Ziar Gratuit
Ediția BVT în format electronic se
găsește la adresa www.addjb.ro

Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov ISSN 2360–0217
ISSN-L 2360–0217

str. Apullum nr. 3, fax: 0268.470.504, e-mail: bjt@addjb.ro

An I, Nr. 191 ◼ 12 pagini ◼ Vineri, 19 decembrie 2014

Plată cu subvenţie
la creşele brașovene
Avertisment pentru şoferi
privind rovinieta

Consiliul Local a aprobat ieri menţinerea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană în creşele din Municipiul Braşov
aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare
Creşe Braşov din cadrul Primăriei, la suma de 8 lei/zi/copil,

VALUTĂ

Euro
4,4705
USD
3,6250
Gram Aur 141,1476

METEO

Parţial noros
-2°C /4°C

şi subvenţionarea acestei alocaţii pentru cazurile sociale.
Costul mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează creşele de stat în anul 2015 a fost stabilit la suma
pag. 7
de 840 lei/copil/lună.

CNADNR a pus în funcţiune 18 noi puncte fixe de control
a valabilităţii rovinietei şi avertizează că zonele unde sunt
acestea amplasate nu vor putea fi evitate.
„Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România anunţă participanţii la trafic că, începând de
joi, 18 decembrie 2014, au fost puse în funcţiune pe reţeaua
de drumuri naţionale şi autostrăzi din România, 18 noi
puncte fixe de control valabilitate rovinietă, prin intermediul
cărora vor fi înregistrate vehiculele care circulă fără achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare (rovinieta),
conform prevederilor OG nr. 15/2002, cu modificările şi
completările ulterioare”, se arată într-un comunicat.
„Menţionăm că până la această dată, controlul valabilităţii
rovinietei se realiza prin intermediul a 33 puncte fixe de
control, 14 puncte mobile de control şi prin intermediul personalului IGPR, ISCTR şi CNADNR SA (în punctele de trecere a frontierelor), cu drept de verificare a deţinerii
rovinietei valabile”, se mai precizează.
„Precizăm că punctele de control puse în funcţiune, sunt amplasate în zone în care acestea nu pot fi evitate de către conducătorii auto. Aceste puncte de control fac parte din sistemul
informatic deţinut de CNADNR SA, sistem care permite emiterea rovinietelor atât prin punctele de lucru ale Distribuitorilor autorizaţi de CNADNR SA, cât şi prin intermediul
SMS (pentru utilizatorii români şi doar pentru perioada minimă de valabilitate pentru fiecare categorie de vehicul în
parte)”, arată CNADR. În anul 2015 vor fi puse în funcțiune
alte 23 puncte de control a valabilității rovinietei.
Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, CNADNR SA a
pus la dispoziţie adresa de internet www.cnadnr.ro, Secţiunea Verificare Rovinietă, un instrument prin care se pot
verifica şi descărca în format pdf informaţii privind valabilitatea rovinietei, prin introducerea datelor vehiculului
(număr de înmatriculare, număr de identificare) şi codul
de siguranţă.

Debut cu dreptul pentru Corona

Iohannis depune duminică jurământul

Corona Wolves Brașov și Hochei
Sport Club Miercurea Ciuc s-au impus în primele meciuri din cadrul
Cupei României la hochei pe gheață,
ediția 2014-2015, găzduită de Patinoarul Olimpic din Brașov. În această seară de la ora 20.00, „lupii” joacă
pentru un loc în finală, împotriva
celor de la Steaua. În Grupa A, gru-

Preşedintele ales Klaus Iohannis va
depune jurământul pe 21 decembrie,
la ora 12:00, la Palatul Parlamentului.
Înainte de depunerea jurământului,
în plenul Parlamentului este citită de
preşedintele Curţii Constituţionale
hotărârea de validare a alegerii noului
preşedinte ales. Potrivit articolului 83
din Constituţie, „mandatul Preşedin-

pa morții, „lupii” Brașovului au întrecut-o pe CSM Dunărea Galați cu
scorul de 4-1 (0-0, 3-0, 1-1). „Sunt
mulţumit cu această victorie, la 4-1,
chiar dacă puteam mai mult, pentru
că avem jucători care pot juca la un
alt nivel. Sper să evoluăm altfel în
meciul cu Steaua”, a declarat antrepag.9
norul Jerry Andersson.

