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VALUTĂ

Plăţile se pot face la toate sediile agenţiilor fiscale din oraş,
respectiv la sediul Direcţiei Fiscale din strada Dorobanţilor
nr 4, sau la casieriile din strada Lungă nr 14, Uranus nr 14,
Turnului nr 5 şi Eroilor nr 8 (clădirea primăriei). Deţinătorul
locului de parcare trebuie să se prezinte cu buletinul de

identitate şi cu talonul autovehiculului, în original, pentru
a face dovada valabilităţii inspecţiei tehnice periodice. La
efectuarea plăţii, deţinătorul locului de parcare primeşte
chitanţa şi vinieta, iar vinieta va fi apoi lipită pe parbriz.

Cum se plăteşte
abonamentul de parcare?

Premierul Ponta a cerut Ministerului
Transporturilor ca până pe 15 fe-
bruarie să fie decisă semnarea con-
tractului de construcţie în concesiune
a autostrăzii Comarnic-Braşov sau
rezilierea procedurii. „Până pe 15
februarie, trebuie să spunem com-
paniilor care au câştigat prima fază
a procedurii «semnăm» sau «nu sem-

năm», pentru că nu mai putem să
stăm, am întâziat opt luni din cauza
unei declaraţii prosteşti făcute de ci-
neva care a zis că ştie el că sunt fapte
de corupţie. O declaraţie prostească,
pentru că a fost pur politică. Am în-
trebat structurile statului şi nu există
nicio faptă şi nicio sesizare de co-
rupţie”, a spus Ponta. 

Un nou termen pentru autostradă
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Fetele de la Corona Braşov au tre-
murat serios la primul meci din 2015.
Brădeanu şi compania au câştigat la
limită disputa cu CSM Ploieşti, scor
22-21 (12-13). La finalul jocului, teh-
nicianul fetelor de la Corona, Bogdan
Burcea, era fericit pentru cele trei
puncte câştigate. „A fost un meci mai
greu decât ne-am aşteptat, dar aşa

cum am mai spus, pentru noi contea-
ză doar rezultatul final, pentru că tre-
buie să adunăm cât mai multe puncte.
Ploieştiul a venit aici să demonstreze
că victoriile din finalul turului nu au
fost o simplă întâmplare. Este îngri-
jorător că nu reuşim să jucăm în
aceaaşi notă un meci întreg. Începutul
a fost însă unul bun”. 

Au tremurat pentru puncte
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Cât mai costă un
apartament în Braşov 

pag. 7

METEO
Soare
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Preţul unei locuinţe în municipiul Braşov este de 818 euro/mp
în prezent, potrivit unei analize realizate de portalul
imobiliare.ro. Faţă de 2008, preţurile sunt cu aproape 40%
mai mici. 
Cele mai ieftine garsoniere din Braşov sunt în cartierele Bar-
tolomeu, Triaj, Noua şi Tractorul, iar cele mai scumpe în Ră-
cădău şi zona Centrului Civic. 
În Răcădău şi zona Centrului Civic garsonierele costă între
28.000 şi 30.000 de euro, apartamentele cu două camere,
între 36.000 şi 50.000 de euro, cele cu trei camere între
55.000 şi 65.000 de euro, iar cele cu patru camere între
66.000 şi 76.000 de euro.
În zona Astra şi la Gară garsonierele costă între 23.000 şi 30.000
de euro, apartamentele cu două camere, între 32.000. şi 45.000
de euro, cele cu trei camere între 46.000 şi 57.000 de euro, iar
cele cu patru camere între 60.000 şi 65.000 de euro.
În cartierele Bartolomeu, Triaj, Noua sau Tractorul garso-
nierele costă între 16.000 şi 23.000 de euro, apartamentele
cu două camere, între 26.000. şi 35.000 de euro, cele cu trei
camere între 38.000 şi 45.000 de euro, iar cele cu patru
camere între 46.000 şi 55.000 de euro.
Garsoniere
◾ Răcădău – Centrului Civic – între 28.000 şi 30.000 de euro
◾ Astra şi zona Gării – între 23.000 şi 30.000 de euro
◾ Bartolomeu, Triaj, Noua sau Tractorul – între 16.000 şi

23.000 de euro
Apartamente
◾ Răcădău – Centrului Civic – între 36.000 şi 50.000 de euro
◾ Astra şi zona Gării – între 32.000 şi 45.000 de euro
◾ Bartolomeu, Triaj, Noua sau Tractorul – între 26.000. şi

35.000 de euro

Ziar Gratuit
Ediţia în format electronic 

se găseşte la adresa www.addjb.ro
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Cu ocazia Zilei Informării
Prevetive marcată ieri, 13 ia-
nuarie, şi poliţiştii braşoveni
au fost în stradă. Aceştia le-
au vorbit oamenilor despre
metoda de înşelăciune „Ac-
cidentul” şi i-au sfătuit ce
este de făcut în astfel de ca-
zuri. 
În ultimii ani au fost înregis-
trate o serie de fapte de în-
şelăciune prin intermediul
telefonului, prin care zeci de
persoane din toată ţara au
fost prejudiciate cu sume im-
portante de bani, infractorii

folosindu-se de diferite „sce-
narii“ pentru a convinge vic-
timele.
Astfel, victimele au fost anun-
ţate telefonic că au câştigat
diferite premii, pentru care li
s-au solicitat (la telefon) date
personale, bani în avans
pentru plata impozitului afe-
rent premiului sau tastarea
unor coduri pe telefon, pen-
tru a putea fi validat premiu. 
Un alt mod de înşelăciune
folosit de infractori  şi care vi-
zează în special persoanele
în vârstă este cel cunoscut

sub numele de „metoda ac-
cidentul“, care constă în ur-
mătoarea practică: infractorii
se dau drept avocaţi, poliţişti,
procurori sau medici şi soli-
cită telefonic bani (în special
de la persoane în vârstă),
susţinând că rude apropiate
ale acestora (fiica, fiu etc) au
fost implicate în accidente ru-
tiere şi au nevoie urgentă de
bani pentru a scăpa de pe-
deapsă sau pentru a plăti
spitalizarea. „Victimele sunt
convinse la telefon să trimită
suma de bani prin interme-

diul serviciilor de transfer fi-
nanciar (MoneyGram, Wes-
tern Union etc.) pe numele
unei anumite persoane, dar
au fost şi situaţii în care in-
fractorul (sau complicele) s-
a prezentat la domiciliul
victimei pentru a ridica banii“,
spune cms. șef Liviu Naghi,
purtătorulde cuvânt al IJP
Brașov. Pentru a fi convingă-
tori, infractorii oferă victimei
detalii despre persoanele pe
care pretind că le reprezintă
(numele fiicei sau a fiului, lo-
cul unde se află etc.).

Nu vă lăsați înșelați prin „schema telefonul“!

După tragedia de la
Rovinari în urma căreia
6 copii împreună cu ta-
tăl lor au murit intoxi-
caţi cu monoxid de
carbon, pompierii bra-
şoveni au vrut să tragă
un semnal de alarmă.
Improvizaţiile pot fi ca-
tastrofale!

Angajaţii ISU au ieşit în
stradă şi le-au explicat bra-
şovenilor care sunt riscurile
majore la care se expun dacă
folosesc improvizaţii atât la
instalaţiile de gaz, cât şi la
cele electrice. 

Principalele recomandări
ale pompierilor pentru bra-
şoveni sunt să nu folosească
improvizaţiile la  instalaţii
şi aparate fiindcă acestea
prezintă un pericol real de
explozii şi incendii.  Să se
asigure ventilarea permanen-
tă a încăperilor în care sunt

instalate aparate cu flacără
deschisă, alimentate cu gaze
naturale. 

În cazul în care se simte
miros de gaze trebuie neapă-
rat închise toate aparatele

alimentate cu gaz,  deschise
toate uşile şi ferestrele, pen-
tru aerisire, în niciun caz nu
se acţionează întrerupătoa-
rele şi aparatele electrice şi
se sting toate focurile de la

aparatura casnică. De ase-
menea se anunţă evenimen-
tul cât mai repede din afara
spaţiului afectat, la numărul
de urgenţă al operatorului
local de gaze naturale. 

Improvizația făcută la instalația de încălzire a fost fatală pentru un bărbat și cei 6 copii ai săi la Rovinari

Ziua Informării Preventive:
Improvizaţiile pot fi catastrofale! 

Tudor Chiuariu se autosuspendă din PNL
Senatorul liberal Tudor Chiuariu a anunțat ieri că se
autosuspendă din PNL. „Am luat decizia de a mă au-
tosuspenda din Partidul Național Liberal, până la cla-
rificarea situației legate de acuzațiile formulate
săptămâna trecută. Fac acest gest pentru că nu vreau
ca acuzații nefondate să fie prilej de atacuri politice îm-
potriva Partidului Național Liberal, partidul în care am
intrat acum 18 ani și de care se leagă întreaga mea
activitate politică", precizează Chiuariu într-un comunicat
remis Agerpres.El le mulțumește colegilor pentru spri-
jinul moral.„Rămân fidel ideilor și valorilor liberale, pe
care le-am promovat în toate funcțiile politice și
demnitățile publice pe care le-am deținut”, subliniază
Chiuariu.
Preşedintele Klaus Iohannis o primeşte pe Victoria Nuland
Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale,
preşedintele Klaus Iohannis o primeşte, astăzi, la ora
9.00, la Palatul Cotroceni, pe Victoria Nuland, asistentul
secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii pentru
afaceri europene şi eurasiatice. „În centrul discuţiilor
se vor afla consolidarea Parteneriatului Strategic între
România şi Statele Unite ale Americii şi dezvoltarea di-
mensiunii economice prevăzute în parteneriat”, se arată
în comunicat. Totodată, vizita oficialului SUA prilejuieşte
şi „un schimb de evaluări privind securitatea din regiune
şi din Europa”, mai precizează Administraţia Preziden-
ţială. Precedenta vizită a adjunctului secretarului de
Stat Victoria Nuland a avut loc în perioada 10-11 ia-
nuarie 2014, în cadrul unui turneu european.

Baroul București, despre excluderea din avocatură a lui Ponta
Baroul București va  analiza cererea de excludere din
avocatură a lui Victor Ponta doar după ce Universitatea
București va decide dacă îi retrage titlul de doctor sau
nu, a declarat avocatul Ion Ilie-Iordăchescu, pentru Me-
diafax. Decanul Baroului Capitalei a explicat că solici-
tarea europarlamentarului Monica Macovei de excludere
a premierului din avocatură a fost făcută deoarece Victor
Ponta a fost primit în corpul avocaţilor, în 2005, în baza
titlului de doctor, şi nu în urma unui examen. „În realitate,
consiliul se poate pronunţa în această chestiune după
ce Universitatea Bucureşti decide dacă se aprobă sau
nu se aprobă cererea de renunţare la titlul de doctor a
premierului Victor Ponta. Consiliul Baroului nu se poate
pronunţa pe acest subiect pentru că nu cunoaştem un
punct de vedere al instituţiei care a emis documentul”,
a spus Ion Ilie-Iordăchescu. Europarlamentarul Monica
Macovei i-a cerut, ieri decanului Baroului Bucureşti să
îl excludă pe Victor Ponta din avocatură, pe motiv că
renunţarea la titlul de "doctor în drept" anulează diploma
pe baza căreia a fost primit în avocatură.

