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Taximetrist mort
pe ocolitoare

Un bărbat de 49 de ani şi-a
pierdut viaţa după ce taxi-ul
pe care îl conducea s-a izbit
violent cu un camion.
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METEO

Casa Judeţeană de Pensii mai
are încă 13 tichete disponi-
bile pentru luna aprilie. Bra-
şovenii interesaţi de un sejur
de tratament trebuie să ştie
că nu doar pensionarii pot
beneficia de ele, ci şi salariaţii
care sunt asiguraţi în sistemul
public de pensii. Pentru pri-

ma serie de tratament din
luna aprilie au fost repartizate
66 de bilete pentru judeţul
Braşov, din care 13 mai sunt
încă disponibile, şapte în sta-
ţiunea Amara şi şase la
1 Mai. De la începutul anului,
4.700 de braşoveni au depus
solicitări. 

Îşi riscă viaţa zi de zi pentru
a ajuta! Pentru ei, serviciul a
devenit un mod de viaţă. Ac-
ţionează cu profesionalism şi
curaj în situaţii limită, şi per-
manent sunt într-o cursă con-
tratimp pentru a salva vieţi.
Este vorba de doi dintre
membrii Inspectoratului pen-

tru Situaţii de Urgenţă Bra-
şov, care au primit din partea
Autorităţii Teritoriale de Or-
dine Publică Braşov titlul de
„erou al comunităţii”. Este
vorba de plutonierul major
Costel Grosu şi plutonierul
adjutant Gabriel Palko. 

Premiaţi de ATOP Braşov Bilete de tratament la liber! 
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Corona vrea 
să dea lovitura

Corona Braşov, care joacă
deseară cu Gaz Metan Me-
diaş, mai speră să se salveze
de la retrogradare. 

Spectacol de folclor
la Târgul de Carte

Duminică, 23 martie, ulti-
ma zi a târgului, va fi dedi-
cată folclorului autohton şi
de peste graniţe.
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O fetiţă în vârstă de 5 ani din satul
Măliniş a dispărut fără urmă, acum
trei zile. 100 de poliţişti şi jandarmi,
dar şi localnici sunt în căutarea co-
pilei. Rudele copilei se gândesc cu

groază că fetiţa a fost răpită. Poliţiştii
au constatat că marţi, 18 martie, co-
pila se afla în satul Mărgineni, îm-
preună cu sora sa şi unchiul lor, unde
a fost lăsată nesupravegheată pe o

bancă, iar la ora 16.30 unchiul a con-
statat dispariţia ei. Familia a căutat-
o până la ora 20.30, când a anunţat
Poliţia. Persoanele care pot oferi in-
formaţii referitoare la minoră sunt

rugate să contacteze cea mai apro-
piată unitate de poliţie, sau să apeleze
Serviciul Unic de Urgenţă 112 sau
116.000 – numărul unic pentru se-
sizarea copiilor dispăruţi. pag. 3Soare

3°C /15°C

Alertă maximă
Poliţiştii din Bucureşti şi Braşov caută o fetiţă de 5 ani dată dispărută
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Edi�ia din această primăvară a
Târgului de Cariere de la Brașov,
care va avea loc astăzi și mâine la
Casa Armatei, vine cu numeroase
oferte de angajare pentru bra -
șoveni, dar și alte oportunită�i de
carieră.

Aproximativ 20 de participan�i
vor fi prezen�i la cel mai mare eve-
niment de carieră din oraș, printre
care se numără Arvato, Continen-
tal și Schaeffler, iar organizatorii
anun�ă că oferta profesională este
extrem de variată. Programul este
de la 10.00 la 17.00, iar accesul
tinerilor în căutarea unei oportu -
nită�i de carieră este liber.

În prima zi a târgului va avea loc o în-
tâlnire specială între compania IBM și

tinerii brașoveni interesa�i de o carieră
în cadrul acestei companii. Patru

reprezentan�i IBM (un manager,
un specialist IT, un recruiter și co-
ordonatorul programului de recru-
tare pentru absolven�i) vor
prezenta programul de internship
al IBM, precum și alte oportunită�i
de carieră în cadrul companiei.

Întâlnirea va avea loc astăzi, 21
martie, de la ora 12.00, la Casa
Armatei - Sala de Marmură. Par-
ticiparea este gratuită, dar există
numai 20 de locuri disponibile. 

Mâine,  Târgul de Cariere va fa-
cilita o întâlnire între compania
Continental și tineri brașoveni dor-
nici de a afla informa�ii relevante
și de a-și dezvolta CV-ul.  Wor-

kshop-ul va avea loc de la ora 11.00, la
Casa Armatei – Sala de Marmură. L.A.

Mircea Boriceanu: Primăria trebuie să facă o 
dezbatere publică pe tema parcărilor publice

Consililerul local PC Mircea Bori-
ceanu consideră că este necesar ca mu-
nicipalitatea să gândească o strategie
pe termen lung pentru rezolvarea par-
cărilor din municipiul Brașov.

„A venit primăvara și din ce în ce
mai mulți brașoveni și turiști circulă
cu mașina în Brașov, iar găsirea unui
loc de parcare disponibil devine o mi-
siune imposibilă. De aceea, consider
că trebuie ca specialiștii din Primărie

și colegii din Consliul Local să găsim
cât mai multe soluții urbanistice pentru
a rezolva această problemă. Trebuie
dezbătute public proiectele lansate cu
ceva timp în urmă, cum ar fi parcarea
și pasajul de sub Parcul Titulescu, par-
carea de sub terenul de sport al Cole-
giului Național «Andrei Șaguna» și
parcarea supraetajată de După Ziduri.
Nu comentez dacă sunt sau nu oportune
aceste amplasamente, iar dacă disputele

sunt vehemente, poate ar trebui luată
în calcul chiar și organizarea unui re-
ferendum local, prin care brașovenii
să se pronunțe dacă vor sau nu parcări
în zonele amintite. Dar este cert faptul
că trebuie găsite cât mai urgent soluții
pentru a mări capacitatea parcărilor
publice din centrul Brașovului, ținându-
se cont și de faptul că trebuie create
condiții și pentru riverani”, a precizat
Mircea Boriceanu. S.D.

Plutonierul major
Costel Grosu şi
plutonierul adju-
tant Gabriel Palko
au primit din par-
tea Autorităţii Te-
ritoriale de Ordine
Publică Braşov tit-
lul de „erou al co-
munităţii” datorită
activităţii profesio-
nale remarcabile
pe care o au. 

Membrii Inspectora-
tului pentru Situaţii de
Urgenţă Braşov au fost
propuşi pentru acest
premiu chiar de către
colegii lor. 

„Noi am dorit și în
cadrul festiv să-i ono-
răm pe colegii noștri și
să fie cunoscuți de co-
munitate și să le înmânăm di-
ploma cu tilul de Erou al
comunității. Aceste premii sunt
însoțite și de o sumă de bani
votată de Consiliul Județean”
- a delarat Claudiu Coman,

preşedinte, Autoritatea Teri-
torială de Ordine Publică Bra-
şov

Cei doi au fost premiaţi
pentru implicarea şi profesio-
nalismul de care au dat dova-

dă când au intervenit atât la
accidente rutiere grave, cât şi
la incendii puternice sau în
alte situa�ii de urgenţă, unde
limita dintre viaţă şi moarte
era extrem de fragilă.

„Mulțumesc colegilor
mei, tuturor celor care
sunt implicați în
intervenții. Eu și colegul
meu am fost aleși acum
să fim premiați. Însă
toată lumea merită. Noi
sperăm ca pe viitor să
fie și ceilalți colegi ai
noștri propuși, pentru
că noi nu facem totul
singuri, ci suntem o
echipă” a declarat  plt.
maj. Costel Grosu.

„Aș mai vrea să su-
bliniez că noi nu am pu-
tea reuși să rezolvăm
niciuna din acțiunile
noastre  fără ajutorul
echipei. În această zi,
noi îi reprezentăm și
sperăm să fie mândri de
noi” a spus  plt. adj. Ga-
briel Palko. 

Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Braşov va
continua şi în acest an să pre-
mieze cetăţenii care dau do-
vadă de curaj şi de
responsabilitate civică.

Președintele ATOP Brașov le-a înmânat diplomele de onoare

Eroii comunității, 
premiați de ATOP!

Primul ungur declarat indezirabil din lotul celor patru. Mikola
Bela, cetăţean ungar, membru al organizaţiei Noua
Gardă Ungară, a fost declarat indezirabil în România
pentru cinci ani, au decis judecătorii de la Curtea de
Apel București (CAB). Procurorii susţin că există sus-
piciuni că, în ultimul an, de când este în România, Mi-
kola Bela ar fi avut manifestări xenofobe şi antisemite.
Mikola Bela este şeful Gărzii Maghiare din Ardeal şi,
de anul trecut, el este rezident la Târgu Mureş.
Hotărârea, care devine executorie imediat, poate fi însă
contestată la instanţa supremă, în termen de 10 zile.
Mikola Bela este unul dintre cei patru cetăţeni ungari
care au primit interdicţie de a intra în România timp
de un an, după cum a anunţat, în 17 martie, purtătorul
de cuvânt al MAI, Monica Dajbog.
Ceilalţi trei sunt Tyirityán Zsolt - membru al organizaţiei
„Oastea Haiducilor”, Zagyva Gyorgy Gyula - membru
Jobbik şi al Mişcării de Tineret din cele 64 de Comitate
HVIM şi Szavay Istvan - membru Jobbik.
Dan Puric îi vrea pe români martiri. Dan Puric a declarat
că românii trebuie să fie urmașii martirilor pentru a
salva România din situația „tragică” în care se află.
Actorul Dan Puric a fost invitatul Facultăţii de Teologie
Ortodoxă din Bucureşti, acolo unde le-a vorbit studen-
ţilor şi credincioşilor despre martiri, informează Basi-
lica.ro. Puric a spus că România se află într-o situaţie
de un tragism nepereche şi salvarea ţării poate veni
din trecutul martiric. Acesta i-a îndemnat pe tineri să
fie urmaşi ai mucenicilor şi martirilor. „Suntem într-o
situaţie, după părerea mea, «nepereche», tragică a
României, şi ceea ce ne poate salva este trecutul mar-
tiric, dimensiunea demnităţii noastre, pe care s-au stră-
duit de 70 ani să o şteargă, atât comunismul roșu, cât
şi comunismul albastru, globalizant. Un om fără aceas-
tă identitate martirică este foarte uşor de manipulat”,
a spus Dan Puric.
RCS&RDS primește o lovitură din partea CNA. CNA a aprobat
ieri,  cu unanimitate de voturi,  grilele de cablu ale
UPC România, în care nu se regăseşte şi televiziunea
concurentă a RCS&RDS, respectiv postul de ştiri Digi
24. Acest lucru înseamnă că abonaţii UPC nu vor putea
să vizioneze programele difuzate de acest post. Soli-
citările UPC de modificare a grilelor sale de cablu au
venit ca urmare a publicării în data de 4 februarie a
noii liste „must carry” (care stabileşte televiziunile obli-
gatorii la retransmisie pentru toţi cabliştii din România,
în anul 2014). Lista „must-carry” a fost publicată de
CNA conform articolului 82 din Legea audiovizualului
numărul 504 din 2002 şi Deciziei CNA numărul 72 din
2012. Lista "must carry" se aplică doar operatorilor de
cablu, nu şi platformelor de satelit (DTH).
În lista televiziunilor obligatorii la retransmisie pentru
cablişti în anul 2014 se regăsesc programele Societăţii
Române de Televiziune (TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR
News şi studiourile teritoriale din Cluj, Craiova, Iaşi,
Târgu-Mureş şi Timişoara), dar şi TV5, un program in-
clus obligatoriu în grilele operatorilor de cablu în baza
unui acord internaţional între România şi Franţa.
Ambasada Marii Britanii nu mai primeşte cereri de viză. Am-
basada Marii Britanii va înceta, din 28 martie, să pri-
mească cereri de viză, solicitările fiind preluate de
compania Teleperformance LTD în schimbul unei taxe
de 59 de lire sterline, plǎtibilǎ în euro, la cursul de
schimb consular, informează misiunea diplomatică,
conform Mediafax. Potrivit sursei citate, modificările îi
privesc în principal pe cetăţenii români care necesită
o viză pentru Teritoriile Dependente ale Regatului Unit
şi Commonwealth şi pe cetăţenii non-UE rezidenţi în
România. Ambasada Marii Britanii informează că biroul
Teleperformance se află în Regus Business Centre,
Str. C.A. Rosetti nr. 17, sector 2, Bucureşti. Aplicaţiile
vor fi acceptate pe baza unei programǎri prealabile. 
François Hollande anunță anularea summitului UE-Rusia.
Președintele Franței, François Hollande,  a anunțat
anularea summit-ului UE-Rusia prevăzut în iunie. Uni-
unea Europeană  a decis anularea summit-ului prevăzut
în iunie cu Rusia, ca reacție la anexarea Crimeei la
Federația Rusă, a anunțat joi președintele francez
François Hollande. „Există o suspendare a relaţiilor
politice (...). Reuniunea UE-Rusia nu poate avea loc
în acest condiţii”, a declarat şeful statului francez la
sosirea la summit-ul liderilor europeni, la Bruxelles.