telui României este de 5 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului”. Alineatul 2 al aceluiaşi articol
menţionează: „Preşedintele României
îşi exercită mandatul până la depunerea jurământului de Preşedintele
nou-ales”. Klaus Iohannis îl va înlocui
la Cotroceni, pe Traian Băsescu, care
a condus România timp de 10 ani.
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ANRP cere noi verificări privind retrocedările de terenuri
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
(ANRP) cere noi verifică în cazul retrocedărilor de teren.
ANRP a depus o plângere la Parchet solicitând verificări
ale modului în care s-a făcut o retrocedare de teren în localitatea prahovană Valea Doftanei. Retrocedările s-au
făcut între anii 2006-2009 și, susțin reprezentanții ANRP,
la momentul respectiv s-ar fi încălcat dispozițiile legale de
către comisia locală de fond funciar și de către cea
județeană. Acesta este cea de-a treia sesizare făcută de
ANRP către organele de ancheată, după izbucnirea scandalului legat de retrocedarea unui teren de către Alina
Bica și ceilalți inculpați din dosar. Inițial, pe 21 noiembrie,
ANRP a sesizat o posibilă retrocedare ilegală de asemenea, în Prahova. Este vorba despre un teren de aproximativ
1.000 de metri pătrați în localitatea Măgureni. Ulterior,
ANRP a sesizat Parchetul cu privire la o posibilă restituire
ilegală a altor aproximativ 900 de hectare de teren forestier
în localitatea Filipești, tot din județul Prahova.
Condamnată pentru că a șantajat-o pe șefa ÎCCJ
Tribunalul București a decis, ieri, condamnarea la o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare pentru femeia care ar fi șantajat-o pe președinta ÎCCJ, Livia Stanciu.
Decizia Tribunalului București nu este definitivă și poate
fi atacată, transmite Agerpres. Procurorii DNA au dispus,
pe 1 iulie, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv,
a Marianei Rarinca, cea care ar fi șantajat-o pe Livia Stanciu, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție.
În rechizitoriu, procurorii au reținut că, în perioada
august/septembrie 2013 — 3 iunie 2014, Mariana Rarinca
a amenințat-o pe persoana vătămată cu darea în vileag
a unor fapte imaginare, compromițătoare pentru aceasta
și pentru soțul acesteia. Conform DNA, în schimbul nedivulgării către presă a acestor informații, presupus
compromițătoare, Mariana Rarinca i-a pretins șefei ÎCCJ
suma de 20.000 de euro.
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Niţu: Dosarul Revoluţiei
este în curs de soluţionare
La 25 de ani după evenimentele sângeroase, procurorul general al
României, Tiberiu Niţu, a
declarat, că dosarul Revoluţiei din 1989 este în curs
de soluţionare.
„Dosarul este în curs de soluţionare la Secţia Parchetelor
Militare. Nu a fost audiată persoana respectivă (Ion Iliescu n.r.)”, a spus Tiberiu Niţu, răspunzând unor întrebări ale
jurnaliștilor.
Dosarele Revoluției, conexate
în interiorul dosarului 97/P/1990
privesc faptele comise după data
de 22 decembrie 1989 în municipiul Bucureşti, cât şi fapte
comise în alte localităţi din ţară,
înainte şi după data de 22 decembrie 1989.
Tot procurorul general al României declara, în martie, că urmărirea penală în dosarul
Revoluţiei nu va fi afectată în
urma retrimiterii cauzei la Parchetul Militar, în baza prevederilor din noul Cod de procedură
penală.

Tiberiu Niţu a precizat atunci
că dosarul Revoluţiei urmează
să fie trimis de la Secţia de Urmărire Penală la Secţia Parchetelor Militare, pentru a fi
continuate cercetările. Şeful Ministerului Public a subliniat că
odată cu trimiterea dosarul la
Parchetul Militar, nu va fi afectat
calendarul stabilit în urma unei
decizii CEDO.
„Practica CEDO a statuat că
persoanele civile trebuie judecate
de instanţe civile. Nu a avut în
vedere cine efectuează urmări-

rea penală. Acesta este principiul
de la care trebuie să plecăm.
Codul de procedură penală reglementează faptul că, în situaţia
urmăririi penale, nu a judecăţii,
ancheta o efectuează procurorii
militari. La finalul anchetei, procurorul militar, dacă consideră
că soluţia este de trimitere în judecată, va sesiza instanţa civilă,
dar urmărirea penală o face
procurorul militar şi această soluţie nu presupune o fractură, o
rupere a urmăririi penale”, a
spus Niţu.