Amenzi pentru mai
multe hipermarketuri

Potrivit Consiliului
Concuren�ei, 25 de
companii de pe pia�a
comercializării produ-
selor alimentare au fost
sanc�ionate cu amenzi
în valoare de aproxima-
tiv 35 de milioane de
euro, pentru încălcarea
legii concuren�ei atât în
ceea ce privește stabili-
rea pre�urilor de raft, cât
și pentru comportamen-
tul companiilor în ca-
drul promo�iilor.

Pre�urile de vânzare
la raft nu se stabileau
conform regulilor de
pia�ă prin raportul din-
tre cerere și ofertă, arată
Consiliul. Astfel, furni-
zorul și retailerul stabi-
leau un pre� fix sau
minim, ceea ce a con-

dus la pre�uri mai mari
pentru consumatorul fi-
nal, retailerul neputând
să scadă pre�ul sub li-
mita stabilită cu furni-
zorul. În ceea ce
privește comportamen-
tul companiilor în ca-
drul promo�iilor,
contractele sau docu-
mentele contractuale
dintre unii retaileri și
furnizori con�ineau o
clauză care prevedea că,
în aceeași perioadă, fur-
nizorii nu puteau realiza
promo�ii simultane în
diferite lan�uri de retail,
acestea putând doar să
alterneze. În acest fel,
consumatorul final nu
putea avea acces, în
același timp, la promo�ii
în magazine concurente. 



Municipalitatea a primit, la
sfârşitul anului trecut, avizele
necesare lucrărilor de restaurare
a clădirii fostei Bancorex de la
intersecţia străzilor Republicii
şi Michael Weiss

Ministerul Culturii a emis
avizul privind lucrările de rea-
bilitare ce urmează a fi efec-
tuate la clădirea fostei Bancorex

(construită la începutul secolu-
lui trecut) de la intersecţia stră-
zilor Michael Weiss şi
Republicii, imobil inclus în lista
monumentelor istorice de
importan�ă na�ională. Potrivit
purtătorului de cuvânt al Pri-
măriei Brașov, Sorin Toarcea,
până acum, la acest imobil
specialiștii Ministerului au efec-

tuat o expertiză biologică, dar
au evaluat și performan�ele seis-
mice ale construc�iei sau posi-
bilitatea restaurării picturilor și
decora�iilor murale de pe
fa�adă, motiv pentru care au
fost montate și schelele. 

„La sfârșitul anului trecut am
primit de la Ministerul Culturii
două avize, unul privind con-
servarea-restaurarea picturilor
și decorațiunilor murale ale fos-
tei Bănci Naționale Săsești (pri-
mul proprietar al clădirii -
n.red), iar celălalt vizând
reparațiile capitale ce urmează
a se efectua la acest imobil”, a
declarat Toarcea. 

Valoarea estimată a lucrărilor
de renovare este de 4,65 mi-
lioane euro.  În primă fază, a
afirmat Toarcea, la acest imobil
se vor efectua lucrări la spa�iile
interioare, în principal la man-
sardă. A.P

Circulaţia pe DN 10 Buzău
- Braşov, în zona barajului de
la Siriu, se va desfăşura din
nou cu restricţii, timp de 8
zile, din cauza lucrărilor de
consolidare a versantului, care
presupun montarea unei co-
pertine pentru a opri căderea
aluviunilor şi a bolovanilor de
pe munte. „Începând cu 13

ianuarie, circulaţia autovehi-
culelor va fi restricţionată pe
DN 10, în zona localităţii Si-
riu, în intervalele orare 10.00
- 12.00 şi 14.00-16.00. Res-
tricţia este impusă de execuţia
unor lucrări şi va fi în vigoare
până în 20 ianuarie. Pentru
prevenirea oricăror incidente,
şoferii trebuie să se conforme-

ze semnalizării rutiere tempo-
rare”, a spus purtătorul de cu-
vânt al Poliţiei Judeţene
Buzău, comisar şef Florina
Crucianu. Totodată, pe DN
10, în zona viaductului Tehe-
rău, este interzisă circulaţia
autovehiculelor cu masa totală
maximă autorizată mai mare
de 7,5 tone.

Municipalitatea a scos la
licitaţie proiectul de mo-
dernizare a Pieţei de
Miercuri, având ca dată
limită 27 ianuarie 2015.

Preţul estimat al lucrării este
de 1,6 milioane lei fără TVA
(aproximativ 2,2 milioane lei
cu TVA), iar proiectul este cel
prezentat vara trecută în Con-
siliul Local.

„La sfârşitul acestei luni
vom avea licitaţia, şi sper să
reuşim să semnăm contractul
cât mai curând, astfel încât
atunci când vremea va permite
să începem şi lucrările. Este un
proiect necesar oraşului, pentru
că pe de o parte trebuie să asi-
gurăm şi în zona respectivă un
standard comercial comparabil
cu alte zone ale oraşului, iar
pe de altă parte, trebuie să-i
sprijinim pe comercianţii de
acolo pentru a-şi continua ac-

tivitatea. Majoritatea celor
care vând în această pia-

ţă sunt persoane dispo-
nibilizate de la vechile
platforme industriale,
şi această activitate
este singura sursă de

venit a familiilor lor”, a
declarat primarul George

Scripcaru.
Noua clădire va fi o hală pe

structură metalică, din panouri
de tip sandwich fără fundaţie,
acoperită cu policarbonat, care
va asigura astfel şi iluminare
naturală. Vor fi păstrate căile
de acces existente, iar la exte-
rior vor fi amenajate şi zone
verzi, care să dea un aspect
plăcut clădirii. Construcţia va
permite o ventilaţie naturală.
La interior, vor fi construite
alveole divizate, sub forma
unor mici magazine, pe dimen-
siunile actualelor tarabe sau
spaţii de vânzare, dar care vor

asigura un mediu acoperit, us-
cat, astfel încât mărfurile să
poată fi comercializate în cele
mai bune condiţii, şi spaţii de
trecere suficient de largi. Vor
exista spaţii de depozitare, iar
în exteriorul fiecărei alveole,
locuri pentru expunerea mărfii
sau pentru reclamă. Potrivit
proiectului, vor fi amenajate
65 de spaţii comerciale, fiecare
urmând a fi alimentat separat
cu energie electrică. 

Accesul principal în Piaţa
de Miercuri se va face din stra-
da Oaşului. Lucrarea este es-
timată să dureze maximum
şase luni, timp în care piaţa va
fi închisă. În prezent, în „Piaţa
de Miercuri”, pe strada Oaşu-
lui, se află o construcţie cu ca-
racter provizoriu având
destinaţia de piaţă, însă activi-
tatea se desfăşoară în condiţii
improprii, necivilizate, fără mă-
suri de siguranţă.  A.P.

Modernizarea Pieței de Miercuri este un proiect necesar orașului, spune primarul George Scripcaru

Ministerul Culturii a eliberat avizele
pentru refacerea clădirii fostei Bancorex 
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Restricții pe DN 10 Buzău - Braşov 

Modernizarea Pieţei de
Miercuri, scoasă la licitaţie



4 Miercuri

Infla�ia anuală din 2014, de
0,83%, este cea mai scăzută
din ultimii 24 de ani, respectiv
din 1991 de când România a
început să calculeze infla�ia
anuală decembrie/decembrie,
potrivit datelor Institutului
Na�ional de Statistică.

Cea mai mare infla�ie anua-
lă a fost înregistrată în Româ-
nia în 1993 când indicatorul
a atins 295,5%. Ulterior,
infla�ia anuală a coborât, în
1994, la 61,7% și în 1995, la
27,8%, dar s-a reaprins în
1996 când a urcat 156,9%.

Rata anuală a infla�iei a
fost, în decembrie 2014, mai
redusă decât așteptările
analiștilor, care estimau o
creștere a pre�urilor de con-

sum de 0,9% de la an la an,
reiese dintr-o analiză Raiffei-
sen Bank.

Reprezentan�ii băncii au
prognozat o infla�ie de 1,1%
la finalul anului 2014.

Potrivit sursei citate, rata
infla�iei va continua să scadă,
chiar sub zero temporar, în
cazul în care nu va exista o
revenire a pre�ului petrolului
pe plan interna�ional.

„Rata negativă a inflației din
decembrie față de noiembrie a
fost determinată de scăderea
prețurilor nealimentare cu
0,5%, ca rezultat al căderii
prețurilor carburanților, cu 3%
într-o singură lună. Dinamica
pozitivă a prețurilor alimentare
(0,24%) și a tarifelor la servicii

a fost determinată, în principal,
de deprecierea leului”, sus�in
analiștii băncii. În plus, presiu-
nile infla�ioniste au rămas scă-
zute în decembrie, aproape la
același nivel ca și în luna pre-
cedentă, iar infla�ia anuală
CORE 3 (infla�ia din care se
exclud pre�urile administrate,
volatile - alimente și carburan�i,
și pre�urile la tutun și alcool)
a urcat la 1,2% în decembrie,
de la 1,1% în noiembrie.

În aceste condi�ii, analiștii
băncii sus�in că, fără o revenire
a pre�ului petrolului, în viitorul
apropiat, rata anuală a infla�iei
va continua să scadă în ianuarie
și ar putea să rămână aproape
de 0% - 0,2% în perioada ia-
nuarie - mai 2015. 

Premierul Ponta a cerut
Ministerului Transportu-
rilor ca până pe 15 fe-
bruarie să fie decisă
semnarea contractului de
construcţie în concesiune
a autostrăzii Comarnic-
Braşov sau rezilierea pro-
cedurii, arătând că nu se
mai poate aştepta după
o amânare de opt luni din
cauza unei “declaraţii
prosteşti” a lui Băsescu.

El a explicat că, precum în
cazul Master Planului de
Transport, trebuie să existe
un acord politic pe termen
lung pentru derularea acestui
contract.

„Până pe 15 februarie, tre-
buie să spunem companiilor
care au câştigat prima fază a
procedurii «semnăm» sau «nu
semnăm», pentru că nu mai
putem să stăm, am întârziat

opt luni din cauza unei
declaraţii prosteşti făcute
de cineva care a zis că
ştie el că sunt fapte de
corupţie. O declaraţie
prostească, pentru că a
fost pur politică. Am în-
trebat structurile statului
şi nu există nicio faptă
şi nicio sesizare de co-
rupţie”, a spus Ponta,
aflat la Ministerul
Transporturilor.

Premierul a precizat
că, în cazul semnării
contractului, construcţia
va începe în maximum
60 de zile de la data semnării,
respectiv până la 15 aprilie.