Târgul de Cariere din Brașov nu trebuie ratat



Un bărbat de 49 de ani şi-a
pierdut viaţa după ce taxi-ul
pe care îl conducea s-a izbit
cu un autovehicul cu remorcă.
Impactul a fost extrem de vio-
lent. 

Accidentul rutier s-a petre-
cut miercuri noapte, la inter-

secţia Drumului Judeţean 103
cu centura municipiului
Brașov. Din informaţiile poli-
ţiştilor, se pare că şoferul au-
toturismului ajuns în
intersecţie, nu a acordat prio-
ritate de trecere unui alt auto-
vehicul cu remorcă şi a intrat

în coliziune cu acesta. Acci-
dentul s-a soldat cu decesul
conducătorului autoturismului,
iar poli�iștii Serviciului Rutier
Brașov continuă cercetările
pentru stabilirea împrejurărilor
exacte în care s-a produs ne-
fericitul eveniment rutier. 

Revoltă în Franța, după ce 
o doctoriță româncă s-ar fi sinucis! 

O doctori�ă din România,
care lucra de ceva vreme în
Fran�a, și-a pus capăt zilelor.
Din primele informa�ii care
au ajuns în presă, se pare că
femeia muncea prea multe
ori pe zi, lucru care în cele
dn urmă a dărâmat-o din
punct de vedere psihic. Co-
legii ei de la spitalul din Cha-
teauroux unde lucra sunt
șoca�i de ceea ce s-a întâm-
plat. Sinuciderea româncei a
provocat o adevărată revoltă,
oamenii plângându-se că

muncesc mult prea mult, iar
timpul petrecut cu familia s-
a diminuat drastic.

Ei sunt furioşi pe declara-
ţiile ministrului francez al Să-
nătăţii, Marisol Touraine, cu
privire la acest caz. „Nu poate
fi lăsată să spună că nu din
cauza activităţii sale la spital
s-a întâmplat acest lucru şi că
era pur şi simplu o femeie din
România căreia i se făcuse
dor de ţară! Ea se numea Si-
mona şi era ca şi noi, de ori-
gine străină, dar ca şi noi,

epuizată şi obosită”.
Femeia nu a lăsat niciun bi-

let de adio în care să-și mo-
tiveze gestul dureros pe care
l-a făcut. Directorul spitalului
spune că va rediscuta orarul
de muncă și va reduce numă-
rul orelor în care doctorii tre-
buie să muncească. 

Simona, mamă a unui co-
pil, a decedat duminică, după
ce şi-a administrat o doză de
produse mortale intravenos,
în spitalul în care lucra, în
Chateauroux.

O fetiţă în vârstă de 5
ani a dispărut fără
urmă, acum 3 zile. 100
de poliţişti şi jandarmi,
dar şi localnici, sunt în
căutarea copilei. Câini
de urmă, din dotarea
Poliţiei, sunt şi ei la faţa
locului. Rudele copilei
se gândesc cu groază că
fetiţa a fost răpită. 

Poli�iștii din Hârseni au fost
sesiza�i de Grancea Nicoleta-
Claudia, din comună, despre
fiicei sale Grancea Claudia-
Nicoleta, în vârstă de 5 ani.

Imediat după sesizare,
poli�iștii din cadrul Secţiei 4
Poliţie Rurală Şercaia, pos-
turile de Poli�ie  arondate şi
un criminalist din cadrul Po-
liţiei Municipiului Făgăraş,
coordona�i de șeful Poli�iei
Municipiului Făgăraș, au
mers  la faţa locului pentru
cercetări.

Poli�iștii au constatat că
mar�i, 18 martie, feti�a se
afla în satul Mărgineni, îm-
preună cu sora sa și unchiul
lor, unde a fost lăsată nesu-

pravegheată pe o bancă, iar
la ora 16.30 unchiul a con-
statat dispari�ia ei. Familia a
căutat-o până la ora 20.30,
când a anun�at Poli�ia.

Una dintre rudele fetiţei
spune că în momentul când
fetiţa se afla în satul Mărgi-
neni cu o soră mai mare şi
cu unchiul acesteia, alte per-
soane necunoscute făceau
comerţ cu oale. „Nu ştim
cine ar fi putut lua fetiţa, dar

aşa cum l-au întrebat pe cio-
banul de la stână, care ar fi
fost ultimul care a văzut fetiţa
prin pădure, ar putea să îi
caute şi pe aceştia. Noi îi ru-
găm frumos să o trimită aici
la Sebeş, sau la Făgăraş, pen-
tru că fetiţa nu poate vorbi,
are un defect de vorbire şi nu
ştie să spună exact cine este
şi unde locuieşte”, spune
Cosmin Furdui, unchiul fe-
tiţei, citat de Buna Ziua

Făgăraș.
Imediat după sesizare,

poli�iștii au început căutările
pe raza satelor Măliniş şi
Mărgineni. La căutări au par-
ticipat împreună cu jandarmi
și voluntari din comună. Au
trecut trei zile şi… nicio ves-
te. 

Anunțați poliția. Minora dis-
părută are 90 – 100 cm
înăl�ime, 15-20 kg, ochi că-
prui, păr negru tuns scurt, iar

în momentul dispari�iei era
îmbrăcată cu o  bluză  roşie
cu mânecă lungă, pantaloni
tip bluejeans bleumarin și
încăl�ată cu pantofi sport
bej.

Persoanele care pot oferi
informaţii referitoare la mi-
noră  sunt rugate să contac-
teze cea mai apropiată
unitate de poliţie sau  să ape-
leze Serviciul Unic de Ur-
genţă 112 sau 116.000 –

numărul unic pentru sesiza-
rea copiilor dispăruţi.

Ajutoare de la București. Po-
liţişti bucureşteni din cadrul
Direcţiei de Investigaţii Cri-
minale au venit în judeţul Bra-
şov, din dispoziţia şefului
Poliţiei Române, pentru a
acorda sprijin în găsirea unei
fetiţei dispărute. 

Fetiţa a fost lăsată nesupra-
vegheată în localitatea Măr-
gineni de către unchiul ei.
Potrivit unor informaţii din
mass-media, acesta spune că
a plecat cu copilul din satul
braşovean Sebeş şi s-a oprit
în satul Mărgineni la o casă,
pentru că avea ceva de discu-
tat cu proprietarul acesteia.

Copilul a rămas singur pe
o bancă, iar unchiul i-a dat
ceva să mănânce şi i-a spus
să stea cuminte până se în-
toarce, însă când a revenit nu
a mai găsit-o. Mama fetiţei
dispărute mai are trei copii cu
care locuieşte în satul Măliniş.
Cât despre bani, doar aloca-
ţiile celor mici, spun rudele.
Tatăl este plecat la muncă în
Germania de două luni.    S.D.

La căutările fetiței alături de jandarmi  participă și săteni 

Fetiță dispărută de trei zile

Taximetrist mort pe centura Brașovului
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

În scopul evitării unor si-
tuaţii nedorite, pe lângă mă-
surile fireşti de asigurare a
protecţiei bunurilor şi locuin-
ţei de către proprietarul aces-
tora, este foarte important ca
toţi membrii familiei, inclusiv
copiii, să cunoască şi să res-
pecte câteva reguli simple de
comportament preventiv. 

Este recomandabil ca adul-
ţii să-i înveţe pe cei mici cum
să se ferească de infractori,

mai ales
dacă exis-
tă situaţii
în care
copiii vin
singuri de
la şcoală
sau stau
s i n g u r i
a c a s ă
p e n t r u
anumite
perioade
de timp. 

Astfel:
➭ Sfătuiţi-i pe copii ca atunci

când vin singuri de la şcoa-
lă să fie foarte atenţi la lo-
cul unde păstrează cheia
pentru ca aceasta să
nu le fie sustrasă în
mijloacele de trans-
port în comun.

➭ Cheia legată la gâtul
copiilor este cel mai
evident indiciu că
aceştia sunt singuri
acasă, lucru care atra-

ge indivizii răuvoitori.
➭ Învăţaţi copiii să reziste ten-

taţiilor şi rugăminţilor ve-
nite din partea persoanelor
necunoscute, care sub di-
verse motivaţii doresc să
pătrundă în locuinţă; uşa
nu trebuie deschisă străini-
lor sub nici un motiv.

➭ Evitaţi să lăsaţi cheia sub
ştergătorul de la uşă,
într-un ghiveci din apro-
piere sau în orice astfel de
locuri. În cazul în care do-
riţi să transmiteţi cheia de
la un membru al familiei
la  altul, atunci când nu
aveţi posibilitatea multi-
plicării ei, lăsaţi-o unui ve-
cin de încredere.

Prevenirea furturilor din locuinţe

ATENŢIE!
Dacă sesizaţi un furt din locuinţă, anunţaţi imediat Poliţia la 112 – Apel unic de urgenţă.

Şi copiii trebuie instruiţi...
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Deputatul liberal Petre Ro-
man a anun�at ieri că sunt șanse
ca investitorii chinezi să inves-
tească în Brașov.

„Am în vedere atragerea de
resurse private pentru investiții
la Brașov. Am fost recent în Chi-
na, ca membru al Clubului de
la Madrid, la invitația puterii
politice a Chinei, și am avut o
întâlnire cu oamenii de afaceri
de acolo. Ne-au spus că sunt
interesați de proiecte  în Româ-
nia și i-am propus președintei
asociației oamenilor de afaceri,
care este fiica fostului președinte
al Chinei, proiecte industriale în
zona Brașovului, care are o tradiție in-
dustrială“, a precizat Petre Roman.

Deputatul liberal a precizat că a dis-
cutat cu președintele Consiliului

Jude�ean Brașov, Aristotel Căn-
cescu, pentru a trimite o
documenta�ie credibilă în Chi-
na, astfel încât aceste inten�ii
de investi�ii să se concretizeze.