Dosarul Revoluţiei a ajuns în
aprilie 2011 la Secţia de urmărire penală a Parchetul Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, după
ce Secţia Parchetelor Militare
(SPM) şi-a declinat competenţa
de soluţionare. În 24 mai 2011,
statul român a fost condamnat
de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în procesul intentat
de Asociaţia „21 Decembrie” şi
alte persoane pentru încălcarea
dreptului la viaţă şi la respectarea
vieţii private, legat de ancheta
în dosarul Revoluţiei.

Polițiștii „au pus pe butuci“ o afacere
de obținut credite ilegale
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au anihilat o grupare
infracțională specializată în
obținerea de credite ilegale.
Astfel, polițiștii, cu sprijinul
de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție
Internă, sub coordonarea unui
procuror al Parchetului de pe
lângă Judecătoria Brașov, au
efectuat în acest an cercetări
ce vizează activitatea unei grupări infracționale specializată
în obţinerea ilegală de credite
sau bunuri, de la societăți bancare sau firme de leasing, prin
folosirea unor acte de identitate, permise de conducere,
cărţi de muncă și facturi de
plată a utilităţilor falsificate.
„În baza autorizațiilor emise

de magistrați, polițiștii au efectuat în data de 16.12.2014
cinci percheziții domiciliare și
una la sediul unei instituții publice, ocazie cu care au fost ridicate în vederea cercetărilor
trei cărți de identitate falsificate, facturi de utilităti,
adeverințe de salariu, acte de
firmă, 500 copii ale unor acte
de identitate pe numele unor
persoane dintr-o comună din
județul Brașov, 12 telefoane
mobile prin intermediul cărora
membrii grupării infracționale
comunicau între ei, trei stickuri de memorie, 1 calculator
cu imprimantă, 1 laptop și 10
CD-uri”, a precizat cms. șef
Liviu Naghi, purtătorul de cuvânt al IJP Brașov .
În urma cercetărilor efec-

tuate până acum, s-a stabilit
că grupare menționată a
acționat în anul 2014 pe raza
județelor Brașov, Argeș și
Vâlcea, iar prejudiciul cauzat
este de 1,2 milioane lei. În
data de 16.12.2014 au fost
reținuți membrii grupării,
două persoane de sex masculin de 45 ani fiecare și două
de sex feminin, de 46 și 37
ani, sub aspectul comiterii
infracțiunilor de înșelăciune,
tentativă de înșelăciune, fals
în înscrisuri sub semnătură
privată și uz de fals.
Judecătoria Braşov a emis
ieri mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe
numele primelor trei persoane
menționate, ultima fiind cercetată în stare de libertate.

Ameninţat cu acte de cruzime
Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov a dispus, pe
16 decembrie, punerea în
mișcare a acțiunii penale faţă
de P. A., pentru infracţiunea
de „şantaj”, individ săltat de
mascați de la cafeneaua de
lângă Primărie. „Din probatoriul administrat în cauză,
până în acest moment al urmăririi penale, a rezultat faptul că în perioada septembrie
– decembrie 2014, inculpatul

P.A.– în vederea recuperării
unei datorii mai vechi, o
amenințat-o pe persoana vătămată T.H.G. cu acte de
violență, spunându-i îi va crăpa capul, îi va teroriza întreaga familie, îi va da cu un
topor în cap, precum și că îi
va da foc la copii de față cu
el”, a precizat Maria Mădălina
Bocu, prim procuror adjunct
delegat în cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Bra-

şov. În acest context, a fost
formulată propunere de arestare preventivă care a fost admisă de către judecătorii din
cadrul Judecătoriei Braşov, fiind emis mandat de arestare
preventivă pe o durată de 30
de zile.
Cercetările în cauză au fost
efectuate de către organele de
poliţie judiciară din cadrul IPJ
Brașov, sub supravegherea
procurorului de caz.
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Aeroportul brașovean,
la mâna Guvernului
Aeroportul de la Ghimbav rămâne la mâna Guvernului, dar cel mai
probabil tot Primăria
Braşov şi Consiliul Judeţean vor trebui să ducă
la bun sfârşit proiectul.