„Dacă nu există un acord,
nu are rost să pornim. Con-
tractul se termină în trei ani,
e vorba de obligaţii pe 30 de
ani ale statului, ori dacă ci-
neva zice că nu e bine şi
opreşte când vine la guverna-

re, nu are rost să-l mai por-
nim, că păţim ca şi cu autos-
trada Transilvania. Dacă
toată lumea este de acord, îl
facem. Este o chestiune de res-
ponsabilitate şi, din punctul
meu de vedere, ar trebui să
pornim proiectul. Este un pro-
iect scump, cu obligaţii multe,

pe 30 ani, dar este un proiect
strategic esenţial pentru Ro-
mânia”, a completat Ponta.

El a cerut ca pe site-ul Mi-
nisterului Transporturilor să
fie prezentate, ieri, toate da-
tele publice privind stadiul
negocierilor, respectiv câţi ki-
lometri vor fi construiţi şi la

ce cost, precum şi care
sunt obligaţiile construc-
torului şi cele ale statu-
lui.

Anterior, premierul a
precizat că Master Pla-
nul pe Transport trebu-
ie aplicat doar pe baza
unui consens pe mini-
mum zece ani între toa-
te forţele politice, altfel
nu are rost ca experţii
Ministerului Transpor-
turilor să se apuce de
treabă, deoarece va fi
un eşec în lipsa garan-
ţiilor pe termen lung.

Ulterior, Victor Ponta a de-
clarat că Băsescu, a sesizat
DNA cu privire la atribuirea
lucrărilor la autostrada Co-
marnic-Braşov, în replică pur-
tătorul de cuvânt al
preşedintelui declarând că
afirmaţia premierului este
mincinoasă. Termenul anunţat

de autorităţi pentru semnarea
contractului de construcţie în
concesiune a autostrăzii Co-
marnic – Braşov a fost amâ-
nat de mai multe ori.

Cele mai recente date trans-
mise de CNADNR pe această
temă, furnizate Mediafax în
noiembrie, arată că sunt în de-
rulare activităţile prealabile
semnării contractelor de fi-
nanţare şi contractului de con-
cesiune de lucrări publice.
Nici CNADNR nu furniza,
atunci, alte informaţii.

În vara anului trecut, la 25
iunie, preşedintele Traian
Băsescu i-a spus noului mi-
nistru al Transporturilor,
Ioan Rus, după depunerea ju-
rământului, să fie atent la
premisele contractării autos-
trăzii Comarnic-Braşov, pre-
cizând că, din informaţiile
sale, s-au produs deja acte
de corupţie.

ECONOMIC

Excedentul de cont curent al
României s-a situat în trimestrul
trei din 2014 la 0,1 miliarde
euro, fa�ă de un deficit de 0,6
miliarde euro în perioada simi-
lară din 2013, potrivit datelor
publicate mar�i de Oficiul de
Statistică al UE (Eurostat).

Excedentul în comer�ul cu
servicii a urcat la 1,4 miliarde
euro, de la 1,3 miliarde euro în
perioada iulie - septembrie

2013. Excedentul de cont curent
al celor 28 de state membre ale
Uniunii Europene a ajuns la 15
miliarde euro (0,4% din PIB),
în trimestrul trei din 2014, com-
parativ cu un plus de 16,7 mi-
liarde euro (0,5% din PIB)
înregistrat în perioada similară
din 2013.

În trimestrul doi din 2013,
excedentul de cont curent al
Uniunii Europene s-a situat tot

la 15 miliarde euro. În perioada
iulie-septembrie 2014, exce-
dentul în comer�ul cu servicii
în UE28 a scăzut la 37,9 mi-
liarde de euro, comparativ cu
un plus de 37,8 miliarde de euro
în perioada similară din 2013. 

În comer�ul cu mărfuri s-a
înregistrat un deficit de 8,2 mi-
liarde de euro, similar cu nivelul
înregistrat în trimestrul trei din
2013.

Nou termen pentru contractul
autostrăzii Comarnic–Braşov 

Inflația din 2014 a ajuns la cel mai
scăzut nivel din ultimii 24 de ani

Excedentul de cont curent al României a
ajuns la 0,1 miliarde euro, în trimestrul 3
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Primarul stațiunii Pre-
deal, Liviu Cocoș (foto),
a anunțat că intenția
administrației publice
locale este de a dezvolta
infrastructura destinată
turiștilor.

La această oră sunt în
construc�ie cel mai mare și
mai modern SPA de pe Valea
Prahovei, trei parcări etajate
(P+2) și una terană, în zona
Hotelului „Fulg de nea“, care
însumează 1.200 de locuri de
parcare, precum și moderni-
zarea străzilor Libertă�ii și Te-
leferic inclusiv iluminatul pu-
blic (investi�ii de 40 de milioa-
ne de lei, din care cota de
cofinan�are de la bugetul
orașului este 2%). Aceste
investi�ii trebuie finalizate
până în decembrie 2015.

Vestea bună pentru iubi-
torii schiului, după cum ne-
a declarat edilul, este inten�ia

autorită�ilor de a extinde do-
meniul schiabil cu încă opt
kilometri, precum și amena-
jarea unei pârtii performante
pentru sănii.

La această oră, cele mai
mari probleme sunt determi-
nate de lipsa locurilor de par-
care. Astfel, la această oră sunt
300 de locuri de parcare, iar

în weekend zilnic vin în zona
pârtiilor peste 600 de mașini.
Pe de altă parte, primarul Pre-
dealului spune că, deși
autorită�ile locale vor rezolva
problema parcărilor, nu se re-
zolvă statul la coadă la trans-
portul pe cablu, în condi�iile
unei zile de vârf când pe pârtii
vin peste 5.000 de turiști.

„Am făcut deja câțiva pași
concreți pentru extinderea do-
meniului schiabil, am pregătit
documentații și în primăvara
acestui an vom scoate la licitație
asocierea dintre orașul Predeal
și un partener privat pentru rea-
lizarea acestei investiții“, a mai
precizat Cocoș.

Sebastian Dan

Braşov se alătură şi anul acesta luptei 
pentru titlul de ”Oraşul Reciclării”

Braşovul s-a înscris în cea de-
a treia ediţie a competiţiei”Ora-
şul Reciclării” adresată primă-
riilor municipalităţilor din Ro-
mânia şi organizată de Eco-
Rom Ambalaje, în parteneriat
cu Asociaţia Municipiilor din
România. Timp de 6 luni, în pe-
rioada 1 ianuarie – 30 iunie
2014, 46 de municipii şi oraşe
din ţară „se luptă” pentru a do-
vedi că au cel mai performant
sistem de colectare separată a
deşeurilor de ambalaje la nivel
naţional. 

,,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 co-
lectare separată pentru popu-
laţie. Numărul primăriilor în-
scrise în proiect 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 autorităţile
locale pentru ca performanţa
serviciilor de colectare separată
a deşeurilor de ambalaje să
crească. Iar proiectul «Oraşul
Reciclării» este o iniţiativă care
ne arată că se poate. Mulţumim
tuturor primăriilor care ni s-au
alăturat în această «luptă» şi le

urăm mult succes pe parcursul
competiţiei!” a declarat Sorin
Cristian Popescu, Director Ge-
neral Eco-Rom Ambalaje. 

La finalul celor 6 luni, câş-
tigătorul va obţine titlul de
,,Oraşul Reciclării” şi marele
premiu: un Parc Tematic în va-
loare de 12.000 euro, un spaţiu
inedit de relaxare amenajat cu
mobilier realizat din deşeuri
reciclabile. Acesta este dedicat
tuturor locuitorilor oraşului
care vor să se relaxeze şi, în
acelaşi timp, să afle o serie de
informaţii utile despre recicla-
rea deşeurilor de ambalaje.

În plus, în premieră anul
acesta, Eco-Rom Ambalaje va
premia şi municipalităţile cla-
sate pe locul al II-lea şi al III-
lea. Ocupantul locului al doilea
pe podiumul competiţiei se va
bucura timp de o săptămână
de vizita autocarului hich tech
din cadrul programului educa-
ţional “Laboratorul Verde al
Reciclării” prin care elevii cla-
selor a III-a vor învăţa, într-un
mod dinamic şi creativ, despre
importanţa colectării separate
pentru protejarea mediului.
Municipalitatea care va obţine
locul al III-lea va beneficia de
o campanie de informare şi
conştientizare a populaţiei cu
privire la importanţa separării
deşeurilor de ambalaje, în va-
loare de 3.000 de euro, reali-

zată cu sprijinul Eco-Rom Am-
balaje.

În urmă cu doi ani, Braşov
a câştigat premiul special în ca-
drul “bătăliei” pentru titlul de
„Oraşul Reciclării”, pentru im-
plicarea în activităţile nume-
roase şi inedite de informare şi
educare a populaţiei despre im-
portanţa colectării separate şi
a reciclării deşeurilor de amba-
laje. Anul trecut, a câştigat
“premiul de eminenţă” pentru
campania de comunicare des-
pre proiect. Criteriile care stau
la baza evaluării acestora în
competiţie sunt: calitatea ser-
viciilor de colectare separată a
deşeurilor de ambalaje (însem-
nând accesul populaţiei la con-
tainerele colorate, aspectul
acestora şi corectitudinea de-
punerii separate a deşeurilor în
containere), cantitatea de deş-
euri colectate separat per locui-
tor şi campaniile de conştien-
tizare şi mobilizare a populaţiei
pentru a separa deşeurile de
ambalaje derulate pe parcursul
celor 6 luni de competiţie.

În municipiul Braşov siste-
mul de colectare separată a
deşeurilor de ambalaje este pus
la dispoziţia populaţiei din anul
2009, printr-un parteneriat în-
cheiat între Eco-Rom Amba-
laje, Primăria Municipiului
Braşov şi Comprest SA, res-
pectiv Urban SA. ���A.P.

Se extinde domeniul
schiabil la Predeal! 

Locuri de muncă în
Israel pentru muncitorii
calificaţi în construcţii

Cetăţenii români pot obţine
locuri de muncă în construcţii,
în Israel. Angajarea se face în
baza Protocolului privind re-
crutarea muncitorilor români
pentru lucrări temporare în
domeniul construcţiilor în Sta-
tul Israel, încheiat la 24 iunie
2014 între Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice din Ro-
mânia şi Ministerul Afacerilor
Interne din Israel. 

Persoanele interesate trebu-
ie să aibă calificare/experienţă
în meseriile: dulgheri pentru
cofraje de construcţie indus-
trializată (cunoaşterea citirii
planurilor de construcţii este
obligatorie), fierari – betonişti,
îndoirea fierului (cunoaşterea
citirii planurilor de construcţii
este obligatorie); zidari–faian-
�ari, acoperirea podelelor şi
pereţilor cu faianţă (cunoaş-
terea citirii planurilor de con-
strucţii este obligatorie) și zi-
dari – tencuitori pentru lucrări
de tencuit.