„Am abordat în discuțiile
din China inclusiv să refacem
o fabrică de tractoare, pe mo-
delul Dacia. Adică să facem
un produs foarte bun, fiabil și
ieftin. De asemenea, domnul
Căncescu este interesat și de
investiții pentru spitalul
județean, pentru aeroport. Nu
putem spune mai mult, pentru
că totul este la nivel de
intenție, dar sper ca discuțiile

demarate să aibă un final”, a mai pre-
cizat Petre Roman. S.D.

Cât de dependentă este România de Rusia 
România este importator net în relaţie

cu Federaţia Rusă. Depindem de ei pen-
tru a ne aproviziona cu combustibili şi
uleiuri minerale, dar le vindem medica-
mente. Anul trecut, România a avut un
deficit comercial cu Federaţia Rusă în
valoare de 977 de milioane de euro, im-
porturile totalizând peste 2,3 miliarde
de euro, potrivit unei analize INS pre-
zentate de Economica.net.  Dacă ne ui-
tăm cu 10 de ani în urmă, însă, se poate
constata că „dependenţa” ţării noastre
de mărfurile din Rusia s-a diminuat, dat

fiind că în 2003 statistica raporta un de-
ficit comercial net în valoare de 1,7 mi-
liarde de euro. Valoarea mărfurilor aduse
din Rusia se cifra atunci la peste 1,75
miliarde de euro, în timp ce expoturile
se limitau la puţin peste 46 milioane de
euro. În schimb, comparativ cu acum 20
de ani, relaţiile comerciale româno-ruse
sunt mult în defavoarea noastră. La ni-
velul anului 1993 am importat în valoare
de  652,4 milioane de euro şi am exportat
în valoare de 188,2 milioane de euro,
deficitul fiind de 464,2 milioane de euro.

Cel mai mult în ponderea importurilor
din Federaţia Rusă cântăresc combusti-
bilii şi uleiurile minerale (1,9 miliarde
de euro), cauciuc şi articole din cauciuc-
66 de milioane de euro, produse din fontă
şi fier- 27,2 milioane de euro, hârtie şi
carton-22 de milioane de euro, cazane,
turbine şi motoare -14,8 milioane de
euro. În schimb, exportăm cu preponde-
renţă produse farmaceutice - 89,6 mi-
lioane de euro, uleiuri esenţiale - 71,9
de milioane de euro sau lemn - 55, 2 mi-
lioane de euro, scrie realitatea.net.

CNADNR vrea să finalize-
ze 93,1 kilometri de au-
tostradă în acest an,
având la dispoziţie un bu-
get de 2,65 miliarde lei,
mai mic cu 1,1 miliarde lei
faţă de anul trecut, iar în
2015 estimează că vor fi
construiţi 194,8 kilometri,
bugetul prognozat în
acest scop ridicându-se la
3,96 miliarde lei.

Anul trecut, CNADNR a
avut un buget de 3,76 miliarde
lei pentru autostrăzi şi a inau-
gurat 116 kilometri, respectiv
tronsonul Simeria - Orăştie (18
km), trei loturi pe Orăştie-Sibiu
(60,5 kilometri) şi primul tron-
son al Lugoj - Deva (27,4 de
kilometri, plus un drum de le-
gătură în regim de autostradă
de 10,5 km), reţeaua totală de
autostrăzi a României însumând
în prezent aproape 650 kilo-
metri.

CNADNR intenţionează să
inaugureze în acest an loturile
1 şi 2 ale autostrăzii Nădlac -
Arad (22,2 km, respectiv 16,6
km), lotul 2 Timişoara - Lugoj
(25,6 km), lotul 3 Orăştie - Si-
biu (22,1 km) şi o porţiune de
6,5 km a autostrăzii Bucureşti

- Ploieşti.
Anul viitor, CNADNR se aş-

teaptă să recepţioneze loturile
2, 3 şi 4 de la Lugoj - Deva
(28,6 km, 21,1 km şi 22,1 km),
cele patru loturi de la Sebeş -
Turda, cu o lungime de 70 km,
şi loturile 1,2 şi 3 de la Câmpia
Turzii - Ogra - Târgu Mureş (53
km).

Proiectele care vor beneficia
de cei mai mulţi bani în acest

an sunt autostrăzile Nădlac -
Arad (359,9 milioane lei), Ti-
mişoara - Lugoj (251,7 milioa-
ne lei), Lugoj - Deva (333,7
milioane lei), Orăştie - Sibiu
(285,6 milioane lei), Sebeş -
Turda (290,8 milioane lei), Bra-
şov - Cluj - Borş (256,5 milioa-
ne lei) şi Bucureşti - Braşov
(429 milioane lei).

În 2015, cele mai ridicate
fonduri vor fi alocate pentru au-

tostrăzile Nădlac - Arad (240,3
milioane lei), Timişoara - Lugoj
(477,2 milioane lei), Lugoj -
Deva (951 milioane lei), Orăştie
- Sibiu (281,9 milioane lei), Se-
beş - Turda (878,9 milioane lei),
Braşov - Cluj - Borş (379,9 mi-
lioane lei) şi Bucureşti - Braşov
(330,9 milioane lei).

Proiectele sunt finanţate atât
cu bani de la buget, cât şi din
fonduri externe.

Autostrada București-Brașov va beneficia în acest an de cei mai mulți bani pentru lucrări

Proiect: 93 de kilometri
de autostradă  în 2014 

Flash economic
Prețul gazelor naturale se măreşte cu 2%. Președintele
Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Ener-
giei, Niculae Havrileț, a declarat că de la 1 aprilie prețul
gazelor naturale pentru consumatorii casnici se va mări
cu 2%. ”La energia electrică nu avem în vedere o creștere
a prețurilor, la gaze naturale - de la 1 aprilie, scrie Ager-
pres. La gaze este o creștere prevăzută în calendarul
convenit cu forurile internaționale și este vorba de 2%
la consumatorii casnici. Pentru consumatorii industriali
din piața reglementată, prețurile vor crește cu aproximativ
5%”, a afirmat Havrileț, la Palatul Parlamentului, la finalul
unei dezbateri pe tema energiei inițiată de Comisia de
industrii a Camerei Deputaților. Conform calendarului
prețurilor, există mai multe trepte de creștere a prețului
la gaze, dar de la 1 iulie evoluția pieței va fi una de așa
manieră, încât prețurile să poată fi controlate.
Avem şi locuinţe noi la preţul celor vechi. Braşovenii care sunt
dispuşi să facă abstracţie de factorul localizare pot achi-
ziţiona o unitate locativă nou-construită la un preţ similar
cu al uneia cu o vechime de zeci de ani. Statistic vorbind,
cei mai mulţi cumpărători din marile oraşe optează încă
pentru apartamente vechi, în detrimentul celor nou-con-
struite. O analiză realizată de Imobiliare.ro relevă însă
că pe cele două segmente pot fi găsite oferte compara-
bile, atât ca preţ, cât şi ca suprafeţe. Diferenţa este dată,
într-adevăr, de factorul localizare, în condiţiile în care cele
mai accesibile dezvoltări de locuinţe noi sunt situate la
periferia marilor oraşe. În cartierul Tractorul, o garsonieră
de 22 de metri pătraţi din cadrul ansamblului Braşov
Villas are un preţ cerut de 15.600 de euro. Locuinţa este
situată la demisol şi urmează să fie finalizată anul acesta.
În aceeaşi zonă, o unitate locativă cu o suprafaţă similară
(22 de metri pătraţi), dar care face parte dintr-un bloc
vechi, poate fi achiziţionată cu 12.000 de euro. 
Cartoful mov,  investiţie agricolă rentabilă! Cartoful mov este,
în acest moment, cea mai profitabilă cultură agricolă pe
suprafețe mici și nu numai. Un fermier care cultivă un
singur hectar poate câștiga peste 200.000 de euro. Le-
guma trebuie adusă din Peru. Are efecte anticancer re-
numite şi se vinde ca pâinea caldă în Occident. În
România există un singur agricultor din Piatra Neamţ
care a reuşit să aclimatizeze acest soi de cartofi.
Aurul ar putea ajunge la 1.600 dolari pe uncie. O escaladare
a conflictului legat de Crimeea ar putea urca preţul aurului
la 1.600 dolari/uncie, faţă de 1.340 de dolari/uncie, nivel
în jurul căruia oscila marţi, 18 martie, la închiderea sesiunii
europene, arata o analiza XTB România. Cresterea pre-
tului este posibilă deoarece metalele prețioase au un rol
tradițional de activ de refugiu, pe care l-au confirmat în
ultimele săptămâni: manevrele militare și diplomatice au
adus în prim-plan o posibilă confruntare între Occident
și Rusia pe tărâm ucrainean, cu reminiscențe ale războ-
iulului rece, și au generat o nevoie de siguranță. Astfel,
aurul s-a aflat în topul preferințelor investitorilor, care s-
au îndreptat, între altele, și către monede de „adăpost”,
precum yenul japonez. De la începutul anului, aurul s-a
apreciat, deşi Rezerva Federală a redus treptat în ultimele
luni sumele noi pe care le oferă sistemului financiar, cu
20 de mld de dolari, la 65 de mld. de dolari pe lună, și
e pe cale să încheie cu totul aceste operațiuni în semes-
trele următoare.
Piața asigurărilor va stagna în 2014. Piața românească a asi-
gurărilor va stagna în 2014, iar brokerii vor intermedia
peste 50% din volumul primelor subscrise de companiile
de asigurări, a estimat  președintele Uniunii Societăților
de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România
Bogdan Andriescu. Clienții au identificat din ce în ce mai
mult, în ultimii ani, nevoia de consultanță și acest lucru
se vede în avansul brokerilor și al gradului de interme-
diere. Companiile de asigurări au subscris în 2013 prime
de asigurări de aproape 8,3 miliarde lei, în creștere no-
minală cu 0,42% față de anul precedent. Luând în calcul
și rata inflației de 1,55%, piața asigurărilor a înregistrat
însă în termeni reali o scădere de peste 1%. Brokerii au
intermediat, anul trecut, prime de 3,9 miliarde lei, gradul
de intermediere crescând la 47% din totalul pieței. Cel
mai bun an al pieței românești de asigurări a fost 2008,
când volumul primelor brute subscrise a fost de 8,9 mi-
liarde lei. În 2008, brokerii au intermediat prime de 2,7
miliarde lei.

Strategia lui Petre Roman de a reinventa Tractorul 

Foto: realitateadunareana.ro



Persoanele diagnosticate cu
diabet şi tulburări ale tensiunii
arteriale între 40 şi 64 de ani
au un risc mai mare de redu-
cere a masei cerebrale odată
cu înaintarea în vârstă, ceea
ce ar putea declanşa probleme
cognitive şi de memorie, au
descoperit cercetătorii ame-
ricani.

"În principiu, dacă putem
preveni sau controla diabetul
şi tensiunea arterială la per-
soanele de vârstă mijlocie, pu-
tem preveni sau amâna dete-
riorarea creierului, care se
produce câteva decenii mai
târziu şi provoacă probleme
cognitive şi de memorie, pre-
cum şi demenţă", a declarat

Rosebud Roberts, autorul stu-
diului.

În vederea acestui studiu,
publicat online în revista Ne-
urology, Rosebud Roberts a
evaluat capacitatea cognitivă
şi de memorare a peste 1.400
de persoane, cu vârsta medie
de 80 de ani.