În condiţiile în care o parte
din terenul necesar investiţiei
a revenit de drept Guvernului,
acesta are două variante pentru a susţine investiţia de la
Braşov: fie să prelungească
actul normativ care dă respectivul teren în administrarea Consiliului Judeţean
Braşov, fie să bugeteze realizarea lucrărilor la aeroport.
Reamintim că zona afectată de amenajările pentru siguranţa
activităţii
aeroportuare (aproximativ
200 de hectare de teren) a
fost dată printr-un act nor-

Pista aeroportului are o lungime de 2.850 metri şi o lăţime de 45 de metri și acostat 16 milioane de euro
mativ, de la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare
pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, în administrarea

Consiliului Judeţean Braşov.
Condiţia era ca terenul să revină de drept proprietarului,
dacă investiţia nu se va fina-

Bilanţ de sfârşit de an pentru
primar şi Consiliul Local

Primarul George Scripcaru
le-a mulţumit ieri consilierilor
locali pentru colaborarea din
anul care a trecut şi le-a prezentat succint o serie de proiecte spre care se vor îndrepta
eforturile municipalităţii în anul
care urmează. „Vă mulţumesc
petnru tot ceea ce am făcut împreună şi pentru toate deciziile
pe care le-am luat cu votul dumneavoastră, în anul 2014. A fost
un an în care am întâmpinat şi
unele probleme, dar am avut şi
rezultate foarte bune. Am parcurs un an 2014 echilibrat şi
constructiv, chiar dacă au mai
fost şi situaţii politice mai dificile, uneori, şi pe care unii leau accentuat. Sper să fie un
an mai bun atât din punct de
vedere bugetar, cât şi din punct
de vedere instituţional. Avem

capacitatea de a gestiona orice
situaţie şi sper să răspundem
aşteptărilor cetăţenilor, indiferent de partidul pe care îl reprezentăm aici, pentru că
suntem cu toţii responsabili în
faţa acesstui oraş”, le-a transmis
primarul George Scripcaru consilierilor locali, la finalul şedinţei
de consiliu.
„Avem multe de făcut în
2015. Trebuie să ne finalizăm
proiectele în derulare şi să elaborăm un nou Plan Integrat de
Dezvoltare a Municipiului Braşov şi Zonei Metropolitane, pentru perioada de finanţare
2013-2020. De acest plan depinde, ca şi pentru perioada
2007 – 2013, atragerea de fonduri europene nerambursabile,
şi el trebuie corelat direct cu
strategia de investiţii a munici-

piului. Executivul Primăriei
lucrează deja la acest lucru
şi am făcut paşi importanţi
în pregătirea documentaţiilor
şi studiilor pentru aceste finanţări. Din punct de vedere
bugetar, ne-am încadrat în
estimările făcute la începutul
anului, cu excepţia încasărilor din cote defalcate de TVA,
care vin de la Ministerul Finanţelor şi care au fost mai
mici decât ar fi trebuit. Cu
toate acestea, am reuşit să
menţinem un buget echilibrat
şi să ne continuăm finanţările în derulare şi investiţiile.
Din 19 proiecte pe care le-am
depus, zece sunt finalizate şi
nouă sunt în derulare în acest
moment. Avem doar două întârzieri majore, la proiectul de
e-ticketing şi la Centrul de Afaceri din Bartolomeu, unde am
avut blocaje de-a lungul procedurii de licitaţie şi întârzierile
sunt de 12-14 luni. Sper să finalizăm toate proiectele până
la 31 decembrie 2015 şi să nu
mai apară „defecţiuni” în derularea acestora”, a mai punctat primarul, care a ţinut să le
mulţumească din nou consilierilor pentru colaborare şi să
le ureze, atât lor cât şi braşovenilor, sărbători fericite fericite şi un an nou mai bun şi
mai liniştit decât cel care a trecut.
A. P.

liza în termen de cinci ani.
Însă, deşi pista aeroportului
este gata, aceasta este doar o
parte din investiţie, iar terenul

revine de drept statului.
În cazul destul de probabil
în care Guvernul va decide
să prelungească darea în administrare a terenului cu pricina către Consiliul Judeţean
Braşov, CJ va trebui să întocmească un masterplan pentru
continuarea investiţiei, în
funcţie de care Primăria Braşov va decide cum se va implica, a explicat primarul
George Scripcaru.
„Trebuie purtate discuţii
cu cei de la Consiliul Judeţean
să se realizeze un masterplan,
un proiect şi să vedem cum ne
putem implica. Aşteptăm din
partea factorilor de răspundere din CJ Braşov o decizie
în acest sens. Până atunci, noi
ne pregătim infrastructura de
acces: pasaje, căi de acces rutier, pe care le avem în planul
de investiţii pe 2015 şi pe care