De asemenea, cei interesaţi
trebuie să îndeplinească ur-
mătoarele condiţii: să nu fi lu-

crat anterior în Israel; să nu
aibă rude de gradul I care lu-
crează deja în această ţară, cu
excepţia fraţilor; să nu aibă ca-
zier judiciar; să fie apţi psihic
şi fizic de muncă intensă în
condiţiile climatice specifice
statului de destinaţie, inclusiv
muncă la înălţime şi manipu-
lare de greutăţi; să nu sufere
de anumite boli cronice.

Contractele de muncă se
încheie pentru o perioadă de
un an, cu posibilitatea de pre-
lungire până la o durată ma-
ximă de 63 luni. Salariu lunar
minim brut estimat este de
1.540 dolari americani.

Persoanele interesate se pot
înscrie la Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, cu următoarele docu-
mente:  cerere tip; curriculum
vitae;  declaraţie – tip bilingvă;
copie Carte de identitate; co-
pie paşaport; copii ale actelor
de studii şi de calificare (toate
paginile scrise), după caz; co-
pii ale documentelor care ates-
tă experienţa, vechimea în
muncă, dupa caz; cazier judi-
ciar valabil, în original.
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Prea puţini braşoveni ştiu că Erich Jekelius
(1889-1970) a fost braşoveanul care a con-
tribuit la afirmarea în România a geologiei
tehnice. Deşi a avut contribuţii masive în
domeniul geologiei, specialistul braşovean
a fost, pe nedrept, trecut în uitare. 

Născut în 1889, în Satulung (Săcele), Je-
kelius şi-a finalizat studiile în străinătate,
după care a intrat în Institutul Geologic
din Budapesta, iar în perioada interbelică
este integrat în Institutul Geologic din
România.

După terminarea studiilor, în Germania
şi Ungaria, în 1913, a publicat primele date
geologice despre Piatra Craiului. În anii
următori a cartografiat formaţiunile me-
zozoice din Postăvarul, Piatra Mare şi Pia-
tra Craiului. Lucrarea „Faunele mezozoice
din munţii Braşov” a fost prima lui mo-
nografie paleontologică în care a descris
şi a fotografiat fauna preistorică din Munţii
Braşovului, peste 200 de specii, din care
23 erau noi pentru ştiinţă. Au urmat şi alte
expediţii, care s-au finalizat cu noi mono-
grafii paleontologice, cotate la nivelul celor
mai exigente lucrări de gen din lume. 

Numele geologului braşovean se mai leagă
şi de Muzeul Săsesc al Ţării Bîrsei, în care
a organizat o colecţie bogată de roci şi mi-
nerale, de multe ori plătite cu banii lui.
Cercetând bazinul Ţării Bârsei, a găsit pes-
te 350.000 exemplare de moluşte fosile, din
care 26 noi pentru ştiinţă. Jekelius a ajuns
la concluzia că Bazinul Ţării Bârsei a fost
un lac izolat prin ridicarea lanţului vulcanic
Harghita. Această monografie a rămas
până astăzi unul din cele mai complexe
studii paleontologice realizate la noi în ţară.
Este uluitoare migala cu care au fost pre-
parate sutele de exemplare, dezghiocate
din matca lor de rocă, o muncă aproape
chirurgicală ce vădeşte pasiunea şi dragos-
tea pe care Erich Jekelius le-a pus în tot
ce a făcut. Colegii de breaslă îl considerau

cel mai serios şi prolific cunoscător al fau-
nelor mezozoice şi pliocene de la noi, un
paleontolog de talie internaţională. 

A fost de asemenea coautor la redactarea
Hărţii geologice a României, scara
1:1.500.000, prima de acest fel, extrem
de valoroasă, apărută în 1926, şi care va
rămâne mult timp harta de referinţă pen-
tru teritoriul ţării. A avut contribuţii im-
portante şi în studiul zăcămintelor de gaze

naturale de la Sărmăşel şi Gherla pentru
Societatea de gaz metan. S-a implicat şi
în domeniul construcţiei de baraje.

Dintre lucrările sale amintim:
– Faunele mezozoice din munţii Braşov

(1915)
– Geologia Pasului Bran (1925)
– Fauna de moluşte a etajului Dacian

din bazinul Ţării Bârsei (1932)
– Munţii Braşovului (1938)

Erich Jekelius, paleontolog
de talie internațională 



De la sfârşitul anului tre-
cut şi până în prezent,
municipalitatea a distri-
buit, prin Poştă, 1.676
de abonamente de par-
care pentru parcările de
reşedinţă, în cartierele
Craiter, Triaj şi Fundă-
tura Hărmanului. 

Potrivit reprezentanţilor
municipalităţii, în prezent se
distribuie abonamentele în
cartierul Bartolomeu, apoi vor
urma Scriitorilor, Răcădău,
zona istorică şi Tractorul. 

Potrivit Regulamentului de
atribuire a locurilor de parcare
în parcările de reşedinţă din
Municipiul Braşov, abona-
mentul îi asigură deţinătorului
dreptul la un loc de parcare
pe o perioadă de cinci ani, cu
condiţia ca acesta să plătească
anual, până la 31 martie, taxa
rezultată în urma procedurii
de atribuire. Plăţile se pot face
la toate sediile agenţiilor fis-
cale din oraş, respectiv la se-
diul Direcţiei Fiscale din

strada Dorobanţilor nr 4, sau
la casieriile din strada Lungă
nr 14, Uranus nr 14, Turnului
nr 5 şi Eroilor nr 8 (clădirea
primăriei). „Le recomandăm
cetăţenilor să utilizeze toate
agenţiile fiscale pentru efec-
tuarea plăţilor, pentru a se evi-
ta aglomerarea unui singur
punct de lucru, aşa cum se în-
tâmplă la Primărie”, a decla-
rat Sorin Toarcea, purtătorul
de cuvânt al Primăriei. 

Deţinătorul locului de par-
care trebuie să se prezinte cu
buletinul de identitate şi cu
talonul autovehiculului, în ori-
ginal, pentru a face dovada
valabilităţii inspecţiei tehnice
periodice. La efectuarea plăţii,
deţinătorul locului de parcare
primeşte chitanţa şi vinieta,
iar vinieta va fi apoi lipită pe
parbriz. Potrivit regulamen-
tului, dovada că o persoană
se află în posesia unui loc de

parcare în
parcările rezi-
denţiale se
face cu chi-
tanţa şi vinie-
ta. În cazul
plăţii on-line,
dovada achi-
tării taxei o
r ep r ez in t ă
mailul de
confirmare a
plăţii, care se
emite auto-
mat, la efec-
tuarea plăţii.
Vinieta trebu-

ie ridicată însă personal, iar
în acel moment, deţinătorul
locului de parcare trebuie să
prezinte actul de identitate şi
talonul autovehiculului, pentru
a face dovada ITP-ului la zi. 

Reamintim că numărul de
telefon la care se poate solicita
Poliţiei Locale ridicarea unui
autovehicul care blochează un
loc de parcare închiriat este
0268.954.

A.P.

Cum se plăteşte
abonamentul de parcare?

Pârtii din întreaga ţară vor
deveni, duminică, pe 18 ianua-
rie, locurile perfecte în care va
fi celebrată cea mai mare săr-
bătoare dedicată zăpezii. Eve-
nimentul, care se va desfăşura
simultan în întreaga lume, va
angrena peste 500.000 de par-
ticipanţi din 43 de ţări şi se va
desfăşura în peste 500 de sta-

ţiuni montane.
În România, locurile în care

sunt aşteptaţi iubitorii sportu-
rilor de iarnă sunt staţiunile re-
numite pentru practicarea
sporturilor de iarnă, Azuga,
Buşteni, Sinaia, Predeal, pe
Valea Prahovei, dar şi Cavnic,
Poiana Braşov şi Vatra Dornei.
În Buşteni, de exemplu, unde

Ziua Mondială a Zăpezii este
marcată pentru al patrulea an
consecutiv. Aici copiii pot lua
lecţii gratuite de la monitorii
şcolii de schi din Buşteni. Lec-
ţii gratuite de schi pentru copii
vor fi şi la Azuga şi Predeal,
iar la Vatra Dornei, copiii sunt
aşteptaţi, tot gratuit, la snow
tubing şi lecţii de snowboard. 

Cei 30 de elevi braşoveni
care participă la proiectul „Li-
derii de mâine Braşov” se vor
întâlni mâine cu primarul ora-
şului Râşnov, Adrian Veştea,
pentru a afla mai multe detalii
despre dezvoltarea turismului
în judeţ. Elevii vor afla cu
această ocazie cum a reuşit
Râşnovul să devină unul din-

tre cele mai vizitate oraşe. De
asemenea ei vor urca la Ce-
tatea Râşnov cu cremaliera
nou construită, vor vedea şi
Parcul de dinozauri din oraş
şi Complexul Olimpic de să-
rituri cu schiurile. Proiectul
„Liderii de mâine Braşov”
este iniţiat de Asociaţia Fe-
meilor de Afaceri şi a Femei-

lor Conducătoare de Între-
prinderi Braşov. Proiectul are
ca obiectiv: educarea tinerilor
în spiritul apartenenţei la co-
munitatea locală atât prin in-
formarea lor cu privire la
„mecanismul de funcţionare”
al acesteia dar şi prin conştien-
tizarea importanţei implicării
lor în viaţa civică. 

Proiectul „Liderii de mâine Braşov”, ediţia
a II-a, continuă cu modulul „Turism”
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De la începu-
tul acestui an,
cabinele me-
dicale din Am-
bulatoriul de
specialitate al
Spitalului Cli-
nic Judeţean
de Urgenţă (SCJU) Braşov
s-au mutat în clădirea în
care, până anul trecut, a
funcţionat o clinica privată.
„Până acum, ambulatoriul
era într-o zonă aglomerată.
Am preluat la sfârşitul anului

spaţiul pe care îl ocupa cli-
nica privată, iar începând cu
luna decembrie am început
mutarea propriu-zisă a ca-
binetelor din policlinică”, a
declarat managerul spitalu-
lui, dr. Adrian Albotă. 

Dacă înainte de închiderea
pentru renovare, Zoo Braşov
avea puţin peste 100.000
de vizitatori pe an, în ultime-
le trei luni ale lui 2014 a avut
80.000 de vizitatori. Încasă-
rile depăşesc 470 000 de
lei pentru perioada octom-
brie – decembrie 2014.
Cifrele vor fi şi mai mari anul
acesta având în vedere că
Parcul Zoo va fi deschis şi
în sezonul cald. Noutăţile
anului 2015 vor fi plimbările
cu ponei, dar şi posibilitatea

a vedea cei mai veninoşi
şerpi din lume. Primăria va
amenaja luna aceasta un
manej, care îi va găzdui pe
cei cinci ponei care îi vor
plimba pe cei mici. Până la
finele lui ianuarie va fi gata
şi pavilionul destinat repti-
lelor, păsărilor exotice şi şer-
pilor. Zoo Braşov, cea mai
modernă din ţară s-a redes-
chis în octombrie 2014
după trei ani de lucrări şi o
investiţie de 32 de milioane
de lei. 