Participanţii fie nu aveau
probleme cognitive şi de me-
morare, fie aveau probleme
moderate (cunoscute sub de-
numirea de afecţiuni
cognitive moderate). Creierul
acestora a fost scanat pentru
detectarea markerilor cere-
brali care să indice afecţiuni
specifice care ar fi putut pre-
ceda apariţia demenţei. În

comparaţie cu persoanele
care nu aveau diabet, partici-
panţii la studiu care s-au îm-
bolnăvit de diabet între 40 şi
64 de ani aveau un volum al
creierului cu 2,9% mai mic
decât media. În regiunea hi-
pocampusului, volumul cre-
ierului era cu 4% mai redus.
"În general, descoperirile
noastre sugerează că efectele
acestor boli asupra creierului
se dezvoltă timp de mai multe
decenii (...) şi cauzează sim-
ptome ce afectează memoria
şi alte capacităţi cognitive.
Mai ales diabetul are efecte
adverse, indiferent de vârsta
la care se dezvoltă", a afirmat
Rosebud Roberts.

Un hormon eliberat în
timpul nașterii și al re la -
�iilor sexuale poate fi folosit
ca tratament pentru anore-
xia nervoasă, au indicat
două studii realizate de cer-
cetători britanici și coreeni.

Oxitocina, un hormon pe
care organismul îl elibe -
rează de regulă în timpul
rela�iilor sexuale, al nașterii
și al alăptării, este folosit
deja ca tratament pentru o
vastă gamă de afec�iuni de
ordin psihiatric și s-a de-
monstrat că are efecte be-
nefice și în cazul persoane-

lor care suferă de autism.
După o doză de oxitocină,

pacien�ii care au luat parte
la noile studii au fost mai
pu�in obseda�i de mâncare
și de imaginea propriului
corp, cum sunt de regulă cei
care suferă de anorexie - o
tulburare psihică ce afectea-
ză una din 150 adolescente
în Marea Britanie. 

Conducătoarea celor două
studii, prof. Janet Treasure,
expert în tulburări de
alimenta�ie la Institutul de
Psihiatrie de pe lângă
King's College din Londra,

a salutat poten�ialul pe care
l-ar avea un tratament bazat
pe noile cercetări, dar a pre-
cizat că înainte de stabilirea
unui tratament va fi nevoie
de studii mai ample, cu un
număr sporit de par ti ci -
pan�i. 

Colegul său Youl Ri-kim,
de la Universitatea Inje din
Seul (Coreea de Sud), a re-
marcat că în prezent nu
există tratamente farmaco-
logice eficace împotriva
anorexiei și noile cercetări
semnalează un progres în
acest sens. 

La Grădiniţa cu program
prelungit nr.3 a avut loc
ieri lansarea campaniei
naționale  „Ai grijă de
din ţii tăi”  cu ocazia cele-
brării, în 20 martie, a
Zilei Internaţionale a Să-
nătăţii  Orale.

Scopul campaniei, care se
desfăşoară în toată ţara în pe-
rioada 20 martie-20 aprilie,
este ameliorarea sănătăţii orale
a populaţiei prin adoptarea
comportamentelor sănătoase,
în special în familie, dar şi la
nivelul comunităţii, se arată
într-un comunicat transmis de
Direcţia de Sănătate Publică
Braşov.

În jude�, campania e des fă -
șurată de Direcţia de Sănătate
Publică a judeţului Braşov în

colaborare cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean, reţeaua de me-
dicină şcolară, Direcţia de Ser-
vicii Sociale din cadrul pri mă -
riei Braşov, medicii de familie
şi medicii stomatologi ai Dis-
pensarului studenţesc.

Acţiunile derulate în cadrul
campaniei vizează copiii, pă-
rinţii, adolescenţii, femeile gra-
vide, cadrele didactice, vârstni-
cii, publicul larg.

„Cariile dentare reprezintă o
problemă majoră de sănătate
publică în ţările industrializate,
afectând conform datelor fur-
nizate de Organizaţia Mondială
a Sănătăţii, 60-90% dintre co-
piii de vârstă şcolară, şi marea
majoritate a adulţilor. În plus,
odată apărute, cariile se răs-
pândesc rapid la dinţii sănătoşi.
Prin control regulat, cariile pot

fi depistate şi tratate precoce,
de aceea vizitele regulate la me-
dicul dentist, de două ori pe an,
ar trebui să devină o
obişnuinţă. Sensibilizarea pă-
rinţilor privind importanţa ca-
riei dentare la copii şi informa-
rea acestora asupra metodelor
eficiente de pre ven ţie, constituie
un pas important pentru for-
marea deprinderilor sănătoase
şi evitarea tratamentelor costi-
sitoare de mai târziu”, preci-
zează repre zentan�ii Di rec �iei
de Sănătate Publică Brașov. 

La nivel judeţean, activităţile
campaniei constau în distribui-
rea de pliante, discuţii interac-
tive, lecţii teoretice şi demons-
traţii practice la clasele de elevi
cu tematică specifică, se mai
arată în comunicatul de presă.

Sebastian Dan
De mici trebuie să învățăm să mergem în mod frecvent la un control stomatologic

Campanie la Brașov: 
„Ai grijă de dinţii tăi”

Diabeticii,  mai predispuși la demență 
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Hormonul dragostei combate anorexia



În jurul muntelui devenit unul dintre
simbolurile Braşovului s-au ţesut nume-
roase legende, care mai de care mai te-
nebroase.  Se  vorbeş te  că  Tâmpa a
adăpostit balauri, catacombe sau că în
subteran se află un rest de mare care ar
inunda tot oraşul, în caz de deversare.
Iată câteva dintre cele mai populare po-
veşti despre Tâmpa.

Băncuţa din stâncă
Cine se plimbă pe aleea de la baza Tâmpei poa-
te observa printre băncile de lemn şi o băncuţă
rustică de piatră. Povestea acesteia este con-
semnată în mai multe documente care vorbesc
despre misterele masivului Tâmpa. Se spune
că pe cărarea din spatele Zidului Cetăţii se
plimbau doi amanţi. La un moment dat, s-a
prăvălit o stâncă din vârful Tâmpei, care i-a
ucis pe cei doi tineri ce erau îmbrăţişaţi în acel
moment. Din acea piatră, s-a cioplit o bancă
în memoria lor. Prăbuşirea bucăţii de stâncă
ar fi fost atestată documentar în 1817, ca şi
numele fetei moarte – Ana Maria.

Marea de sub munte
Altă legendă vehiculată printre
braşoveni arată că sub masivul
Tâmpei se află un lac uriaş sau o
rămăşiţă a unei mări şi că o even-
tuală revărsare ar inunda Braşo-
vul. Acest lucru ar împiedica,
astfel, construcţia unui tunel pe
sub Tâmpa, adusă în discuţie de
unii politicieni locali. Potrivit unei
alte relatări, pe Tâmpa există o
fântână care ar fi avut în jur de
100 de metri adâncime şi care ar fi dat într-un
ochi de apă. Fântâna este azi astupată. Niciun
studiu nu a confirmat existenţa acestui lac.

Balaurul din grotă
Bătrânii braşoveni le povesteau nepoţilor istorii
cu balaurul de pe munte. Se spunea că o creatură
ciudată omora copiii conducătorilor urbei. I-a
venit de hac un măcelar care a băgat într-o piele
de viţel piatră de var şi dus-o până în apropiere
de grota unde sălăşluia balaurul. Acesta a înghiţit
„viţelul”, a băut apă, burta i s-a umflat şi a cră-

pat. Văzut de la depărtare, muntele Tâmpa parcă
ar semăna cu un dragon adormit. 

Peştera Călugăriţei
Tot o legendă cu un balaur vorbeşte despre o că-
lugăriţă care ar fi trăit într-o peşteră de pe mun-
tele Tâmpa. Ea ar fi găsit într-o zi, când era
plecată prin pădure, un pui de balaur, pe care
l-a luat cu ea şi l-a îngrijit. Când a crescut, ani-
malul a mâncat-o. În memoria ei, caverna res-
pectivă a fost numită „Peştera Călugăriţei”. 

Elena Cristian
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Legendele Tâmpei

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
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Casei Judeţene de
Pensii (CJP) Braşov
i-au fost repartizate,
de la Bucureşti, 66 de
locuri în staţiunile de
tratament balnear.

„Pentru seria a patra am
primit 66 de bilete, dintre
care nouă sunt gratuite,
pentru Amara, 1 Mai, Bu-
ziaş, Covasna, Goagiu,

Bilete la liber

Asociaţia Pro Vita Christiana
„Sfânta Ecaterina” din Braşov, în
colaborare cu ASCOR Braşov, or-
ganizează mâine, 22 martie, de la
ora 11.00, un Marş pentru viaţă.

Marşul are loc pe pe traseul: Bi-
serica de lemn – Spitalul Sf. Con-
stantin – Bd. 15 Noiembrie –
Teatru – Prefectura – Str. Republicii
– Piaţa Sfatului – Maternitate – Str.
Mureşenilor – Rectorat – Parcul
Titulescu.

România se afla pe locul doi în
Europa la numărul de avorturi ra-
portat la numarul de femei, statistic
vorbind. Acesta este mobilul acestei
manifestări, care îşi propune trezirea
conştiinţei civice. Tema ediţiei de
anul acesta este adopţia, sloganul fi-

ind „Adopţia – o alegere nobilă”.
Adopţia a fost şi tema Marşului pen-
tru Viaţă de la Washington, din
22 ianuarie.

Marşul a avut loc anul trecut în
27 de oraşe din România, printre
care şi Braşovul, fiind cel mai mare
eveniment public în apărarea vieţii
din România.

Marşul se desfăşoară în fiecare
an în preajma sărbătorii Bunavestire
(25 martie), care prăznuieşte anun-
ţarea Maicii Domnului de către Ar-
hanghelul Gavriil a întrupării
Mântuitorului Hristos, la nouă luni
înainte de Crăciun.

Marşul va fi însoţit de alte două
acţiuni în cadrul manifestării „Zile
pentru Viaţă la Braşov”:

◾ conferinţă cu dr. Daniel Hinshaw
cu tema „Calitatea vieţii. Ce face
ca viaţa să merite a fi trăită” care
are loc astăzi, 21 martie, la ora
18.30, la Sala Festivă a C.N. „An-
drei Şaguna”. Daniel Hinshaw
este profesor de chirurgie la Uni-
versitatea din Michigan și predă
cursul de Ingrijiri Paliative la Se-
minarul Teologic Ortodox „Sf.
Vladimir” din New York. 
Intrarea este liberă.

◾ proiecţia filmului „Bella”, mâine,
22 martie 2014 de la ora 18 la
Casa de Cultură a Studenţilor din
Braşov, în Complexul Memoran-
dului, urmată de discuţii.
Intrarea este liberă.

Liana Adam

De la 1 aprilie vor fi eliberate
 noile buletine cu cip, aşa numitele
buletine biometrice. Datele cu ca-
racter vizibil care există şi în prezent
sunt: numele şi prenumele titularu-
lui,  sexul, cetăţenia, data şi locul
naşterii titularului, semnătura olo-
grafă a a titularului, imaginea facială,
CNP şi adresa de domiciliu. 

În afară de aceste elemente, în
plus, noile cărţi de identitate elec-
tronice vor mai conţine: datele din
formatul tipărit, cu excepţia semnă-

turii olografe a titularului, prenumele
părinţilor titularului, certificate şi
certificate calificate, date biometrice
ale titularului constând în imaginea
facială şi imagi-
nile impresiuni-
lor papilare a
două degete. 

Potrivit pro-
iectului  HG,
memoria inclu-
să în cip va avea
trei zone: zona

de date cu caracter personal, zona
de date biometrice (la care accesul
se face numai pe baza unor certifi-
cate digitale eliberate de statul ro-

mân) şi zona de
certificate şi cer-
tificate calificate
care reprezintă
„o carte de iden-
titate” virtuală ce
permite identifi-
carea în mediul
electronic.