le vom face. Noi venim către
aeroport cu tot ce ne-am angajat, iar în privinţa construcţiei terminalului, trebuie să
vedem care sunt condiţiile
pentru a ne implica financiar
şi cum avem posibilitatea să
o facem”, a declarat primarul.
Edilul s-a referit în primul
rând la refacerea podului de
pe strada Lânii, o investiţie
de 1,4 milioane de lei, care
nu a putut fi pusă în practică
în acest an din cauza unui act
normativ care bloca astfel de
lucrări în lipsa unei hotărâri
de guvern. Chiar dacă situaţia
a fost lămurită în cele din
urmă, investiţia nu a mai avut
timpul fizic pentru a fi demarată. „Am lansat deja licitațiile
pentru aceste lucrări, astfel
ca din primăvară să ne putem
apuca de treabă”, a mai precizat primarul.
A.P.
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Știri pe scurt
Bugetul Ministerului Agriculturii a fost suplimentat
cu 98 de milioane de lei
Bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a
fost aprobat, miercuri, de comisiile reunite de buget
care au fost de acord cu o suplimentare de 98 de milioane de lei pentru subvenţii la motorină. Bugetul Ministerului Agriculturii este de 23,59 miliarde de lei, cu
27,16% mai mult faţă de 2014, fără suma suplimentată
miercuri. Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a susţinut un amendament privind suplimentarea bugetului
cu 98 milioane de lei. El a precizat că aceşti bani sunt
necesari pentru plata subvenţiilor la motorină, în urma
creşterii accizei. Banii vor fi alocaţi de la Ministerul Finanţelor Publice.

Consumul de carne de porc de Crăciun
Românii mănâncă de Crăciun aproximativ 1 milion de
porci, reprezentând 14% din consumul anual, iar peste
400.000 dintre animale sunt sacrificate în curţile oamenilor, a declarat pentru Mediafax Ioan Ladoşi, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc
din România. Potrivit lui Ladoşi, în ferme se taie întrun an aproximativ 3,5 milioane de porci, dintre care,
de Crăciun, în jur de 400.000. Totodată, se importă
anual 1,6 milioane de porci, 200.000 dintre animale
intrând în ţară în perioada Crăciunului. „Putem estima
că, pe lângă aceştia, într-un an românii taie în curţile
proprii aproximativ 2 milioane de porci, dintre care
400.000 în perioada Crăciunului”, a mai spus reprezentantul patronatului. În concluzie, din totalul consumului anual de aproximativ 7 milioane de porci, românii
mănâncă de Crăciun în jur de un milion de animale.
„Consumul anual de carne de porc pe an este totuşi
mic în România, de 20 de kilograme, la jumătate faţă
de media europeană”, a mai spus Ladoşi.

Vineri

ADDJB, locul 3 la Gala
Fondurilor Structurale
Structural Consulting
Group în cooperare
cu Reprezentanța Comisiei Europene în
România au organizat în data de 15 decembrie 2014, Gala
Fondurilor Structurale.
Demersul a început din
primăvara prin organizarea
a șapte Conferințe Regionale având sloganul ”Succesul e molipsitor”. S-a
pornit astfel în căutarea
succesului prin proiectele
finanțate si implementate
în perioada 2007- 2013.
Beneficiarii din întreaga
țară au avut posibilitatea înscrierii proiectelor lor la Gala
Fondurilor Structurale.
Au fost 10 secțiuni ale
competiției: „Școala face
omul OM”, „Cu impact INCLUS!”, „Administrație
user-friendly”, „Impact Ma-

cro la nivel Micro”,
„Bucuroși de oaspeți!”, „Out
of the (innovation) box”,
„Verde la proiecte!”, „Infrastructura… pe catwalk!”,
„Schuman-ul european în
Poiana lui Iocan!”, „Prâslea
cel voinic în Țara
Finanțărilor”.
Dintre cele 101 proiecte

care s-au înscris la Gală,
două proiecte au fost implementate în Brașov.
Consiliul Județean Brașov
a înscris la secțiunea “Infrastructura…pe catwalk!”
proiectul Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate din cadrul ambula-

toriului Spitalului Clinic
de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea”
Braşov, concurând cu alte
16 proiecte.
Proiectul „Experien țe
culturale de neuitat în inima Transilvaniei” implementat de Agenția de
Dezvoltare Durabilă a
Județului Brașov a primit
premiul al treilea în cadrul secțiunii „Bucuroși
de oaspeți!”, în care au
fost înscrise 15 proiecte,
remarcându-se prin calitatea materialelor de promovare și modul de
promovare a valorilor culturale ale județului.
În cadrul Galei au fost
invitați Angela Filote – Șef
al Reprezentanței Comisiei
Europene în România, Jyrky Katainen – vicepreședinte al Comisiei Europene și
Corina Crețu – Comisar european Politică Regională.