Record de vizitatori 
la Grădina Zoologică

Ziua Mondială a Zăpezii va fi
marcată în acest an şi în Poiana Braşov! 

Noi spaţii pentru
policlinica Judeţeanului
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Când se atinge cota maximă de inteligenţă
V-aţi întrebat vreodată la

ce vârstă inteligenţa atinge
cote maxime? Echipa PBS
Braincraft a încercat recent
să răspundă acestei întrebări
provocatoare, pornind de la o
afirmaţie a lui Albert Einstein.
Celebrul fizician, care până la
vârsta de 26 de ani publicase
deja patru studii fundamen-
tale, credea că „o persoană
care nu a avut nicio contribu-
ţie ştiinţifică până la 30 de
ani, probabil că nu va mai pu-
tea face asta niciodată”.

Acest lucru nu este însă de-
cât parţial adevărat, susţine
Vanessa Hill, de la PBS Brain-
craft. Ea explică faptul că in-
teligenţa este de două tipuri:

„fluidă” şi „cristalizată”. În
vreme ce „inteligenţa fluidă”
îi oferă unei persoane capa-
citatea de a rezolva rapid di-
verse situaţii, indiferent de
cunoştinţele acumulate până
la momentul respectiv, „inte-
ligenţa cristalizată” reprezintă
utilizarea informaţiilor stocate
în creier ca urmare a învăţă-
rii.

Prima dintre acestea se află
la cote maxime în prima parte
a vieţii de adult şi scade trep-
tat odată cu înaintarea în vâr-
stă. Cea de-a doua, „in teligenţa
cristalizată”, este însă mai sta-
bilă de-a lungul vieţii şi începe
să se degradeze abia după vâr-
sta de 70 de ani.„Inteligenţa

are o mulţime de definiţii şi
este greu de măsurat”, a ex-
plicat Vanessa Hill, pentru
Huffington Post. „Avem dife-
rite tipuri de inteligenţă, aşa
că suntem mai buni la lucruri
precum rezolvarea probleme-
lor matematice atunci când
suntem tineri, între 20 şi 30
de ani, şi acumulăm mai multe
cunoştinţe şi informaţii despre
altele odată ce înaintăm în
vârstă. Cred că punctul în care
se întâlnesc aceste două tipuri
de inteligenţă este la începutul
vârstei de 30 de ani”, a pre-
cizat Vanessa Hill.Situaţia
poate diferi însă de la caz la
caz, a mai atenţionat cercetă-
toarea.  

Telescop de 700 de milioane de $ care va
oferi cea mai extinsă imagine a Universului

Un nou telescop care va fi
construit în Chile va oferi cea
mai extinsă imagine a Univer-
sului. La reuniunea anuală a
Societăţii Astronomice Ame-
ricane de săptămâna trecută,
proiectul noului telescop re-
voluţionar numit LSST s-a
bucurat de multe aprecieri,
potrivit phys.org.

Fostul director de la Micro-
soft, Charles Simonyi, s-a ală-
turat  în Tucson, Arizona,
altor personalităţi pentru a
sărbători finalizarea asamblă-

rii oglinzii de 20 de tone a
noului telescop denumit
LSST. Este vorba despre cea
mai mare oglindă convexă
realizată vreodată. Simonyi,
care a vizitat Staţia Spaţială
Internaţională, a donat 20 mi-
lioane dolari pentru oglindă.
Fostul său şef, Bill Gates, a
contribuit cu 10 milioane de
dolari. Construcţia telescopu-
lui de 700 milioane de dolari
va începe în această primăva-
ră pe un vârf de munte în Chi-
le. „Sperăm să obţinem

primele date în 2019”, a de-
clarat astronomul Zeljko Ive-
zic. Telescopul va oferi o
imagine a cerului din emisfera
sudică la fiecare trei zile, ceea
ce Telescopul Spaţial Hubble
ar putea face odată la 120 ani.
Astronomii vor putea astfel
să urmărească mişcarea a mi-
liarde de obiecte în spaţiu,
ciocnirea galaxiilor, precum
şi naşterea şi moartea unor
stele.  Telescopul va putea
oferi informaţii privind aste-
roizii care lovesc Pământul.

Legăturile lui  Eminescu cu
bașovenii continuă pe
meleagurile Vienei, în ca-
drul societății ,,România”
condusă de bra șovenii
Pandele Dima (fratele
com pozitorului George
Dima) și Aurel Mureșianu,
precum și în cadrul ,,Ro-
mâniei June”, unde Emi-
nescu activa ca bibliotecar,
iar brașovesanul Sterie
Ciurcu era casier.

Împreună cu Aurel
Mureșianu, Nicolae Onciu și
Vasile Burlă Eminescu face
parte din comisia aleasă pen-
tru fuziunea celor două
societăți românești din Viena.
Referindu-se la această perioa-
dă Aurel Mureșianu, după ce
frecventase împreună cu Emi-
nescu cursurile de filozofie
poetică ale dr. Zimmermann,
ca și cele de gramatică com-
parată a limbilor romanice ale
prof. vienez Musafie, cât și alte
cursuri universitare de econo-

mie politică, filozofia dreptului,
dreptul european al ginților,
teoria dreptului subiectiv ș.a.,
declara mai târziu:,,Cu Emi-
nescu am fost în raporturile cele
mai bune. El avea o deosebită
venerațiune pentru mine”. Îm-
preună au alcătuit celebrul
,,Apel” lansat la Putna cu oca-
zia sărbătoririi lui Ștefan cel
Mare, colaborând și cu fizicia-
nul brașovean Nicolae Teclu,
numit președinte al Societății
studenților români pentru ser-
barea de la Putna”.   

Ultimul popas braşovean al
lui Eminescu se datorează bra-
şoveanului Costantin Popazu
-,,doctorul” lui Mihail Emi-
nescu.

Fiu al negustorului braşo-
vean Costantin Popazu, nepot
cunoscutului protopop Ioan
Popazu şi văr primar lui Titu
Maiorescu, viitorul doctor
Costantin Popazu se naşte în
Şcheii Braşovului în anul 1858
şi după absolvirea gimnaziului
Şaguna, ridicat de unchiul său

Popazu, continuă studiile uni-
versitare la Viena în cadrul
Facultăţii de Medicină, deve-
nind membru al societăţii
,,România Jună”.

Prietenia cu vărul său pri-
mar Titu Maiorescu favori-
zează bineînţeles şi legăturile
lui Costantin Popazu cu Emi-
nescu. Ca student în ultimul
an al Facultăţii de Medicină
de la Viena mediatizează in-
ternarea marelui poet la Ober
Dobling, în cunoscutul ospiciu
de alienaţi al doctorului Ober-
steiner, profesorul său la ca-
tedră.

În toamna anului 1883,
când se declanşează boala
marelui poet, Costantin Po-
pazu se afla la Bucureşti în
vacanţa de Crăciun la vărul
său Maiorescu şi vizitând pe
marele poet în spitalul Cari-
tas al doctorului Şuțu din Bu-
cureşti constată tratamentul
insuficient al bolnavului cu
,,cloral, morfină, vezică tare,
băi ale membrelor inferioare”

şi propune vărului său Maio-
rescu să-l interneze în spitalul
vienez. Trimiterea lui Emi-
nescu la sanatoriul de lângă
Viena nu era o problemă toc-
mai uşoară pentru Maiores-
cu, care făcuse mari cheltuieli
cu internarea poetului în spi-
talul bucureştean şi cu edita-
rea celor 1000 de exemplare
ale    volumului de ,,Poezii”
(primul şi singurul volum an-
tum al poetului), motiv pen-
tru care cere ajutor financiar
de la prim-ministrul Teordor
Rosetti, întrucât Gheorghe
Eminovici, tatăl poetului ,,ve-
nit la Bucureşti declară că lasă
asupra lui Maiorescu toată în-
grijirea materială şi morală”,
iar fratele Matei Eminovici
,,îşi îngăduie  să ia ceasornicul
de aur al poetului”, profitând
de starea de sănătate în care
se găsea Eminescu (George
Călinescu, Viaţa lui Mihai
Eminescu, Bucureşti,
1966,p.285).

Pr.prof.dr. Vasile Oltean
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Fetele de la Corona
Brașov au tremurat se-
rios la primul meci din
2015. Brădeanu și com-
pania au câștigat la limi-
tă disputa cu CSM
Ploiești, scor 22-21 (12-
13).

Corona Brașov a câștigat
cu 22-21 (12-13) partida cu
CSM Ploiești, în prima etapă
a returului Ligii Na�ionale de
handbal feminin. Brașo -
vencele s-au chinuit cu o
forma�ie ce se află la mijlocul
clasamentului și au avut
emo�ii mari pe final. Brădea-
nu și compania au tremurat
serios pentru cele trei puncte
puse în joc. După un început
excelent în care s-au distan�at
rapid la 7-1 în minutul 12, în
tabăra brașovencelor s-a in-
stalat relaxarea și trupa din
Ploiești a recuperat gol după
gol, intrând în avantaj la pau-
ză scor 12-13. Meciul a fost
echilibrat și în partea secundă
însă fetele antrenate de Bog-
dan Burcea și Dumitru Ber-
bece s-au impus la limită scor
22-21. Pentru Corona au
marcat Zamfir 7 goluri, Bră-
deanu 5, Neagu-Burghel Tu-
dor și Bondar câte 2, Hotea,
Briscan, Dincă și Pricopi câte
un gol fiecare. În urma vic-
toriei cu CSM Ploiești, Co-
rona a acumulat 35 de puncte
și se află pe pozi�ia a treia a
clasamentului la egalitate cu
CSM București și la patru
puncte distan�ă de primul loc
ocupat de HCM Baia Mare.
În runda următoare trupa de
sub Tâmpa va juca la Deva. 

Importante sunt punctele. La
finalul jocului, tehnicianul fe-
telor de la Corona, Bogdan
Burcea, era fericit pentru cele
trei puncte câștigate. „A fost
un meci mai greu decât ne-
am așteptat, dar așa cum am

mai spus, pentru noi contează
doar rezultatul final, pentru
că trebuie să adunăm cât mai
multe puncte. Ploieștiul a venit
aici să demonstreze că victo-
riile din finalul turului nu au
fost o simplă întâmplare. Este
îngrijorător că nu reușim să
jucăm în aceaași notă un meci
întreg. Începutul a fost unul
bun, fetele au intrat montate
și au evoluat așa cum ar fi
trebuit să o facă pe tot par-
cursul jocului. Le-am spus că
în trecut când ne-am relaxat
nu am mai reușit să remon-
tăm. Așa s-a întâmplat și la
Deva și la București. O altă
problemă a fost că nu am
reușit să sincronizăm jocul fe-
telor de la nouă metri cu pi-
votul. Am lucrat acest lucru
în antrenamente dar s-a văzut
că mai este mult de lucru la
acest capitol. Apoi, sunt ju-
cătoare ca Zamfir, Pricopi
sau Apetrei, cărora le place
mai mult faza ofensivă și au
un randament bun, dar care
nu sunt la fel de exacte în apă-
rare, unde e nevoie de multă
muncă, exactitate și discipli-

nă. Este bine că fetele au știut
să gestioneze situația și au
reușit să câștige cele trei
puncte care erau vitale pentru
noi. În această perioadă este
important să luăm trei puncte
meci de meci, chiar dacă vom
câștiga toate partidele la un
singur gol diferență”.