Marş pentru viaţă la Braşov

Casa Judeţeană de Pensii Braşov mai are încă
13 tichete de tratament disponibile pentru luna aprilie

De la 1 aprilie se schimbă buletinele 
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Copiii de la CSS Braşovia 
merg în turneu în Polonia

Echipa de fotbal copii (născuţi în
2002 şi mai mici) de la Clubul Şco-
lar Sportiv (CSS) Braşovia va pleca
la un turneu de fotbal în Polonia –
„Cupa ziarului «Bravo Sport»”.
Evenimentul va avea loc în data de
31 mai 2014 şi se va desfăşura în
oraşul Lubartów, pe stadionul Orlik.
Pe teren vor juca cinci jucători de
câmp plus portarul, în reprize de
câte 14 minute, fără schimbarea
porţii. Schimbul de jucători pe teren
se face în baza sistemului de la ho-
chei, în zonele de schimb.
„Scopul evenimentului este de po-
pularizare a fotbalului în rândul bă-
ieţilor, precum şi de promovare a
oraşului polonez. Vor participa echi-
pe din Ucraina, Polonia, Slovacia,
Slovenia şi, pentru prima dată, şi din
România, echipa noastră. Invitaţia
pe care am primit-o am direcţionat-
o către Clubul Braşovia, care are

peste 40 de
ani tradiţie în activitatea sportivă şco-
lară şi au rezultate notabile la toate
secţiile. În urma discuţiilor cu parte-
nerii din Polonia, am invitat şi noi o
echipă de copii din Lubartów la un
turneu organizat de Braşovia anul
acesta. Vestea bună este aceea că
am rezolvat şi problema cheltuielilor
de transport, cazare şi masă, care
sunt suportate de firma Stella Pack
Polonia şi subsidiara sa din Româ-
nia, care are centrul naţional de dis-
tribuţie în parcul industrial de la
Prejmer”, a declarat , într-o conferinţă
de presă, consilierul local PDL Mihai
Costel (foto), fost sportiv al CSS Bra-
şovia (secţia gimnastică).
Mihai Costel a mai precizat că, în
afara programului stabilit de orga-
nizatori, micuţii sportivi braşoveni
vor avea parte şi de o surpriză: vor
vizita Krakovia.

Olăneşti şi Pucioasa. Prin apli-
caţia informatică, având în ve-
dere solicitările primite până la
această oră, s-au repartizat deja
53 de bilete. Mai sunt disponibile
7 locuri la Amara şi 6 locuri la
1 Mai”, a precizat directorul exe-
cutiv al CJP Braşov, Mady Bres-
can.

De la începutul anului şi până
în prezent, 4.700 de braşoveni
au depus solicitări pentru astfel

de bilete, deşi 2014 a adus scur-
tarea sejurului, de la 18 la 16
zile.

Pentru ridicarea tichetelor, bra-
şovenii vor trebui să prezinte nu-
mărul de înregistrare al cererii,
cuponul de pensie aferent lunii
martie şi recomandarea medica-
lă. Ultima zi de revendicare a bi-
letelor de tratament aferente
acestei serii este 26 martie. 

Sebastian Dan 
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Super-computerul Watson, creat de IBM
Grupul american IBM a

anunţat, miercuri, că s-a aso-
ciat într-un proiect ştiinţific
din domeniul medicinei ge-
nomice prin intermediul su-
per-computerului său
Wat  son, care va oferi trata-
mente personalizate pacien-
ţilor diagnosticaţi cu cancer,
informează AFP.

Programul New York Ge-
nome Center (NYGC) va
permite medicilor să dezvol-
te tratamente adaptate pro-
filului genetic al fiecărui
pacient. Prima fază a proiec-
tului va viza pacienţii care
suferă de glioblastom, un
cancer al creierului care face
în fiecare an peste 13.000
de victime în Statele Unite.

Computerul Watson va fi

folosit pentru a parcurge re-
vistele medicale, noile studii
şi date clinice şi pentru a
face legătura între toate aces-
te rezultate şi mutaţiile ge-
netice ale pacienţilor studiaţi.
„Medicii au prea puţin timp
şi nu deţin instrumentele ne-
cesare pentru a propune tra-
tamente bazate pe ADN-ul
pacientului”, se afirmă în co-
municatul comun emis de
IBM şi NYGC.

„Această iniţiativă comună
a lui Watson şi NYGC urmă-
reşte accelerarea acestui pro-
ces complex, identificând
motivele din secvenţierea ge-
nomului şi datele medicale
pentru a deschide perspective
care îi vor ajuta pe medici să
îşi ţină promisiunile faţă de

medicina genomică”, se afir-
mă în acelaşi comunicat.

În măsura în care Watson
poate „să înveţe” lucruri noi
în permanenţă, proiectul va
permite actualizarea bazelor
de date pe care medicii se
sprijină pentru a propune tra-
tamente pacienţilor lor.

De când a fost realizată
secvenţierea genomului
uman, în urmă cu peste 10
ani, „adevărata provocare cu
care ne confruntăm este
aceea de a da un sens acestei
uriaşe mase de date genetice
şi de a transforma aceste in-
formaţii în tratamente mai
bune pentru pacienţi”, a de-
clarat Robert Darnell, pre-
şedintele şi directorul
ştiinţific de la NYGC.

Ce a văzut un om care crede că a fost în Rai 
Un bărbat sus�ine că a fost

în Rai și s-a întors. Bărbatul
este din Ohio, SUA, și are 41
de ani. Evenimentul s-a pe-
trecut în urma unui atac de
cord, perioadă în care inima
sa nu s-a oprit complet, ci a
intrat într-o stranie situa�ie de
fibrila�ie, scrie efemeride.ro.

Brian Miller a suferit un
atac de cord și sus�ine că timp
de 45 de minute a fost plecat
în Rai. Personalul medical
sus�ine că inima bărbatului s-
a aflat în fibrila�ie ventriculară
și era incapabilă să pompeze

sângele. Astfel, timp de trei
sferturi de oră, Miller s-a aflat
în moarte clinică, iar atunci
s-a ridicat din corpul său și a
putut vedea o lumină imensă
care îl atrăgea precum un
magnet. „Îmi amintesc că
dintr-o dată m-a cuprins o sta-
re de liniște și o lumină imen-
să mă atrăgea. Am ajuns pe
un drum ceresc, plin de flori,
și am mers pe jos până la lu-
mina în cauză”, sus�ine ame-
ricanul.

Acesta mai spune că mama
sa i-a apărut în cale și i-a spus

că nu este momentul ca el să
fie acolo. Miller sus�ine că s-
a sim�it excelent, dar mama
sa l-a luat de mână și l-a con-
dus pe același drum, înapoi
spre via�ă. Miraculos și-a re-
venit din moartea clinică și
spre uimirea medicilor creie-
rul său nu a fost deloc afec-
tat.

„Vă pot spune că acum sunt
convins că există viață după
moarte, o viață liniștită în care
pacea și dragostea sunt sen-
timentele cele mai importan-
te”, a mai declarat Miller.

Multă lume se între-
bă, în ultimul timp,
cine este, de fapt lide-
rul de la Kremlin. Î-
nainte de ascensiunea
sa la putere, în 1999,
Vladimir Putin şi-a pe-
trecut viaţa departe de
atenţia opiniei publice,
fiind un ilustru necu-
noscut în lumea poli-
tică internaţională.
Firesc, pentru un agent
KGB. Antena3.ro a
realizat un top al celor
mai puţin cunoscute şi
interesante  amănunte
din biografia lui Vla-
dimir Putin.

1. Vladimir Putin a
crescut în St. Petersburg (Le-
ningrad) într-un apartament
comun, împărţit cu alte trei
familii.

2. Bunicul lui Putin a fost
bucătarul lui Lenin, atunci
când liderul comunist îşi pe-
trecea vacanţele în reşedinţa

de la ţară.
3. Putin deţine centura ne-

agră la judo încă de la vârsta
de 18 ani. El practică şi acum
diverse arte marţiale.

4. Preşedintele rus adoră
romanele de spionaj. „Ce mă
fascinează este ideea că un

singur om poate face mai mult
decât orice altă armată poate
îndeplini”, a spus Putin.

5. Vladimir Putin a intrat
în KGB în timpul studenţiei.

6. Liderul de la Kremlin
este un mare iubitor de câini.
Deseori el vine la întâlnirile

politice însoţit de pa-
trupedul său. 

7. Putin vorbeşte
fluent limba germană,
dar nu prea se descur-
că cu limba engleză şi
preferă să aibă un tra-
ducător în preajmă.

8. Putin şi soţia sa
şi-au anunţat divorţul
de comun acord în
2013, în pauza unui
spectacol de balet.

9. Vladimir Putin
este tatăl a două fete,
dar viaţa lor se desfă-
şoară în totală discreţie.
Au absolvit studiile su-
perioare sub identităţi
false, iar profesiile sau

ţările de reşedinţă ale celor
două sunt total necunoscute.

10. Putin este creştin-orto-
dox şi îşi exprimă credinţa de
câte ori are ocazia. Recent,
el a comparat căsătoria dintre
homosexuali cu un act sata-
nic. 

Amănunte mai puțin
știute despre Putin 

Știri pe scurt
Cel mai vechi caz de cancer. Scheletul unui bărbat care a su-
ferit de un cancer metastazat în urmă cu peste 3.200 de
ani, reprezentând cele mai vechi rămăşiţe pământeşti
găsite vreodată care au legătură cu o boală în general
asociată cu stilul de viaţă contemporan, a fost descoperit
de arheologi în Sudan, informează AFP.
Potrivit unui studiu publicat în revista PLOS One, scheletul
acelui bărbat, a cărui vârstă era cuprinsă între 25 şi 35
de ani, a fost găsit anul trecut într-un mormânt din Sudan,
în apropiere de Nil, de un student de la Universitatea
Durham din Marea Britanie.
Analiza oaselor a dezvăluit că bărbatul, ce provenea
dintr-o familie bogată, suferea de un cancer cu metastaze,
însă cercetătorii nu au putut să determine dacă acesta
a murit în cele din urmă din cauza acestei boli. Acesta
este, până în prezent, cel mai vechi schelet complet des-
coperit de cercetători ce a aparţinut unui om care suferea
de un cancer de acest tip, potrivit oamenilor de ştiinţă
de la Universitatea Durham şi de la British Museum.
Cum ne influențeayă culorile starea de spirit. O echipă de
psihologi din Chicago a realizat un infografic în care arată
cum este modificată starea de spirit a unei persoane
atunci când vede o anumită culoare. Astfel, clienţii îşi fac
o primă impresie despre un produs în doar 90 de secun-
de, în funcţie de culoarea acestuia. În general, bărbaţii
preferă culorile roşu, portocaliu şi galben, iar femeile al-
bastru, verde şi roz, spun cercetătorii de la Financeson-
line.com. Spre exemplu, roşu sugerează pasiune, galben
energie şi bucurie, iar roz dragoste şi feminitate.
Logo-uri celebre asociate cu anumite culori:

- roşu - Red Bull şi You Tube: pasiune, vitalitate
- galben - McDonald’s şi Ferrari: bucurie, energie
- verde - Android şi Starbucks: armonie, relaxare
- roz – Barbie: dragoste, sexualitate, căldură
- negru – BlackBerry: curaj, lux, seriozitate, mister
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Vladimir Putin pe vremea când era un tată obișnuit 



Cu doar 12 puncte acumu-
late în 23 de etape, Corona
Brașov încă mai speră la sal-
varea de la retrogradare!
Deși șansele sunt minime,
băie�ii lui Ionel Gane spun
că nu vor depune armele și
se vor bate pînă la capăt. În
această seară, Corona va juca
la Mediaș, contra Gazului,
un meci care pentru gazde
nu are prea mare importan�ă.
Brașovenii sunt deciși să con-
tinue evolu�iile bune din ul-
timele etape și nu vor să se
întoarcă acasă cu mâinile
goale. 