Nuclearelectrica vinde în 2015 mai puţină
energie populaţiei, dar la un preţ mai mare
COMUNICAT DE PRESĂ
Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) anunță lansarea, în perioada
22 decembrie 2014 – 16 ianuarie 2015, a ultimei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală ce se va lansa pentru Măsura 322. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moștenirii rurale.
Beneficiarii eligibili sunt:
• Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare;
• Autoritățile locale (comune) sau Asociații de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investițiile în infrastructura de apa/apă uzată;
• Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între două sau mai multe comune
înființate conform legislației naționale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale
cu modificarile și completările ulterioare și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și
fundații, cu modificările și completările ulterioare);
• ONG-uri, Așezăminte culturale și Instituții de cult definite conform legislației naționale în vigoare;
• Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu
cultural sau natural de interes local și care aplică pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local
și natural din spațiul rural.
Fondurile disponibile pentru această sesiune sunt de 233.362 euro, iar suma maximă nerambursabilă
care poate fi acordată unui proiect este de 200.000 de euro. Se va respecta intensitatea sprijinului pe măsură, conform prevederilor ghidului solicitantului ultima versiune în vigoare, disponibilă pe site-ul
www.apdrp.ro.
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, de luni
până vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de depunere este 16 ianuarie 2015, orele 14.00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală ce se va lansa pentru Măsura 322. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor
de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moștenirii rurale sunt cuprinse în
ghidul solicitantului și în anexele care îl însoțesc, disponibile pe www.galatbn.ro și pe www.apdrp.ro.
Aceste documente pot fi obținute și de la sediul GAL ATBN, în variantă electronică și/sau tipărită.
Informații suplimentare puteți afla la următoarele date de contact:
- cristina.ciocan@galatbn.ro
- cornel.negrea@galatbn.ro
- luciana.cristea@galatbn.ro
Sediu social: str. Republicii nr. 124, cod 505500, Rupea, județul Brașov
Adresă de corespondență: str. Apullum nr. 3, cod 500096, municipiul Brașov, județul Brașov
Tel: + 40 0268 470 505; fax.: + 40 0268 470 504

Nuclearelectrica (SNN) va
vinde anul următor în piaţa
reglementată 2,25 milioane
de MWh, reprezentând
21,4% din producţia programată, în scădere cu 40% de
la 3,74 milioane de MWh în
acest an, echivalentul a 35%
din producţie, însă la un preţ
în creştere, potrivit unei decizii a ANRE.
„Nuclearelectrica informează acţionarii şi investitorii că la data de 16

decembrie Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a
transmis Nuclearelectrica o
decizie potrivit careia compania are obligaţia să vândă
pe piaţa reglementată, în
anul 2015, o cantitate de
2.252.443,158 MWh (circa
21,4% din producţia programată)”, se arată într-un raport transmis de companie
Bursei de Valori Bucureşti
(BVB). Preţul de vânzare

pentru această cantitate este
stabilit la 158,63 lei/MWh,
ceea ce implică venituri de
357,3 milioane de lei (79,86
milioane de euro).
Preţul nu include tariful
reglementat pentru introducerea energiei în reţeaua de
transport, în cuantum de
10,32 lei/MWh, care generează costuri de 23,25 milioane de lei (5,2 milioane
de euro) pentru Nuclearelectrica.

Din 2015, linie flexibilă de credit de la FMI
în locul unui acord preventiv?
România ar putea negocia
un nou acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI) după
expirarea actualului acord
stand-by în 2015.
Consiliul directorilor executivi ai Fondului Monetar
Internațional a aprobat, la finele lunii septembrie 2013, un
nou acord stand-by pe 24 de
luni, în valoare de aproximativ
1,98 miliarde de euro (1,75
miliarde DST — Drepturi
Speciale de Tragere — n.r.)
pentru România. Acesta este
al treilea acord solicitat de România Fondului Monetar Interna-țional, de la declanșarea
crizei economice. Primul a fost

încheiat în 2009, iar al doilea,
de tip preventiv, în 2011.
Un nou acord ar putea lua
forma unei linii flexibile de
credit, un instrument creat de
FMI în 2009 pentru țările cu
performanțe economice bune.
Acest tip de aranjament ar
putea veni cu condiții mai
bune decât revizuirile trimestriale pe care trebuie să le treacă în prezent România pentru
a putea beneficia de linia de
credit preventivă actuală. Polonia beneficiază de o linie flexibilă de credit de la FMI încă
din 2009 și în luna ianuarie
2013 a reînnoit acordul pentru
încă doi ani.