„Mai avem de muncă”. După
partidă, handbalistele de la
Corona au ajuns la concluzia
că mai au mult de muncă
pentru a ajunge acolo unde
își doresc. „Am început foarte
bine partida și ne-am
distanțat repede pe tabela de
marcaj. Au venit apoi unele
greșeli de care adversarele
noastre au profitat și au
reușit să intre în avantaj de
un gol la pauză. Știam ce tre-
buia să facem, dar nu am pu-
tut aplica pe teren ce am
pregătit la antrenamente. A
fost un duș rece, care ne-a
arătat că avem în față un
campionat lung și greu și că
trebuie să tratăm serios toți
adversarii”, a declarat la fi-
nalul jocului, pivotul Oana
Apetrei. „A fost un final de

infarct dar important este că
am câștigat cele trei puncte.
Cu greu, dar le-am câștigat.
Fiecare echipă vrea să își de-
monstreze valoarea în meciu-
rile cu noi și cu echipele din
vârful clasamentului și joacă
la un alt nivel. Din păcate,
după un început bun, noi am
avut o cădere, dar e bine că
până la urmă am reușit să
câștigăm toate punctele”, a
spus și Mihaela Briscan. 

Nu dă Corona pe Naționala Ro-
mâniei. După retragerea lui
Gheorghe Tadici de la echipa
na�ională a României, acesta
a spus că în locul său ar trebui
numi�i Bogdan Burcea și Flo-
rentin Pera. Tehnicianul
forma�iei de sub Tâmpa a
spus însă că nu ar alege ni-
ciodată Na�ionala în detri-
mentul Coronei. „Nu aș
renunța niciodată la Corona.
Poate cei de la Corona ar
renunța la mine, însă eu nu
voi alege niciodată echipa
națională în detrimentul Co-
ronei. Este o onoare, dar mai
avem mult de lucru la Coro-
na”, a spus Bogdan Burcea. 

Au tremurat
pentru puncte
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Enceanu surpins de mutarea la Steaua
Mijlocaşul Rareş Enceanu, transferat în această iarnă de
Steaua Bucureşti de la FC Braşov, a declarat că a fost sur-
prins de această mutare, precizând că nu se aştepta să facă
acest pas aşa repede, informează site-ul oficial al campionei
României. „Sunt foarte bucuros că am ajuns la cea mai bună
echipă din campionat. Băieţii m-au primit foarte bine, motiv
pentru care ţin să le mulţumesc public. Pot spune că este
un vis împlinit să ajung la un club de asemenea nivel şi pot
spune cu tărie că orice jucător ar vrea să ajungă aici. M-a
luat puţin prin surprindere acest transfer, deoarece sunt
foarte tânăr şi nu mă aşteptam să fac acest pas aşa de re-
pede. Înainte de a semna cu Steaua am mai avut o discuţie
cu alt club din Liga I, însă, când mi s-a propus să vin în
Ghencea, am acceptat direct, n-am stat deloc pe gânduri”,
a spus Enceanu.

Doi stelişti, liberi spre Al Ittihad
Steliştii Lucian Sânmărtean şi Lukasz Szukala au semnat
cu saudiţii de la Al Ittihad, contracte valabile din vară, dar
vor părăsi România încă din această iarnă. Inițial Steaua a
refuzat să-şi cedeze jucătorii de acum pentru mai puțin de
1,5 milioane de euro. Cele două cluburi s-au înţeles însă
pentru un milion de euro, condiţii în care Sânmărtean și Szu-
kala se vor alătura foarte curând lotului condus de Pițurcă.
În aceste zile, saudiții efectuează un cantonament în Dubai,
în vreme ce Steaua se află în Spania. Mijlocașul și fundașul
transferați de Al Ittihad sunt și ei în peninsul iberică, sub co-
manda lui Costel Gâlcă, dar vor părăsi în foarte scurt timp
Spania, pentru a face joncţiunea cu noua lor echipă. 

Ronaldo a câștigat balonul de aur
Internaţionalul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano
Ronaldo, a câştigat pentru a doua oară consecutiv şi a treia
oară în carieră Balonul de Aur, trofeu ce a fost decernat în
cadrul unei gale desfăşurate la Zurich. Cristiano Ronaldo
care a obținut 37,66% din voturi a fost urmat de Lionel Messi,
cu 15,76 la sută din voturi, şi Manuel Neuer, cu 15,72. Trofeul
i-a fost înmânat de fostul internaţional francez Thierry Henry.
Ronaldo, în vârstă de 29 de ani, a mai câştigat Balonul de
Aur în 2008 şi 2013. El a marcat în 2014,  61 de goluri în
60 de meciuri disputate. Finalist de şase ori în ultimii şapte
ani la Balonul de Aur, el a fost al doilea în 2009, 2011 şi
2012. Ronaldo se alătură în clubul select al deţinătorilor a
trei astfel de trofee lui Johan Cruyff, Michel Platini şi Marco
Van Basten. El se află însă în urma lui Messi, care a câştigat
Balonul de Aur de patru ori. 

Rodriguez a marcat cel mai frumos gol
Jucătorul columbian al echipei Real Madrid, James Rodri-
guez, a primit premiul Puskas pentru cel mai frumos gol al
anului 2014, luni, în cadrul galei FIFA de la Zurich. James
Rodriguez a fost premiat pentru reuşita din meciul Colum-
bia-Uruguay, de la Cupa Mondială, disputat la 28 iunie 2014.
Pe lângă Rodriguez au mai fost nominalizaţi olandezul Robin
Van Persie şi irlandeza Stephanie Roche. Stephanie Roche
pentru reuşita din meciul Peamount United-Wexford Youths,
Campionatul feminin al Irlandei (20 octombrie 2013) şi Robin
van Persie pentru golul din meciul Spania-Olanda, de la
Cupa Mondială (13 iunie 2014). Premiul a fost înmânat de
fostul fotbalist francez Christian Karembeu. Cel mai frumos
gol a fost ales de fani, care au votat pe site-urile fifa.com şi
francefootball.fr.

Dream Team
În gala FIFA de la Zurich a fost desemnată și echipa anului
2014. Iată cum arată acest dream-team: Manuel Neuer –
Phillipe Lahm, David Luiz, Thiago Silva, Sergio Ramos –
Andres Iniesta, Toni Kross, Angel Di Maria – Arjen Robben,
Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. 

Low, antrenorul anului
Selecţionerul campioanei mondiale Germania, Joachim
Low, a fost desemnat antrenorul anului 2014, în cadrul galei
FIFA de la Zurich. Pe lângă Low au mai fost nominalizaţi
Carlo Ancelotti şi Diego Simeone. Carlo Ancelotti a câştigat
Liga Campionilor cu Real Madrid, iar Diego Simeone titlul
în Spania cu Atletico Madrid. Premiul a fost înmânat de Ot-
tmar Hitzfeld.

Halep s-a retras de la Sydney
Simona Halep nu participă

la turneul de la Sydney, unde
a fost desemnată cap de serie
numărul 1. Numărul 3 mon-
dial s-a retras din competiţie
chiar înaintea meciului cu Ka-
rolina Pliskova (nr. 22 WTA)
din cauza unei gastroentero-

colită. Participarea la Austra-
lian Open, primul turneu de
Grand Slam al anului, care se
va desfăşura începând de săp-
tămâna viitoare, nu este pusă
în pericol. „Nu m-am antrenat
în ultimele trei zile din cauza
problemelor la stomac. Am aş-

teptat până marţi (n.r. ieri) să
văd dacă pot evolua, dar am
simţit că nu pot. Este greu să
joci un turneu într-o astfel de
stare aşa că, din păcate, am
fost nevoită să mă retrag”, a
declarat Halep. Românca a
susţinut însă că participarea

la Australian Open nu este
pusă în pericol. Simona Halep
va fi cap de serie numărul 3
la Australian Open, după Se-
rena Williams şi Maria Şara-
pova. La Sydney, românca a
fost înlocuită pe tabloul prin-
cipal cu Nicole Gibbs.



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

TAKEN 3: TEROARE ÎN L.A.
-PREMIERĂ-
(TAKEN 3)
Regie: Olivier Megaton
(N-15) Gen: Acţiune, Crimă, Thriller
Durata: 109 minute
orele: 13:45, 16:00, 18:30, 20:45

AL ŞAPTELEA FIU -3D-
(SEVENTH SON)
Regie: Sergey Bodrov
(AP-12) Aventuri, Familie, Fantastic,
102 min.
orele: 16:15, 21:45

ASTERIX: 
DOMENIUL ZEILOR 
-3D- DUBLAT
(ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX)
Regie: Louis Clichy, Alexandre Astier
(AG) Animaţie, 85 min.
ora: 13:15

ANNIE 
Regie: Will Gluck
(AG) Comedie, Dramă, Familie, 118 min.
ora: 19:00

HOBBITUL: BĂTĂLIA 
CELOR CINCI OŞTIRI -3D-
(THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES)
Regie: Peter Jackson
(AP-12) Aventuri, Fantastic, 144 min.
orele: 13:30, 18:45

EXODUS: 
ZEI ŞI REGI -3D-
(EXODUS: GODS AND KINGS)
Regie: Ridley Scott
(AP-12) Acţiune, Aventuri, Dramă, 150 min.
ora: 21:15

PADDINGTON 
Regie: Paul King
(AG) Comedie, Familie, 95 min.
ora: 17:00

PINGUINII 
DIN MADAGASCAR
-3D- DUBLAT
(PENGUINS OF MADAGASCAR)

Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
(AG) Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie,
92 min.
ora: 15:00
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La început de an, publi-
cul Teatrului „Sică Ale-
xandrescu” este invitat
la o nouă comedie a că-
rei premieră va avea loc
vineri, 16 ianuarie,  la
ora 19.00, în Sala Mare.

„Slugă la doi stăpâni” una
dintre cele mai celebre şi mai
des jucate piese semnate de
Carlo Goldoni este suportul
unui cuceritor spectacol plin
de haz şi vervă comică.