„Sper să facem încă un joc
bun!” Fa�ă de turul campio-
natului, Corona joacă parcă
altceva, dar chiar și așa punc-
tele se adună cu mare greu-
tate. În ultimele două partide
de pe teren propriu, bra șo -
venii au marcat de patru ori,
dar au contabilizat numai
două puncte.  „Mediașul este
o echipă imprevizibilă, cu
experiență în prima ligă. O
echipă de mijlocul clasamen-
tului, care nu pare să aibă
vreun obiectiv. Îmi doresc să
facem un meci bun, să ata-
căm poarta adversă, să în-
scriem și să luăm punct sau
puncte” a spus la conferin�a
de presă premergătoare me-
ciului principalul Coronei, Io-
nel Gane.

Jucătorii încă mai speră!
Situa�ia grea din clasament
nu-i demoralizează pe cei de
la Corona. „Mergem la
Mediaș să facem un meci bun
și să luăm punct sau puncte.
Mare lucru noi nu mai avem
de pierdut, iar dacă e să mu-
rim, să o facem măcar cu ca-
pul sus! Noi credem în

continuare în șansele noastre,
atâta timp cât ele matematic
mai există! În fotbal s-au mai
văzut și minuni! Avem un mo-
ral bun, ne dorim să nu pier-
dem meciul de la Mediaș!” a
punctat și atacantul Ioan Co-
man. 

Probleme de lot pentru Coro-
na. Jerry Gane nu poate ali-
nia la Mediaș cea mai bună
formulă de echipă. Poverlo-
vic, Dâlbea și Buș sunt
suspenda�i, iar Stănescu este
nerefăcut după accidentarea
din Ștefan cel Mare, la jocul
cu Dinamo. Incert este și Da-
mian, dar echipa medicală va

face eforturi ca la ora jocului
acesta să fie apt. „În condițile
în care îmi lipsesc așa de
mulți jucători, la Mediaș își
vor face apariția în teren
fotbaliști are până acum au
bifat mai puține minute de
joc” a completat principalul
Coronei, Jerry Gane. Gaz
Metan Mediaș - Corona
Brașov, joc ce contează pen-
tru etapa a 24-a a primei ligi
de fotbal, se joacă în această
seară, de la ora 19.00. Par-
tida va fi preluată în direct
de canalul Digi Sport. 

Corona dă jucător la na țio nală!
Selecţionata de fotbal Under

17 a României, va  juca un
meci pentru Turul de Elită,
cu echipa similară a Scoţiei.
Din lotul antrenat de fostul
interna�ional Costel Gâlcă
face parte și Alin Manea, fot-
balist adus de Corona de la
Buzău. „Este un puști foarte
interesant, care a prins în ul-
tima perioadă, constant, lotul
de 18 al echipei noastre. Un
fotbalist care are un dribling
foarte bun și care își scoate
cu ușurință adversarul din
joc” l-a descris Gane pe tâ-
nărul jucător al Coronei. Me-
ciul va avea loc pe 28 martie,
la Kilmarnock (Scoţia).

Coman a spart gheața cu CFR-ul! Urmează Mediașul?

Corona vrea să taie
Gazul, chiar la Mediaș
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Lanterna primei ligi își propune să dea lovitura în etapa 24-a  

Stegarii vor să cucerească Ceahlăul! 
Victoria ob�inută de FC

Brașov pe terenul celor de la
ACS Poli Timișoara, dă aripi
jucătorilor în galben și negru.
În runda cu numărul 24, ste-
garii vor primi vizita Ceahlău-
lui din Piatra Neam�. După
rezultatul excelent scos în Ba-
nat, oamenii cuplului Cornel
�ălnar-Florentin Petre sunt
obliga�i să câștige, pentru a
men�ine intacte șansele la sal-
varea de la retorgradare. ”Tre-
buie neapărat să dublăm
victoria de la Timișoara. Am
luat o gură serioasă de aer,
acum trebuie să câștigăm cu
Ceahlăul. Așteptăm fanii să

vină la stadion, toată lumea
știe că publicul este practic al
12-lea jucător” a declarat por-
tarul stegarilor, Florin Iacob.
„Trebuie să strângem rându-
rile și să câștigăm cu Ceah-
lăul. Avem încredere că vom
ieși din zona retrogradării. Nu
contează dacă voi marca eu
sau alt coleg de-al meu, im-
portant este să câștigăm acest
meci” a spus și atacantul ste-
garilor, Andrei Cristea.
Președintele stegarilor, Con-
stantin Zotta, spune că
forma�ia de sub Tâmpa trebuie
să se concentreze la maximum
pentru viitoarele partide și este

ferm convins că FC Brașov se
va salva de la retrogradare.
Mai mult, Zotta îi liniștește
pe fanii galben-negrilor și spu-
ne că echipa nu va avea pro-
bleme cu licen�ierea în sezonul
viitor. „Trebuie să fim
concentrați pe viitoarele me-
ciuri, nu ne va interesa ce vor
face celelalte formații care au
același obiecticv ca și noi, ne
interesează să ne câștigăm noi
partidele. FC Brașov nu va re-
trograda, iar cu obținerea
licenței nu vor fi probleme” a
spus președintele stegarilor.
„Victoria de la Timișoara nu
are nicio valoare dacă nu câș -

ti găm cu Ceahlăul. Avem ab -
sen țe de marcă, Szekely, Gri -
gorie, M. Constantin, dar cei
care vor intra pe teren trebuie
să demonstreze că merită să
fie la FC Brașov. Am mare în-
credere în băieți. S-au pregătit
foarte bine în această săptă-
mână și sunt conștienți că tre-
buie să câștigăm” a declarat
și principalul stregarilor, Cor-
nel �ălnar. FC Brașov-Ceah-
lăul Piatra Neam�, joc ce
contează pentru etapa cu nu-
mărul 24 a primei ligi de fot-
bal, se joacă luni, 24 martie,
pe stadionul Tineretului, de la
ora 19.30.

Borussia și Manchester, în sferturile LC! Borussia Dortmund
a fost învinsă de vicecampioana Rusiei, Zenit Sankt Pe-
tersburg, cu scorul de 2-1 (1-1), miercuri seara, pe teren
propriu, dar s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii
Campionilor la fotbal. Victoria din prima manșă a optimilor,
cu 4-2, s-a dovedit suficientă vicecampioanei Germaniei
pentru calificarea în faza următoare. Sebastian Kehl (38)
a marcat golul Borussiei, în timp pentru Zenit au punctat
Hulk (16) și Jose Salomon Rondon (73). Borussia nu va
putea conta în primul meci din sferturi pe polonezul Robert
Lewandowski, suspendat pentru cumul de cartonașe gal-
bene. Mai departe merge și Manchester United, care s-
a calificat în sferturi după ce a învins cu scorul de 3-0
(2-0) pe Olympiakos Pireu, pe stadionul ''Old Trafford'',
în manșa secundă a optimilor de finală. Echipa lui David
Moyes a reușit performanța de a întoarce un deficit de
două goluri, în urma eșecului din tur (0-2), grație hat-tri-
ck-ului semnat de olandezul Robin van Persie (25 - pe-
nalty, 45+1, 52), care a părăsit în cele din urmă terenul
accidentat.  Calificarea reușită de Manchester United
mai îndulcește din sezonul amar al campioanei Angliei,
care mai mult ca sigur nu va evolua în ediția viitoare a
Champions League. 
Nu le-a priit aerul de Miami! Alexandra Cadanțu a fost eli-
minată în primul tur al turneului WTA de la Miami (Florida),
dotat cu premii în valoare de 5.427.105 dolari, fiind învinsă
în trei seturi, 6-4, 3-6, 6-2, de Zarina Dias din Kazahstan,
într-o partidă disputată miercuri. Alexandra Cadanțu (23
ani, 62 WTA) va încasa un cec de 9.165 dolari și 10
puncte WTA pentru participarea la această probă.
Cadanțu este a doua reprezentantă a țării noastre care
părăsește turneul de la Miami în primul tur, după Monica
Niculescu, învinsă cu 6-3, 6-4 de Barbora Zahlavova Sty-
cova din Cehia. Și aventura lui Victor Hănescu la Miami
a luat sfârșit. Hănescu a fost învins de olandezul Thiemo
De Bakker cu 6-3, 6-2 în manșa inaugurală a turneului
ATP World Tour Masters 1.000, dotat cu premii totale de
4.700.000 dolari. De Bakker (25 ani, 162 ATP) a venit
din calificări și s-a impus într-o oră și patru minute în fața
lui Hănescu, românul urmând să primească pentru par-
ticipare 9.165 dolari și 10 puncte ATP. Olandezul
câștigase singurul meci direct cu Hănescu (32 ani, 84
ATP), în 2012, în finala turneului challenger de la Bercuit
(Belgia), cu 6-4, 3-6, 7-5. 
Poftiți la handbal... mixt! Sâmbătă și duminică, Brașovul
va fi gazda unei interesante competiții de handbal... mixt!
La prima ediție a turneului Handbal Mixt For Smile, vor
participa numai puțin de 16 echipe, împărțite în patru
grupe. Brașovul va avlinia la startul competiției, patru
formații: 4 Fun, Red Wings, HCA BraȘov și echipa or-
ganizatoare, For Smile. Meciurile vor începe sâmbătă
dimineața la ora 9.00 și vor fi găzduite de trei locații: Să-
cele (sala de sport a Liceului George Moroianu), Colina
Universității Transilvania și Sala Sporturilor Dumitru Po-
pescu Colibași. Pe lângă echipele din Brașov, la turneu
sunt înscrise echipe din Vâlcea, Olt, Ploiești, Cluj Napoca
și București. 
Începe spectacolul pe patru roți! Cea mai longevivă competiţie
rutieră din ţară, Raliul Braşovului TESS Rally 2014, ajunsă
la cea de-a 43-a ediţie,va debuta astăzi. În itinerariul Ra-
liului Braşovului TESS Rally Romtelecom 2014, regăsim
celebrele probele speciale Poiana, Pârâul Rece şi Ba-
barunca, proba „regină“ de 27 de km care trece în judeţul
Prahova, dar şi revenirea „superspecialei“ din centrul
Braşovului, un succes la fiecare includere în programul
competiţional. Bineînțeles că de la deschiderea sezonului
nu au cum să absenteze piloții brașoveni, Dan Gîrtofan
și  Manu Mihalache. Spectacolul este garantat, iar fanii
sunt aşteptaţi în număr cât mai mare pe probele speciale
ale Tess Rally Romtelecom. Evenimentul auto de la
Brașov deschide un nou sezon competiţional în Cam-
pionatul Naţional de Raliuri Dunlop.
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„Carte frumoasă, cinste
cui te-a scris!” Citatul
este acum pe buzele
multor braşoveni, oda-
tă cu deschiderea Târ-
gului Internaţional de
Carte şi Muzică la Bra-
şov Business Park. Şi în
week end vor avea loc
lansări de carte şi albu-
me muzicale, sesiuni de
autografe, întâlniri cu
ci titorii, recitaluri folc -
lorice de excepţie.