„Dacă vom reuși să terminăm cu succes actualul acord,
și cred că vom reuși acest lucru, nu vom mai avea nevoie
de un nou acord preventiv. Poate vom putea discuta un nou
aranjament. Cred că există și
alte tipuri de acorduri cu FMI,
de exemplu cea de care beneficiază Polonia”, a spus Victor
Ponta.
O misiune comună de
experți ai Fondului Monetar
Internațional (FMI) și Comisiei Europene (CE) s-a aflat la
București, în perioada 2-10
decembrie, pentru a discuta cu
autoritățile române proiectul
legii bugetului pe anul 2015.
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Depistarea cancerului de col
uterin, gratuită și în 2015
Ministerul Sănătății va
derula și anul viitor Programul național gratuit
de depistare activă precoce a cancerului de col
uterin, ce se adresează
tuturor femeilor cu vârste cuprinse între 25 și
64 de ani, indiferent de
statutul de asigurat al
acestora și care nu au
un diagnostic confirmat
în acest sens.
„Continuăm acest program
în scopul prevenirii și combaterii cancerului de col uterin
și pentru reducerea incidenței
formelor invazive de boală și
a mortalității datorate acestora. Ne propunem ca în 5 ani
de program să testăm 65%
din populația eligibilă și, pentru asta, în 2015 am dublat
fondurile alocate pentru rea-

lizarea testelor Babeș Papanicolau. Dar obiectivul nostru
depinde de cadrele medicale
care derulează programul și
din această cauză apelul meu
se îndreaptă către medicii de
familie pentru implicarea mult
mai activă. Până în prezent
doar 40% dintre medicii de
familie sunt implicați în activitatea de mobilizare a femeilor pentru participarea la
screening”, a declarat ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu.
Potrivit sursei citate, prin implementarea unui astfel de program Ministerul Sănătății
urmărește în primul rând depistarea bolii în stadii cât mai
precoce, vindecabile și îndrumarea pacientelor cu leziuni
precursoare sau incipiente pentru investigații suplimentare și
tratament de specialitate.

În program există 97 de
rețele unde se recoltează probe pentru testarea Babeș-Papanicolau.
Pentru efectuarea testului
Babeș—Papanicolau în ca-

drul programului, o femeie
care este eligibilă trebuie să
se prezinte la medicul de familie, unde cere eliberarea
formularului pentru recoltare
și pentru a obține date despre

centrul de recoltare specializat. Femeile primesc rezultatul după 30 de zile, la medicul
de familie. Dacă acesta este
pozitiv, vor fi îndrumate pentru investigații suplimentare,
dacă rezultatul este negativ,
vor fi reprogramate la o nouă
testare după 5 ani.
Programul a beneficiat anul
acesta de peste 18 milioane
de lei iar pentru 2015 a fost
planificată o creștere a bugetului cu peste 50%.
Programul de testare gratuită a femeilor este coordonat de nouă unități regionale
de management organizate la
nivelul
Institutelor
Oncologice „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din
București și „Prof. Dr. I.
Chiricuță” din Cluj-Napoca,
Institutul Regional Oncologic
Iași, Spitalul Clinic de

Urgență „Sf. Pantelimon”, Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Prof. Dr.
Alfred Rusescu”, Spitalul
Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic Județean
de Urgență Craiova, Spitalul
Clinic Județean de Urgență
Timișoara, Spitalul Clinic
Județean de Urgență Târgu
Mureș.
Programul de screening a
început în iunie 2012. Potrivit
raportărilor transmise de
Unitatea de asistentă tehnică
și management a Institutului
Național de Sănătate Publică, unitate care coordonează
programul național, în cei
doi ani de la începerea acestuia au fost efectuate 468.
000 de teste, din care 44.000
au ieșit pozitive. Din testele
pozitive, 1.970 s-au dovedit
a fi maligne.

Beneficiile consumului de apă cu lămâie
Consumul în fiecare dimineaţă al unui pahar cu apă cu
lămâie este considerat, în ultima vreme, un obicei sănătos,
ajutând la îmbunătăţirea procesului digestiv şi a sistemului
imunitar, sucul de lămâie fiind
bogat în vitaminele B şi C, potasiu, calciu, magneziu, fier şi
antioxidanţi.
Site-ul activebeat.com a
întocmit o listă cu beneficiile
obiceiului de a consuma în
fiecare dimineaţă un pahar
cu apă cu lămâie, iar unul
dintre acestea este că acest
obicei duce la o hidratare
corectă şi sănătoasă, menţi-

