune
astă-zi.

D-nul Iuliu Maniu are des-
igur o mare parte de vină în
situaţia grea pe care a lăsat-o
acum ţării. Dar, după noi, vina
cea mai mare a d-sale este, că
din dorinţa de a veni cât mai
repede la putere, a preferit să
se angreneze metodelor vechi
politice, de cât să lupte împo-
triva lor şi să le distrugă.

Acestei greşeli, şi numai
acesteia, se datoreşte sfârşitul
pe care l-a avut zilele trecute.
Metodele vechi, contra cărora
d-sa a luptat în opoziţie dar
cu care a pactat la un moment
dat pentru a-şi asigura venirea
mai repede la putere, l-au în-
vins şi l-au compromis.

Un moment, pe la începutul
anului 1928, se întrezărea la
d-nul  Iuliu Maniu un plan de
luptă care l-ar fi condus de si-
gur la izbândă. A fost planul,
conform căruia a convocat
adunarea de la 6 Mai la Alba
Iulia şi a aşteptat o zi întreagă
acolo ca să sosească cu aero-
planul moştenitorul de drept
al Coroanei şi omul nou care
era de mult un vrăjmaş al me-
todelor vechi politice. Dacă

planul ace-
la reuşea,
metodele
vechi po-
litice ar
fi fost
învinse
şi scoa-
se defi-
nitiv din
v i a ţ a
Statului
nostru şi
a t u n c i ,
poate, că şi
d. Iuliu Ma-
niu ar fi fost un
învingător.

N’a avut însă, nici
energia luptătorului, nici
tactica, nici răbdarea necesară
reformatorului. D-sa a preferit
pentru moment situaţia învin-
sului în luptă piept la piept şi
a recurs apoi la aceleaşi arme
oculte de cari se foloseau şi
autorii vechilor metode. A gâ-
dilat anumite slăbiciuni ale
fostului regent Buzdugan şi
s’a angrenat prin acest gest ve-
chilor metode ce aveau să-l
răpună în scurt timp şi pe
d-sa.

Acum râd şi bat în palme
de nenorocirea d-nului Iuliu
Maniu toţi aceia pe cari a în-
cercat d-sa să-i înfrângă şi să-i
distrugă.

P e
n o i

însă, nu
ne satisface

de loc sfârşitul
d-nului Iuliu Maniu. Ci,

dimpotrivă, ne îngrijorează.
Ne îngrijorează, fiindcă

dacă mai avem două-trei re-
zerve în ţară potrivnice vechi-
lor metode ce-au adus statul
la ruină, şi dacă şi pe aceştia
împrejurările sau lipsa de
energie i-ar obliga să se an-
greneze acestor vechi metode,
România va merge în mod si-
gur şi cu paşi repezi la o totală
prăbuşire”. 

Carpaţii
Anul X, nr. 547

Duminecă , 19 Octombre 1930

Autorităţile braşovene au
recunoscut „vărsatul” ca boală
epidemică începând din 1 no-
iembrie 1880, până în 18 mar-
tie 1881. Maximul epidemiei
s-a înregistrat între 25 noiem-
brie – 25 decembrie 1880.
Din totalul de 1500 de bolnavi

înregistraţi, 1168 s-au însănă-
toşit, iar 317 au murit. Cei mai
mulţi bolnavi au provenit din
Şchei (647), Braşovul vechi
şi Stupini (230), Blumăna,
Dârste, Predeal şi Timiş (184),
iar cei mai puţini din Braşov-
Cetate (24). După vârstă, au

murit cei mai tineri: copiii în-
tre 1-6 ani (71,3%), urmând
copiii între 6-15 ani (19,9%)
şi cei între 15-70 ani (8,6%).
Raportul precizează că printre
cauzele principale ale apariţiei
bolii, au fost: neglijarea vac-
cinării, lipsa măsurilor sanita-

re, ascunderea cazurilor de
boală, sărăcia, precum şi im-
posibilitatea de a separa bol-
navii de cei sănătoşi.

Gazeta de Transilvania,
nr. 46, 3 mai 1881

Cristina Baciu

Ruxandra Nazare

Mihaela Lupu

Dinu Eva

Râdem când ar trebui
să plângem

foto: dumitruchisalita.ro

Iuliu Maniu

Epidemia de vărsat din 1880
În Hirado se scrie cum că pe drumul ţării între Vinţul

de Sus şi între Turda, un cărăuş beat venea de către Cluj
acasă, însă dormind el, carul fu lăsat în grija dobitoacelor.
Odată se deşteaptă. O tăcere de împrejur de sine, nici caii
nu se mişcă, nici roatele nu se întorc. Omul îşi freacă
ochii, îi deschide şi spre cea mai mare a sa spaimă vede
cum că nu numai caii, dar şi mărfurile din car sunt furate.
Iată cum plăti acest ticălos somnul lui cel de rachiu!