Sâmbătă, 22 martie 2014:
◾ Orele 11.00 – 12.00 Lan-

sări de carte Editura Eikon 
◾ Ora 12.30 Lansare volum

de versuri: „Ţinutul fratelui
mai mare” – Luminiţa Das-
călu, Editura Charmides
Prezintă: Andrei Bodiu 

◾ Ora 14:00 Lansare de carte
„Respiră, iubeşte şi taci” de
Gigi Ghinea, Asociaţia Mo-
ney for Help 

◾ Ora 15.00 Întâlnire cu ci-
titorii şi sesiune de autogra-
fe: Adelin Petrişor „Ţară cu
un singur gras”, „Războa-
iele mele”, Editura Polirom 

◾ Ora 16.00 Daniela Zeca
Buzura la Târgul Interna-
ţional de Carte şi Muzică
de la Braşov – Întâlnire cu
cititorii şi sesiune de auto-
grafe: „Demonii vântului”,

„Omar cel orb”, „Istoria ro-
manţată a unui safari”, Edi-
tura Polirom. Moderator:
Sever Gulea, Libris Braşov 

◾ Ora 17.00 Lansare de carte
„Purtătorul de cuvinte” –
Ioan Gyuri Pascu, Cartea
Daath 

◾ Ora 17:30 Recital Grupul
folk „Om bun” şi Iulia Ca-
raiman, Asociaţia Dacia
Folk 

◾ Ora 18.00 Recital Genţiană
– muzică pop-rock 

◾ Ora 18.30 Lansare de carte
de poezii „Ascunse-n văzul

tuturor” – Lucian Ştefan,
Editura Magic Prinţ Oneşti.
Recital muzică folkTrupa
CALEnDAR. Prezintă:
prof. Ioan Topolog Popescu 

◾ Ora 19.30 Program artistic
(intrarea se face pe bază de
invitaţie) 

Duminică, 23 martie 2014 
◾ Ora 10.30 Program artistic

– Dansuri de societate –
Grădiniţa Iolanda 

◾ Ora 11:00 Lansări de albu-
me muzicale. Participă: Vir-
gil Oniţă, producător Libris
Braşov

◾ Ora 12.30 Program artistic
susţinut de ansamblul de
tradiţii din Malayesia. An-
samblul „Poieniţa”, Centrul
Cultural „Reduta”, coordo-
nator, Benone Pepine

◾ Ora 13.00 Lansare de carte
Lucian Boia, Editura Hu-
manitas 

◾ Ora 14.00 Recital extraordi-
nar de muzică tradiţională ro-
mânească şi dansuri populare.
Prezintă: Silvana Enache. În-
chiderea oficială a celei de-a
XI-a ediţii a Târgului Inter-
naţional de Carte şi Muzică.

Horoscopul zilei
Berbec. Nu ai deloc energie astăzi, aşa că va trebui să te
ocupi de sarcinile cele mai uşoare. Spre seară ai face bine
să te plimbi prin natură şi să îţi limpezeşti gândurile. 

Taur. Astăzi totul se învârte în jurul relaţiei tale cu familia
sau cu un prieten. Nu este nevoie să faci ceva anume, dar
e suficient să le urmăreşti reacţiile atunci când îi surprinzi. 

Gemeni. Acum este momentul să îţi dai seama ce îţi lipseşte,
iar apoi să încerci să schimbi această situaţie. Ai suficientă
energie pentru a împinge lucrurile spre mai bine. 

Rac. Ai grijă astăzi, viaţa ta personală ar putea avea de suferit
din cauza muncii. Dacă îţi permiţi să îţi iei o zi de concediu,
atunci acesta e momentul. 

Leu. Eşti mult mai concentrat astăzi pe propriile nevoi, şi
nu este deloc un lucru rău. Ar trebui să fii capabil să îi dai
inimii ce îţi cere, fără să mai aştepţi. 

Fecioară. Comunicarea e foarte importantă astăzi, aşa că asi-
gură-te că acorzi atenţia cuvenită anumitor persoane. Lu-
crurile pot deveni ciudate, dar le ţii sub control. 

Balanţă. Este o zi perfectă pentru cumpărături, banii şi vremea
de afară te ajută în acest sens. Un mic răsfăţ este ok dacă se
întâmplă din când în când şi să nu faci o obişnuinţă. 

Scorpion. Astăzi vei reuşi să îi faci pe cei din jurul tău să
vadă lucrurile mult mai frumoase, iar seara vei adormi cu
un sentiment de profundă mulţumire. 

Săgetător. Este o zi bună pentru explorare şi pentru noi ac-
tivităţi creative. Ieşi puţin din zona ta de confort şi încearcă
să experimentezi şi altceva decât până acum. 

Capricorn. Organizează-ţi viaţa astăzi, trebuie să fii pregătit
pentru ceea ce va urma. Abilitatea ta de adaptare te va ajuta,
dar trebui să depui şi tu puţin efort. 

Vărsător. Te simţi puţin prea expus astăzi, atât de mult încât
ai instinctul de a fugi. Nu eşti tu, dar oamenii au şi momente
de slăbiciune, aşa că nu trebuie să te autopedepsești. 

Peşti. Atât timp cât eşti deschis noutăţilor, ai toate şansele
să îţi găseşti marea dragoste. E momentul să aduci ceva
inedit în viaţa ta şi să încerci să ieşi din rutină.

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

DIVERGENT     –PREMIERĂ–
40 minute, Acţiune, SF, Romantic
Vineri: 21:15, 
Sâmbătă, Duminică: 14:00, 21:15

HOTEL GRAND BUDAPEST     –PREMIERĂ–
100 minute, Comedie, Dramă
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 19:00

ÎNDRĂGOSTIŢII MOR ULTIMII 
123 minute, Dramă, Horror
Vineri: 14:00, Sâmbătă, Duminică: 11:45

DRAGOSTEA E CHIMIE, NU MAGIE 
91 minute, Comedie, Dramă
Vineri: 18:00, 20:00, Sâmbătă,
Duminică: 13:30, 20:00

NEBRASKA 
115 minute, Aventuri, Dramă
Vineri: 16:45, Sâmbătă,
Duminică: 16:45

NEED FOR SPEED: ÎNCEPUTURI 
131 minute, Acţiune, Thriller
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:15, 22:15

DL. PEABODY ȘI SHERMAN     –3D–
92 minute, Animaţie, SF 
(D = dublat, S = subtitrat)
Vineri: 13:30 D, 15.30 D, 18:15 S, Sâmbătă,
Duminică: 11:30 D, 15:30 D, 18:00 D, 18:15 S

300: ASCENSIUNEA UNUI IMPERIU 
102 minute, Acţiune, Război
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:15, 20:15

DALLAS BUYERS CLUB 
117 minute, Dramă, Biografic
Vineri: 21:45, Sâmbătă, Duminică: 22:00

REGATUL DE GHEAŢĂ (FROZEN) –3D, DUBLAT–
102 minute, Aventuri, Animaţie,
Comedie
Sâmbătă, Duminică: 11:15

Teatru pentru copii
◾ Spectacol de păpuşi, sâm bătă,
22 martie, la ora 12.00. 
Intrare 7 lei. 
Muzeul Ştefan Baciu– lângă Arena
Sportivă sub Tâmpa, biletele se pot
procura de la sediu în timpul

săptămânii( 10-17) sau înainte de spectacol. 
◾ Spectacole de păpuşi la trupa de teatru
„Albinuţele”: sâmbătă, 22 martie, la ora 10.30,

„Cele trei fire de aur” după Fraţii Grimm. Duminică,
23 martie, la ora 10,30 „Soacra cu trei nurori” după
Ion Creangă. Ambele spectacole vor avea loc la
sediul de pe Brânduşelor 106A. 
◾ Spectacole de păpuşi la Teatrul Arlechino (str.
Apollonia Hirscher nr. 10): Sâmbătă, 22 martie, la
sediu, la ora 10.30, ”Aladin şi lampa fermecată”
duminică, 23 martie, la orele 10.30 şi 12.00, Păcală
în satul lui. 

Lansare de carte la Humanitas
Sâmbătă, 22 martie, la ora 17.00, la Librăria
Humanitas din Braşov (Piaţa Sfatului nr.16 ) sunteţi
aşteptaţi pentru o întâlnire cu Bogdan O. Popescu
şi Andrei Bodiu despre Cartea dragostei.

Teatru la Opera Braşov
Duminică, 23 martie, spectacolul „Un cuplu ciudat”
de Neil Simon la Sala Operei Braşov, de la ora 19.00.
Preţul biletelor: 11 lei; Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Concerte în cluburi
◾ Sâmbătă 22 Martie 2014 , de la ora 21:00,
concert Argatu în clubul Trippin Cafe. 
Preţ bilet 15 lei.
◾ Sâmbătă 22 Martie 2014, de la ora 20:00,
concert trupa Urma în clubul Rockstadt. 
◾ Sâmbătă, 22 martie, de la ora 23.00, Life On
Mars Live Show & After Party în Times Pub Braşov.

În acest weekend în Braşov

În weekend, la
Târgul de Carte 
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Sudoku

2 5 9
5 7 4
1 6 4 8

7 2
5 6

1 4
9 4 8 3

4 7 6
2 3 1

Două călugăriţe merg la cumpără-
turi într-un magazin alimentar. Una
dintre ele o întreabă pe cealaltă:
– Ce-ai zice de nişte bere? – N-ar
strica, dar mi-ar fi ruşine să cumpăr
aşa ceva. – Nici o problemă, rezolv
eu. Iau ele un bax cu şase beri şi se

duc la casă, pentru a le plăti. Casierul
se uită foarte mirat, iar o călugăriţă
îi zice: – Astea sunt ca să ne spălăm
părul. Casierul, fără să ezite, se
apleacă sub tejghea, de unde scoate
o pungă de covrigei, pe care o aşea-
ză lângă bere: – Să nu vă uitaţi bi-
gudiurile!

Bancul zilei
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Din presa maghiară
Stradă denumită după I.G. Duca la Braşov
Comitetul provizoriu numit la conducerea oraşului Braşov
a ţinut prima întrunire. Şedinţa a fost dedicată comemorării
personalităţii lui I.G. Duca, asasinat de curând. Dr. Bordea
din comitetul vechi propusese schimbarea denumirii stră-
zii Puşcaşilor după politicianul ilustru în luna ianuarie.
La şedinţa actuală dr.Filimon Bogdan a ţinut un discurs
omagial şi a propus ca str.Lungă să fie denumită după
I.G. Duca. Comitetul a fost de acord în unanimitate şi a
votat pentru această propunere.

Új Duca utca Brassóban
În: Brassói Lapok, nr.69, 25 martie 1934

Sanatoriul condus de dr. Jekelius
Datorită aerului cu-
rat şi pădurilor bo-
gate care acoperă
dealurile şi munţii
din jurul Braşovu-
lui, oraşul este cău-

tat pentru recreere, însănătoşire şi tratamente medicale.
Ştiinţele medicale fiind la un nivel ridicat, persoanele
bolnave aleg din ce în ce mai des tratamentele de spe-
cialitate din sanatorii.

Unul dintre cele mai apreciate sanatorii din Braşov
este cel condus de dr. Friedrich Jekelius, aici fiind ac-
ceptaţi bolnavi de clasa I şi II.

Camera asigurată celor de clasa I are asigurată şi loc
pentru un însoţitor. Costa 15 coroane pe zi şi se achită
pe o perioadă de 10 zile. Include iluminatul, încălzirea,
masa şi lenjeria de pat. Bolnavul poate solicita asistenţă
personală pe 24 h cu un cost suplimentar de 8 coroane.
În caz de operaţie, contravaloarea acesteia se va achita
înainte.
Medicamentele şi materialele sanitare utilizate în timpul
tratamentelor se plătesc separat. Baia completă costă
1 coroană şi 60 de fileri.