Regizorul Cristian Hadji –
Culea, scenografii Liliana Ce-
nean şi Ştefan Caragiu şi ac-
torii: Demis Muraru, Maria
Gârbovan, Iulia Popescu,
Bianca Zurovski, Mihai Bica,
Gabriel Costea, Liviu Roma-
nescu, Marius Cordoş, Marius
Cisar, George Bârsan, Claudiu
Mihail, Relu Siriţeanu s-au lă-
saţi subjugaţi de viziunea lar-

gă, de spiritul limpede, opti-
mist, de eleganţa şi de umorul
textului.

Amintind de stilul Comme-
diei dell’ Arte, prin procedeele
folosite: quiproquo-ul, trave-
stiul, acumularea comică, re-
p e t i ţ i a ,
piesa se
particulari-
zează, însă,
prin su-
biectul ce
are ca cen-
tru de inte-
res soarta
a două pe-
rechi de îndrăgostiţi. De altfel,
inovând genul comediei şi reu-
şind să-i dea o specificitate
naţională, Carlo Goldoni a ri-
dicat comedia clasică italiană
la punctul ei valoric cel mai
înalt. Pentru el: „Rostul tea-
trului e să corecteze viciile, să

ridi-
culizeze proastele obiceiuri.
Când teatrul a avut drept scop
numai să facă lumea să râdă
nimeni nu-l mai lua în seamă
fiindcă, sub pretextul că stâr-
neau hazul, se admiteau cele
mai năstruşnice absurdităţi.
Acum oamenii se întorc să

pescuiască substanţa pieselor
în marea largă a naturii...”

Biletele se găsesc la Casa
de Bilete a Teatrul Sică Ale-
xandrescu. Preţul biletelor:
categoria I – 11 lei; categoria
II – 9 lei; Preţ redus pentru
elevi, studenţi, pensionari:
5 lei

Horoscopul zilei
Berbec. Încearcă să te relaxezi cât mai mult astăzi şi nu te
îngrijora pentru lucrurile minore. E imposibil să nu vezi lu-
miniţa de la capătul tunelului dacă eşti mai optimist/ă. 
Taur. Astăzi nu ezita să iei decizii cu inima. Chiar dacă vrei
ca totul să iasă perfect atât la serviciu, cât şi acasă, este im-
posibil să nu întâmpini greutăţi. 
Gemeni. Ai foarte multe de făcut astăzi şi energie suficientă
pentru a reuşi. Dacă munceşti cu plăcere, cu siguranţă se
va vedea în rezultatele pe care le vei obţine. 
Rac. Încearcă astăzi să îţi distribui corect banii, şi în special
ai grijă să scapi de datorii. Cu siguranţă te vei simţi mult
mai relaxat/ă dacă vei reuşi să îţi achiţi facturile.
Leu. Încearcă să dai o mână de ajutor acelor persoane care
au nevoie şi care consideri că merită. Ai toate şansele ca
favorurile să ţi se întoarcă înzecit. 
Fecioară. Dacă pui suflet în tot ceea ce faci, cu siguranţă
astăzi vei vedea primele semne ale succesului. Nimic nu te
poate împiedica să ajungi acolo unde îţi doreşti!
Balanţă. Vei fi plin/ă de energie astăzi şi vei socializa cu
toată lumea care îţi va ieşi în cale. Dacă eşti singură, ai toate
şansele să întâlneşti pe cineva care îţi va atrage atenţia
Scorpion. Încearcă să fii cât poţi tu de discret/ă astăzi, chiar
şi cu rudele sau prietenii tăi cei mai apropiaţi. Treci printr-
o perioadă mai delicată.
Săgetător. Încearcă să nu intri în monotonie, mai ales astăzi
când eşti uşor sensibil/ă. Găseşte-ţi mereu câte ceva de făcut
şi ţine-te ocupat/ă cât este ziua de lungă. 
Capricorn. Foloseşte-ţi toate atuurile pentru a atrage atenţia
şefilor sau unei potenţiale iubite/unui potenţial iubit. Şarmul
tău te poate scoate din anonimat. 
Vărsător. Trebuie să dai tot ce ai tu mai bun astăzi şi să fii
atent/ă să nu greşeşti ceva la locul de muncă. Dacă ai acte
de semnat, încearcă să amâni pentru zilele următoare! 
Peşti. Încearcă să îţi asculţi mai mult partenerul de viaţă,
altfel îi va intra în cap ideea că poate nu îl mai iubeşti. Lasă
muncă pe locul doi, cel puţin astăzi.

Premieră la
Teatrul Dramatic
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Sudoku

4 8 3 2 6 1 9 7 5
6 9 5 4 7 8 1 3 2
7 2 1 5 3 9 8 4 6
2 3 7 9 8 6 4 5 1
5 1 6 7 4 2 3 9 8
9 4 8 1 5 3 2 6 7
8 6 4 3 1 7 5 2 9
1 5 2 6 9 4 7 8 3
3 7 9 8 2 5 6 1 4

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Filmul Winter Sleep (Somn
de iarnă), câştigătorul premiu-
lui Palme d’Or la Festivalul
de la Cannes 2014, va rula în-
cepând de vineri, 16 ianuarie,
la cinema Cityplex Eliana
Mall.

Filmul regizorului turc Nuri
Bilge Ceylan spune povestea
fostului actor Aydin, proprietar
al unui mic hotel într-un sat
din podişul Anatoliei, care e

într-un permanent conflict cu
cei din jur, cu mariajul său,
dar si cu sine. „Winter Sleep”,
declarat o capodoperă, un film
sublim, delicat şi emoţionant,
despre iubire, familie şi socie-
tate este considerat de către
Chicago Tribune „cea mai
bună adaptare a lui Cehov
pentru marele ecran”. 

Filmul va rula: V, L, Ma,
Mi, J de la ora 16:15.

De la Cannes la Braşov
◾ – Pe dumneata te-am văzut foar-
te des! zice judecătorul acuzatului.
De câte ori ai mai fost condamnat? 
– Niciodată, domnule judecător!
Eu sunt portarul de la bordel. 

◾ Doi şoferi ucraineni sunt opriţi la
vamă: 
– Ce transportaţi? 
– Calculatoare! 
Controlează vameşii camionul şi gă-

sesc pistoale, mitraliere şi grenade. 
– Astea sunt calculatoare?! 
– Păi noi în Ucraina aşa ne facem
socotelile!

◾ Clientul: – Ce fel de restaurant e
asta? Supă nu mai este, tocăniţă nu
mai este, desert nu mai este …
aduceţi-mi paltonul! 
Ospătarul: – Este un restaurant cu
specific românesc... şi nici paltonul
nu mai este. 

Bancuri

Astăzi în Braşov

7 3 9 1 4 8 2 6 5
4 6 8 2 3 5 9 7 1
5 2 1 6 7 9 4 8 3
3 1 4 7 8 6 5 2 9
6 9 2 5 1 4 7 3 8
8 5 7 9 2 3 1 4 6
1 4 6 8 5 2 3 9 7
2 8 5 3 9 7 6 1 4
9 7 3 4 6 1 8 5 2
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S’au întâmplat şi cazuri,
că băncile româneşti din Ar-

deal au cumpărat câte-o mo-
şie, pe care o împărţiau pe

bani la ţăranii români. Când
se afla câte un astfel de caz,
atunci „patrioţii” maghiari
trăgeau clopotele într’o dun-
gă şi gazetele lor strigau în
gura mare, că patria maghia-
ră este în primejdie, pentru-
că pământul ajunge pe mâna
„valahilor” urgisiţi.

Statul maghiar văzând în
aceasta un pericol din punct
de vedere naţional a înfiin-
ţat anumite bănci în Buda-
pesta, cari ajutau cu bani
împrumutaţi pe întabulare
pe proprietarii maghiari scă-
pătaţi şi încurcaţi în datorii,
de multe ori şi pe la băncile
româneşti.

Ca să nu poată ajunge
moşiile proprietarilor ma-
ghiari pe mâna ţăranilor ro-
mâni, statul nu numai că le
da împrumuturi uşoare, ci
pe lângă aceea sunt multe

cazuri, în cari statul cu în-
voirea proprietarului îşi în-
tabula pe moşie dreptul de
cumpărare în locul prim.

Aceasta se făcea, pentru
că la caz când proprietarul
se îndatora în mai multe
părţi şi nu-şi mai putea păs-
tra moşia, aceea să nu ajungă
cumva în mâna Românilor
prin vânzare, ci să treacă la
stat. Ştim mai multe cazuri,
când statul maghiar a cum-
părat moşii, pe cari le îm-
părţea numai la unguri
(colonişti) aduşi din ţara un-
gurească ori la ciangăii aduşi
din Bucovina. Scopul aces-
tor colonizări era şi acela, ca
să se icuiască sate ungureşti
în mijlocul satelor româneşti
din Ardeal.

Nu s’a văzut nici un caz,
când vreo moşie nemeşeas-
că să se fi parcelat la ţăranii

români din comunele res-
pective. Astfel bieţii români,
cari au trăit din moşi-stră-
moşi pe moşiile acelea, nu
mai aveau unde să munceas-
că şi din ce să trăiască, ci
trebuiau să iee lumea’n cap
şi mulţi să emigreze în
America, ca să câştige cu
amar bani, din cari să-şi sus-
ţină familiile.

Astfel mai cu seamă în
anii 1912–1914 mulţi pro-
prietari maghiari din Ardeal
şi-au oferit moşiile la stat,
pentru că în cazul când ar
fi siliţi să le vândă, acelea
să treacă în proprietatea sta-
tului pentru o sumă de bani
care era statorită prin învo-
ială. Acest drept de cumpă-
rare al statului s’a întabulat
pe moşie la foile funduare
şi acolo se af lă scrisă şi
suma, cu care trebueşte plă-
tită moşia proprietarului de
către stat, până la 31 De-
cembrie 1924, ori când va
voi statul.

În judeţul Târnava-mică
se află vreo 15 astfel de mo-
şii asupra cărora este înta-
bulat în foile funduare
dreptul de cumpărare al Sta-
tului cu o sumă fixată înain-
te. Statul şi-a rezervat şi
aceea, ca dreptul său de
cumpărare să-l treacă asupra
ori cui ar voi. Atunci când
statul voeşte să-şi exercite

acest drept al său, este obli-
gat să provoace pe proprie-
tar prin notarul public
respectiv, că voeşte să cum-
pere moşia şi că îi ţine la
dispoziţie preţul scris în foa-
ia funduară. Proprietarul în
urma acestei provocări este
obligat să primească preţul
să predee moşia întreagă cu
toate acareturile de ea.

Din această stare de lu-
cruri reiese în mod firesc,
că statul român, ca moşteni-
tor al statului maghiar a
ajuns în posesiunea dreptului
de-a cumpăra moşiile aces-
tea cu preţul fixat la timpul
său şi scris în foile funduare.
Guvernul de acum a luat ho-
tărârea, ca să plătească din
visteria statului toate moşiile
acestea şi să le împărţiască
întregi la ţărani.