Bine ar fi când pilda acestuia ar sluji spre îngrozirea
altora!

Gazeta de Transilvania, nr. 8, 18 februarie 1840

Pedeapsa cărăuşului beat
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O eclipsă parţială de
Soare, în timpul căreia
Luna va acoperi peste
jumătate din discul Soa-
relui, va putea fi obser-
vată şi din România, pe
20 martie, între orele
10.48 – 13.04, acesta fi-
ind singurul fenomen
astronomic de acest tip
din 2015 şi din următo-
rii cinci ani.

„O să se vadă din toată
ţara, iar cel mai bine în nord-
vest şi cel mai prost, în sud-
estul extrem, dar nu o să fie
o mare diferenţă, pentru că
diferenţa de acoperire este de
câteva procente. În principiu,
pentru că o să fie o acoperire
destul de mare, Luna o să aco-
pere peste jumătate din discul
Soarelui, s-ar putea să se ob-
serve şi vizual asta, lumina
din jurul său va fi altfel, va fi
diferită. Vom pierde jumătate
din lumina Soarelui. La ora
11.56, când este maximul,

vom vedea o lumină diferită
faţă de în restul zilelor, când
este Soarele neeclipsat. Pentru
toată ţara, la ora asta va fi
maximul, însă eclipsa va în-
cepe la 10.48 şi se termină la
13.04”, a explicat cercetătorul

Adrian Sonka, de la Obser-
vatorul Astronomic „Amiral
Vasile Urseanu” din Bucu-
reşti.

Potrivit acestuia, în cazul în
care cerul va fi acoperit de un
plafon de nori compact, eclisa

nu va putea fi văzută. „Dacă
vor fi spărturi în nori, se va
putea vedea”, a explicat Son-
ka.

El a precizat că, la Polul
Nord, eclipsa de Soare va fi
totală. „Cu cât te duci mai
mult înspre nordul continen-
tului, va putea fi văzut cum
Soarele este acoperit din ce în
ce mai mult şi cel mai mult va
fi acoperire la Polul Nord,
unde va fi eclipsă totală”, a
spus Adrian Sonka.

După eclipsa de Soare din
20 martie vor urma cinci ani
fără eclipse.

Următoarea eclipsă de Soa-
re, vizibilă din România, va
fi pe 21 iunie 2020. Atunci,
Luna va acoperi 11% din dis-
cul Soarelui, în timp ce pe 20
martie va fi o acoperire de
53%, la Bucureşti, a explicat
Adrian Sonka.

Cea mai recentă eclipsă de
Soare vizibilă din România a
avut loc în anul 2011, a mai
spus Adrian Sonka.

Eclipsă parţială de Soare,
vizibilă şi din România

Un bărbat susţine că este tatăl 
a 40 de copii din zona în care locuieşte 

Britanicul Declan Rooney,
un fost web designer, are şi
şase copii ai lui, făcuţi cu trei
femei diferite. El se oferea,
prin intermediul unui site, să
doneze spermă. Însă, acţiunile
sale au atras atenţia autorită-
ţilor, deoarece multe dintre
femeile care au născut copii
cu ajutorul lui Rooney locu-
iesc pe o arie restrânsă, trans-
mite Daily Mail.

Bărbatul se oferea să se de-
plaseze personal la femeile
care doreau o mostră de sper-
mă, pe o rază de 100 de km
de casa lui.

Acest lucru face posibilă, în
viitor, împerecherea între per-
soane înrudite, chiar între fraţi
vitregi. Se ştie că, pe lângă im-
plicaţiile morale, împerecherea
între persoane cu un bagaj ge-
netic apropiat este foarte pe-

riculoasă pentru copiii care se
nasc. Există un risc ridicat ca
aceştia să se nască cu afecţiuni
genetice sau să se îmbolnă-
vească pe parcursul vieţii.

„Este o bombă cu ceas”,
spune un medic, care susţine
că acest domeniu trebuie mai
bine reglementat.

Poliţia a închis site-ul prin
intermediul căruia bărbatul
îşi promova serviciile. 