Camerele celor de clasa II-a costa 10 coroane/zi. Nu
se acceptă persoanele cu boli contagioase.
Reclamă în Brassói Lapok Emlék album 1894 – 1914

Număr jubiliar. 12 aprilie 1914, p.53

„Gospodărirea vânatului
este una din sarcinile impor-
tante, dar nu şi dintre cele mai
uşoare ale inginerului silvic,
mai ales în condiţiile în care
intervenţiile omului, sub mul-
tiple planuri se face simţită în
natură”, declara, pentru „DN”,
conf. dr. ing. A. Negruţiu, şe-
ful disciplinei de cultura vâ-
natului şi salmonicultură, din
cadrul Facultăţii de Silvicul-
tură şi exploatarea pădurilor
din Braşov. 

Încă din anul 1974, colec-
tivul disciplinei de cultura vâ-
natului şi salmonicultură, cu
sprijinul larg al conducerii
Universităţii braşovene, Ins -
pectoratului silvic judeţean
Braşov şi al altor organe, „şi-a
formulat obiectivele de atins
pe termene mai scurte sau mai
lungi, în formarea unei baze
materiale corespunzătoare şi
a trecut la realizarea lor”, mai
spunea profesorul Negruţiu. 

În acest context, s-a realizat
„o bază de producţie şi cer-
cetare în pădurea Sânpetru,
unde s-a pus la punct tehno-
logia de creştere a fazanului
în captivitate, în afara arealu-
lui său actual de extindere;

s-au creat condiţii pentru creş-
terea în captivitate a muflo-
nului şi căpriorului, în vederea
studierii lor”; s-au făcut co-
lonizări nu cu saşi, secui ori
romi, ci cu... iepuri, cu lapin,
acesta din urmă, ca şi muflo-
nul, pentru prima oară pe
aceste meleaguri braşovene
mirobolante. Pentru „asigu-
rarea cadrului natural propi-
ce”, mai zicea A. Negruţiu,

cu ajutorul Ocolului silvic
Braşov, „s-au întreprins lu-
crări silvotehnice de anvergu-
ră pentru transformarea unei
părţi din pădurea zonei res-
pective, astfel încât să se cree-
ze condiţii cât mai bune
pentru existenţa vânatului, şi
în primul rând a fazanului”. 

Concomitent, pe Valea
Doftanei şi pe Valea Gârci-
nului, la Săcele, s-au efectuat

lucrări care prefigurează rea-
lizarea, până în anul 1985, a
„unei baze de producţie şi cer-
cetare, având ca obiectiv vâ-
natul mare: ursul, cerbul,
mistreţul, ca şi cultura peştilor
de apă rece”. Aici, importante
lucrări de cercetare, producţie
şi învăţământ a realizat şi dis-
ciplina de corectare a toren-
ţilor, fiind în curs de finalizare
o „interesantă suită de ame-
najări cu caracter de unicat în
ţară, cu funcţiuni multiple: co-
rectarea torenţilor, energetică
şi salmonicultură”. 

În încheiere, prof. A. Ne-
gruţiu sublinia: „Colectivul
nostru, împreună cu studenţii,
va acţiona şi în viitor pentru
a-şi aduce contribuţia la im-
portanta sarcină de ocrotire a
naturii, iar prin cercetările în-
treprinse va sprijini programul
de ameliorare genetică a prin-
cipalelor specii de animale, va
contribui la stabilirea condi-
ţiilor optime de valorificare a
potenţialului biotic al rezer-
vaţiilor”.

„DRUM  NOU” 
20 martie 1980

1. Casa Judeţeană de Pensii 
2. Consiliul Judeţean Braşov 
3. AJOFM Braşov 
4. Spitalul Judeţean Braşov 
5. Direcţia Finanţelor Publice Braşov
6. Casa de Asigurari de Sănătate 
7. Maternitatea Braşov 
8. Spitalul CFR 

9. Magazinele
◾ Elit – Rost Com
◾ Rapid
◾ Prodlacta
◾ Vel Pitar
◾ Carmolimp

10. Chioşcurile
◾ Rodipet
◾ Z-KIOSK
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din judeţul Braşov

Iulian Cătălui

Cercetări arheologice la Hărman
Printre cercetările şi săpăturile ar-

heologice mai importante din regiune,
un loc deosebit îl ocupă cele efectuate
în anii 1962 – 1965 în raza localităţii
Hărman, şi anume, pe terenul viei şi
livezii cooperativei agricole de pro-
ducţie şi pe locul denumit „Dealul de
sub coastă”, din imediata vecinătate,
unde s-a identificat o întinsă aşezare
care a fost locuită pe parcursul mai
multor perioade istorice.

Cele mai vechi urme sesizate aici
aparţin purtătorilor culturii ceramicii
liniare cu „capete de note muzica-
le” – astfel denumită după una din
caracteristicile principale ale deco-

rului vaselor, cultură care se înca-
drează în faza timpurie a epocii ne-
olitice (aproximativ anii 4000 -
3500 î.e.n.). Materialele aparţină-
toare acestei civilizaţii, atestată pen-
tru prima dată în Ţara Bârsei cu
ocazia săpăturilor recente, constau
din: toporaşe de piatră şlefuită, ră-
zuitoare, lame şi străpungătoare,
lame şi străpungătoare de silex,
greutăţi pentru războiul primitiv de
ţesut etc. (va urma)

Revista „Astra”
iulie 1966

Bianca Osnaga
Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ
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Paleontologii americani
au reuşit să identifice o
nouă specie de di-
nozaur cu pene,
care semăna cu o
găină uriaşă şi
care trăia în Ame-
rica de Nord, în
urmă cu 66 mi-
lioane de ani, cu
ajutorul a trei
schelete fosiliza-
te, informează
AFP.

Având o înălţime de
1,5 metri până la şold,
o lungime de 3,5 metri
şi o greutate cuprinsă
între 200 şi 300 de ki-
lograme, acest dino-
zaur, denumit Anzu
Wyliei, avea un gât foarte
lung, un cioc lipsit de dinţi şi
o creastă rotundă pe cap pre-
cum aceea a cazuarilor, o pa-
săre alergătoare din Noua
Zeelandă înrudită cu struţul.
Coada sa era relativ scurtă şi
deasă, iar animalul avea ghea-

re puternice la capătul unor
picioare lungi şi fine.

Descoperirea celor trei
schelete elucidează astfel mis-
terul care înconjura acest
grup de dinozauri de aproape
un secol. Oamenii de ştiinţă
dispuneau până la noua des-
coperire doar de câteva frag -
mente osoase.

Fosilele au fost găsite la
sfârşitul anilor ’90 în forma-

ţiunea stâncoasă Heel Creek
din Dakota de Nord şi Dakota
de Sud, două state americane.
De atunci, cercetătorii au în-
cercat cu înverşunare să re-
constituie dinozaurul.

Noua specie, denumită cae-
nagnathidae, aparţine familiei

dinozaurilor oviraptosaur, cu-
noscuţi graţie unor fosile ade-

seori bine conservate
găsite în Mongolia şi
în China.

Scheletul reconsti-
tuit a fost botezat
„Anzu Wyliei” –
„Anzu”, pentru ase-
mănarea cu o di -
vinitate sumeriană
demonică, reprezen-
tată sub forma unui
vultur cu cap de leu,
şi „Wyliei”, după nu-
mele nepotului unui
administrator al Mu-
zeului de Istorie Na-
turală Carnegie din
Pittsburgh, unde se
află cele trei schelete.
„Această descoperire

este extraordinară, pentru că
Anzu este cel mai mare ovi-
raptosaur descoperit în Ame-
rica de Nord. Acest grup de
dinozauri este strâns înrudit
cu păsările”, a spus Emma
Schachner de la Universitatea
Utah, coautoare a studiului.

Monica Anghel a slăbit opt kilograme
în ultimele două luni însă regretă că în anii
trecuţi a încercat mai multe regimuri pe-
riculoase pentru sănătatea sa. „Am slăbit
opt kilograme din ianuarie şi până acum.
Am ţinut la un moment dat un regim diso-
ciat. E adevărat, am slăbit, dar îmi căzuse
părul şi am renunţat. Regimurile drastice
nu dau randament decât pe moment.” a
dezvăluit vedeta pentru ziarul Click! 

Monica Anghel a explicat cum se men-
ţine în formă acum: 

„Fac sport, în special echitaţie. În general,
mănânc rondele de orez expandat, câte un
baton de slăbit, fructe, salate. Am renunţat
la pui şi la peşte pentru că nu-mi plac, con-
sum doar vită la grătar cu salate. Seara,
câteodată mănânc, câteodată nu, depinde
la ce oră ajung acasă.

Mănânc mozzarela cu o roşie, ardei gras,
un iaurt degresat”, a spus Monica.

Actorul american de origine
română Sebastian Stan (30

de ani) este unul
dintre protagoniştii
peliculei „Captain
America: The
Winter Soldier”,
unde a interpretat
un rol alături de
Scarlett Johan-
sson. Actriţa s-a
arătat încântată de
o scenă jucată
alături de actorul
nostru: „Am avut
de filmat o sec-

venţă destul de jenantă. E
vorba de un moment teribil

alături de Sebastian Stan…
trebuia să filmăm o scenă
care se petrecea la fereastra
şi în care picioarele mele
erau înlănţuite in jurul gâtului
lui Sebastian. Ore întregi l-
am călărit ca pe taurul me-
canic”, a mărturisit Scarlett. 
Filmul „Captain America:
Războinicul iernii”, din distri-
buţia căruia fac parte Scarlett
Johansson, Chris Evans, Se-
bastian Stan, Tommy Lee Jo-
nes, Natalie Dormer, va avea
premiera în România pe
4 aprilie.

Geanina Corondan şi-a deschis after school. După ce
TVR a renunţat la serviciile sale, vedeta şi-a lansat
propria afacere. Anul trecut, Geanina Corondan a
fost solicitată să predea câteva cursuri la un after
school din Bucureşti. S-a descurcat excelent şi ast-
fel i-a venit ideea de a înfiinţa un astfel de centru
pentru copii, scrie ziarul Ring. „Mi-am zis «De ce
nu?» şi m-am dus, înţelegându-mă de minune cu
piticii. Pentru că primeam din ce în ce mai multe
solicitări, am zis «Hopa, de ce să nu îmi deschid
eu un astfel de centru, exact aşa cum îmi doresc?».
Aşa a luat fiinţă Gianinani Place...”, a povestit Gia-
nina Corondan. „Tărâmul distracţiei”, aşa cum îi
place vedetei să-l numească, este deschis de câ-
teva săptămâni. Geanina Corondan a conceput o
serie de 12 cursuri diferite, menite să-i introducă
pe copii în lumea muzicii, a teatrului, a filmului, a
modei sau a dansului.

Schumacher, una dintre cele mai proaste veşti. Rănile
suferite de Michael Schumacher sunt responsabile
de pseudocoma în care se află fostul campion de
Formula 1. Doctorul Andreas Zieger, neurolog la
spitalul din Oldenburg, susţine că rănile pe care
Schumacher le-a suferit au făcut ca fostul campion
mondial de Formula 1 să intre în „pseudocomă”.
”O explicaţie posibilă pentru durata îndelungată a
fazei de recuperare poate fi o rană severă a lobului
cerebral frontal. Aceasta duce la pseudocomă.
Schumacher realizează ce se întâmplă în jurul său,
dar nu poate reacţiona în niciun fel”, a declarat
Zieger pentru presa german. „Traumele cranioce-
rebrale sunt printre cele mai complicate răni care
pot afecta corpul uman”, a mai spus Zieger.
Medicul a menţionat că Schumacher „poate rămâ-
ne pentru câţiva ani în stare vegetativă”, dacă aces-
ta va reuşi să se trezească.

O nouă specie de dinozaur,
descoperită în America

Un român a jucat cu Scarlet Johansson 

I-a căzut părul, în locul kilogramelor