Roata vremii s’a învârtit!
Moşiile acestea nu vor mai
fi folosite pentru desnaţio-
nalizarea Românilor din
 Ardeal. Românul are o vor-
bă, care se potriveşte foarte
bine aici: „Unde dai şi unde
creapă!”. Statul român va
face însă dreptate deplină şi
moşiile se vor împărţi la toţi
 ţăranii plugari fără deosebire
de neam.

(Carpaţii, Anul II Nr. 59,
Luni 18 Sept. 1922)
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„Târgul Braşovului de la
Joia verde (12 iunie): Cum-
pănind starea publicului nos-
tru, noi socotim a fi de prisos
a vorbi ceva mai mult asupra
acestui târg decât aflăm la nu-
mărul 48 a Gazetei nemţeşti
de aci. Acolo cetim acestea:
Rezultatele târgului nostru de
la Jia verde din ăst timp sunt,
deşi nu cu totul nemulţumi-
toare, însă nici tocma prea
mult însemnătoare. Vite de

jug erau destule, însă, pentru
marile preţuri, puţine se vân-
dură; cai de soi nobilat puţini
puteai alege. Din manufactu-
rile obişnuite, ca şi altădată
în astă vreme a anului, multe
erau foarte căutate. Mai vâr-
tos pălărierii din Sibiu cu pă-
lării fine făcură treabă. În
puţine ceasuri marfa lor se
trecu, când într-aceea la măr-
file maisterilor noştri de aici,
care lucră mai fin, nu prea

este vreo îmbulzeală. Care să
fie pricina la aceasta, calitatea
mărfilor sau prea iubirea nos-
tră de lucru străin?

În cel mai strigătoriu con-
tract cu băieratul tuturor şi
de toţi simţita lipsă de bani
stă prea buna vânzare ce avu-
ră în mărfile lor negustore-
sele de modă (Marchande de
mode) de care nenumărate
erau la târgul nostru. Aşa
este! Omul mai gata este a

suferi tot felul de lipse tru-
peşti şi duhovniceşti, a se
arunca într-o mie de griji, nu-

mai ca trupul să şi-l împes-
triţeze cu fluturături. Mai sus
însemnarăm cum că târgul

nostru de la Joia verde din
ăst timp nici într-un chip nu
a fost însemnătoriu. Însă to-
tuşi într-un chip a fost, adecă
prin prea multele furtişaguri
ce se făcură. Oamenii nu îşi
aduc aminte de asemenea
mişelii. Activitatea poliţaiului
fu totuşi în stare a afla pe ast
feliu de oaspeţi nepoftiţi cu
furtişagul a mână şi a-i prin-
de totdeodată.”

(„Gazeta de
Transilvania”, nr. 23,

8 iunie 1841, p. 3)

Cristina Baciu

Ruxandra Nazare

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Se învârte roata…

Ştiri comerciale din Braşov

14 ianuarie 2015

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

Se ştie, că înainte de războiu proprietarii de pământ
din Ardeal erau înglodaţi în datorii şi mulţi nu mai
erau în stare să-şi ţină moşiile. Din cauza aceasta s’au
făcut de vânzare mai multe moşii şi pentru că nu
erau proprietari mari, cari să le poată cumpăra din
lipsă de bani, în multe locuri le cumpărau ţăranii şi
le parcelau între ei, cu bani împrumutaţi de la bănci.
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O monedă americană
rară, emisă în 1792,
a fost cumpărată cu
aproape 2,6 milioane de
dolari de un comerciant
din Los Angeles şi a
stabilit astfel un nou
record mondial de
preţ pentru o
m o n e d ă  d e
1 cent vândută
la licitaţie, in-
f o r m e a z ă
 Reuters.

Denumită după
Robert Birch, cel
ca re  a  grava t-o,
„Birch Cent” a fost una
dintre primele monede
de 1 cent imprimate în Sta-
tele Unite şi a făcut parte
dintr-o serie-prototip de mo-
nede americane. Specialiştii
sunt de părere că doar 10 ast-
fel de monede există în zilele

noastre. Noul proprietar al
monedei, Kevin Lipton, pa-
t r o n u l

c o m -
paniei Lipton Rare Coins Inc.,
spune că aceasta este moneda

cel mai bine conservată dintre
toate cele existente.

Licitaţia a fost organizată
de casa Heritage Auc-

tions în oraşul Or-
lando, din statul

american Flo-
rida.

Una din-
tre feţele
monedei
„Birch
C e n t ”
prezintă
profilul
lui Lady

Liberty şi
motto-ul

„ L i b e r t y
 P a r e n t  o f

Science and In-
dustry”. Pe cealaltă

faţă sunt gravate cuvin-
tele „United States of Amer-

tica” şi o ghirlandă în care
apare înscrisă valoarea de

1 cent a mondei – „One
Cent”.

Jim Halperin, copreşedinte
al casei Heritage Auctions,
spune că suma de 2.585.000
plătită de Kevin Lipton pentru
această monedă a doborât
precedentul record de preţ,
stabilit cu doar o zi înainte în
cadrul aceleiaşi licitaţii online,
când o monedă – „chain cent”
– denumită după lanţul gravat
pe una dintre feţe în care era
înscrisă valoarea nominală -,
emisă în 1793, a fost vândută
cu 2,35 milioane de dolari.

Înainte de această licitaţie,
recordul de preţ era de 1,38
milioane de dolari şi fusese
stabilit în 2012 tot de o mo-
nedă din seria „chain cent”.

Licitaţia organizată în ora-
şul Orlando s-a desfăşurat pe
durata a cinci zile şi a generat
venituri totale de 80 milioane
de dolari.

Cel mai scump
cent din lume 

Potrivit oamenilor de ştiinţă,
o mutaţie genetică ce s-a pro-
dus acum 6-10.000 de ani stă
la baza culorii ochilor tuturor
oamenilor care au ochi albaştri,
transmite Science Daily.

„La început cu toţii am avut
ochi căprui”, a declarat profe-
sorul Hans Eiberg de la De-
partamentul de Medicină
Celulară şi Moleculară al uni-
versităţii. O mutaţie care a
afectat gena OCA2 a dus la o

schimbare care a
stopat apariţia
ochilor căprui la
anumite persoa-
ne. Mai simplu, aceasta a redus
producţia de melanină în iris.
Melanina este pigmentul care
dă culoare ochilor, părului şi
pielii.

Potrivit lui Eiberg, diferitele
culori ale ochilor pot fi expli-
cate prin cantitatea de melani-
nă din iris. Dar toţi indivizii

cu ochi albaştri prezintă toţi
doar o mică variaţie a cantităţii
de melanină din ochi, ceea ce
sugerează că au un strămoş co-
mun, unic. Prin comparaţie,
cantitatea de melanină din iri-
sul persoanelor cu ochi căprui
variază semnificativ de la caz
la caz.

Jack Nicholson: „Nu am pe nimeni şi, 
cel mai probabil, voi muri singur”

În ciuda faptului că actorul
Jack Nicholson (78 de ani)
are reputaţia unui afemeiat,
acesta a mărturisit că în pre-
zent nu are pe nimeni şi cel
mai probabil va muri singur.

Actorul, care a obţinut trei
Premii Oscar în cariera sa,

încă mai speră să-şi găsească
sufletul-pereche, dar crede că
şansele sale „nu sunt foarte
realiste”.

Jack Nicholson a susţinut
într-un interviu pentru revista
americană Closer, citat de te-
legraph.co.uk, că femeile nu au
încredere în el din cauza repu-
taţiei sale de mare cuceritor.

Actorul regretă că nu are o
parteneră stabilă, care să aibă
grijă de el la bătrâneţe. „Aş
vrea să mă bucur de acea ul-
timă iubire, dar nu sunt foarte
optimist că se va întâmpla. Nu
pot nega însă dorinţa. Încă
am o inimă jucăuşă, dar sunt
afectat de «biogravitaţie». Nu
mai pot să agăţ femei în pu-

blic. Nu eu am decis asta. Nu
se cade la vârsta mea”, a spus
Nicholson.

Acesta a fost căsătorit cu
actriţa Sandra Knight timp de
şase ani, între 1962 şi 1968
şi împreună au avut o fiică,
Jennifer, care astăzi are 52 de
ani. „Am avut o căsnicie foarte
frumoasă. Am ştiut că Jack va
deveni un star şi are multe ten-
taţii. Nu am putut face faţă.
El este diferit de «acel Jack
Nicholson». Adevăratul Jack
Nicholson este o persoană iu-
bitoare, altruistă, sensibilă”,
a declarat Sandra Knight pen-
tru Closer. Nicholson a mai
spus că iubirea vieţii sale a
fost actriţa Anjelica Huston.

Mesajul Andreei Marin, la 40 de ani
După ce a petrecut Sărbătorile la Sibiu, Andreea Ma-
rin a plecat într-o vacanţă în Portugalia, de unde s-
a întors recent. „Încărcată cu energia şi lumina
soarelui de primăvară din minunata Portugalia (pe
care am descoperit-o târziu), revin la iarna de acasă
cu idei noi care să încălzească inimi şi să deschidă
minţi, pusă pe fapte frumoase şi cu bucuria de a păşi
pozitiv în noul deceniu al vieţii mele. Şi ce dacă e
marţi şi e 13? Oricând poţi păşi cu dreptul într-o nouă
etapă, fie că ai 40, 50, 60 de ani! Zâmbeşte, undeva,
cineva te iubeşte!”, a scris „Zâna” pe pagina ei de
Facebook. „Lasă deoparte temerile şi ideile precon-
cepute! Şi, crede-mă, fericirea nu e direct proporţio-
nală cu ceea ce ai în cont sau în buzunare. Preţuieşte
viaţa! Trăieşte-o din plin! Fă din fiecare zi o sărbă-
toare!”, a adăugat vedeta, care a împlinit de curând
40 de ani.

Bianca Drăguşanu şi Victor Slav 
nu mai formează un cuplu
Sfârşitul anului 2014 şi primele zile ale lui 2015 i-au
prins pe cei doi împreună în SUA, la Las Vegas, iar
toată lumea credea că Bianca Drăguşanu şi Victor Slav
se vor căsători din nou în acest an. Din păcate pentru
ei, lucrurile nu au mers cum trebuie, iar relaţia lor se
pare că s-a terminat
„Nu sunt un cuplu fericit! Nu sunt nici măcar împreună.
Bianca şi Victor nu s-au împăcat. Au evitat să facă poze
împreună, pentru că nimic nu s-a schimbat în relaţia
lor. Sunt tot pe marginea prăpastiei. S-au întors la fel
de supăraţi. Abia dacă îşi mai vorbesc. Bianca nu este
însărcinată şi nici nu se gândeşte să devină mamă. Ei
doi nu şi-au făcut planuri de viitor, aşa că nici nu a intrat
în calcul vreo nuntă secretă. Comunicarea defectuoasă
este cea care i-a afectat pe Bianca şi Victor”, au spus,
pentru ziarul Click, apropiaţii celor doi.

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

Studiu. Oamenii cu ochi albaştri au un
singur strămoş comun