Un chirurg italian vrea
să facă primul transplant de cap

Primul transplant complet
de corp – în cadrul căruia ca-
pul unui pacient va fi ataşat
de un alt corp – ar putea avea
loc în 2017, a declarat un con-
troversat chirurg italian.

Sergio Canavero, din cadrul
ANG (Advanced Neuromodu-
lation Group) din Torino, Italia,
consideră că procedura sa ar
putea salva vieţile celor greu
încercaţi de cancer sau ai căror
nervi şi muşchi au cedat.

Potrivit independent.co.uk,
o asemenea operaţie a fost
efectuată asupra unei maimu-
ţe, în 1970, cu rezultate ne-
convingătoare. Chirurgii nu
au ataşat atunci şira spinării
la corpul animalului, astfel în-
cât acesta să nu se poată miş-

ca. Cobaiul a supravieţuit doar
nouă zile, până când capul a
fost respins de sistemul im-
unitar al corpului.

„Cred că acum ne aflăm
într-un punct în care procedu-
ra poate fi fezabilă”, a declarat
Sergio Canavero. „Dacă so-
cietatea nu doreşte asta, nu o
să fac experimentul. Dar dacă
se opun doar cei din SUA şi
Europa, asta nu înseamnă că
nu pot face operaţia în altă
ţară. Încerc să urmez calea co-
rectă, dar înainte să ajungi pe
Lună, trebuie să te asiguri că
oamenii te vor urma”, a de-
clarat chirurgul italian.

Alţi colegi de breaslă sunt
însă sceptici. Harry Goldsmith,
profesor de neurochirurgie la

Universitatea din California, a
explicat: „Este un proiect prea
mare, posibilitatea ca el să se
producă este foarte redusă. Nu
cred că va funcţiona, procedura
implică prea multe riscuri”.

Patricia Scripko, un neuro-
log din cadrul Memorial Heal-
thcare System din Salinas
Valley, California, şi-a mani-
festat, de asemenea, dubiile
cu privire la procedura lui Ca-
navero: „Dacă se va realiza
un asemenea transplant de
cap, ar fi un eveniment foarte
rar. Nu se va întâmpla aşa
ceva, pentru că o persoană
spune: Îmbătrânesc, mă dor
oasele, poate ar trebui să îmi
iau alt corp, care funcţionează
şi arată mai bine”. 

Scarlett Johansson a înfiinţat o trupă de fete
Actriţa americană a înfiinţat în colaborare cu Este Haim,
basista formaţiei Haim, o trupă de fete care se va numi
The Singles. Noua trupă le mai are în componenţă pe
Holly Miranda, Kendra Morris şi Julia Haltigan. Într-o de-
claraţie de presă, membrele trupei The Singles spun că
stilul muzical al formaţiei nou înfiinţate va fi „super-pop”.
„Obiectivul nostru este să compunem piese super-pop
şi dance, care să fie interpretate de fete”, a spus Scarlett
Johansson. „Îmi place Grimes. Şi ador The Bangles. Şi
iubesc The Go-Go’s. Voiam să fiu ca una din fetele din
acele trupe: ultra-pop, dar şi cu un stil puţin ironic, un
pic înclinat spre glumă”, a adăugat actriţa hollywoodiană.
Grupul The Singles a lansat deja un prim single, „Can-
dy”, prin intermediul casei de discuri Federal Prism. În
2008, actriţa americană a lansat un album de studio
inedit, „Anywhere I Lay My Head”, un omagiu adus lui
Tom Waits. În 2009, vedeta hollywoodiană a lansat un
nou disc, „Break Up”, care a reprezentat o colaborare
cu Pete Yorn.

Kim Kardashian oferă un job de 100.000 de dolari
Kim Kardashian va plăti 100.000 de dolari unui editor
foto care să retuşeze toate selfie-urile pe care şi le face.
Vedeta va lansa în aprilie un album foto intitulat „Selfish”,
ce va include doar poze de tip selfie cu ea.
După ce recent a angajat un make-up artist, a cărui unică
misiune este de a se ocupa de aspectul sânilor ei, Kim
Kardashian a făcut un nou gest controversat. Vedeta
este dispusă să plătească 100.000 de dolari unui editor
foto care să retuşeze toate selfie-urile pe care aceasta
le publică pe Instagram, scrie Business Insider.
„Kim obişnuia să roage un prieten să se ocupe de pre-
lucrarea fotorafiilor ei, însă asta dura foarte mult. În cele
din urmă a decis să angajeze un specialist care să-i fie
la dispoziţie nonstop”, a declarat o persoană apropiată
anturajului surorilor Kardashian.