nând un echilibru al organismului. De asemenea, conţinutul de antioxidanţi din lămâie este benefic, aceştia fiind folosiţi în majoritatea
produselor cosmetice şi de
îngrijire a pielii. Astfel,
aportul zilnic de antioxidanţi
va ajuta la menţinerea sănătăţii şi aspectului luminos al
pielii. Sucul de citrice ajută
la producerea de colagen şi
înlocuirea celulelor epiteliale
moarte.
Vitamina C este foarte utilă în lupta împotriva gripei
şi răcelilor, ceea ce înseamnă
că o doză zilnică de apă cu

lămâie poate ajuta în a ţine
viruşii departe şi a menţine
organismul sănătos şi mai
rezistent. Acidul citric este
un bun antiinflamator, scăzând nivelul de acid uric
care poate duce la inflamarea încheieturilor şi la eliminarea senzaţiei de durere.
Lămâia are şi proprietăţi
antibacteriene, ceea ce înseamnă că pe lângă protejarea în faţa răcelilor şi a gripei, consumul de apă cu lămâie ajută şi la protejarea
împotriva unor probleme digestive ce pot fi provocate
de diferiţi microbi.

Restricții la serviciile medicale acordate
în statele Uniunii Europene?
Președintele
CNAS,
Vasile Ciurchea, a declarat
că un tratament va putea fi
urmat în afara țării doar
atunci când el nu va putea fi
acordat în momentul respectiv de nicio unitate medicală
din țară.
„Intenția este de a reduce
aceste servicii acordate în statele UE și încercăm să convingem pacienții că lucrurile se
pot rezolva și în țară, avem
specialiști foarte buni care nu
trebuie ocoliți în niciun fel.
Dacă reușim să convingem
pacientul că și în România

este la fel de bine ca în afară
înseamnă că o să reducem
foarte mult din plățile externe.
Nu vreau să se înțeleagă că
mă opun celor care au nevoie
să primească un tratament în
afară, nu. Dacă acel tratament
nu poate fi oferit în România
niciodată nu o să mă opun la
aprobarea acelui tratament. În
directiva europeană se spune
foarte clar: tratamentul se
acordă în afara țării doar
atunci când nu poate fi acordat persoanei respective, la
acel moment și în nicio unitate
sanitară din țară. Fără acest

referat medical în care să se
spună foarte clar, nicio cerere
nu va fi aprobată”, a explicat
Ciurchea.
El a precizat că CNAS nu
poate aproba un tratament în
afara țării fără recomandare
medicală, dacă nu este trecut
locul unde se duce pacientul,
clinica, țara și dacă nu există
programare la acea unitatea
medicală. În ceea ce privește
aplicarea pachetului de servicii medicale de bază Ciurchea a spus că acesta a adus
economii dar nu la nivelul
așteptat.
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Femeia providențială din
viața lui Nicolae Iorga

Nicoale Iorga alături de familia soției sale Catinca, la Brașov
Profesorul șagunist Alexandru Bogdan avea săi fie apropiat și colaborator la publicațiile sale
marelui cărturar Nicoale Iorga. Savantul i-a devenit cumnat, prin încheierea căsătoriei cu sora
lui Alexandru, profesoara Ecaterina Bogdan
(1878-1941). Era o femeie delicată și cultivată,
ce nu a fost doar mamă pentru cei 7 copii.
Brașoveanca Ecaterina Bogdan i-a fost sfătuitor
și confident politicianului. Unul dintre nepoții
lui Nicolae Iorga și al Catincăi, așa cum o alinta
savantul pe iubita sa soție, este reputatul istoric
Andrei Pippidi, soțul sociologului Alina Mugiu.
După desfacerea căsătoriei cu prima soție, Maria, Iorga se îndrăgostește de frumoasa
brașoveancă Ecaterina Bogdan. În vara anului
1899, Nicolae Iorga frecventa la Braşov, unde
studia arhivele oraşului, casa părintească a prietenului său, academicianul Ioan Bogdan. Şi astfel, într-o zi, în casa Bogdanilor apare Ecaterina,
ce studiase la Institutul Pedagogic din Budapesta și de care se îndrăgostește fulgerător. Plecat din oraș, Iorga îi scria scrisori de dragoste

în care Ecaterina era descrisă – “bunul şi frumosul meu copil de la Braşov”.
În 1901, a avut loc cununia la biserica ”Sfântul
Nicolae” din Scheii Braşovului. Ca să pară mai
tânăr, deşi avea doar 29 de ani, Nicu Iorga îşi
tunde barba cea lungă, care avea să devină marcă a imaginii sale. Femeie frumoasă, ardeleancă
cu o personalitate puternică, Ecaterina Bogdan
i-a fost lui Iorga consilier şi confident, a fost gazdă pentru regii României şi administrator al
afacerilor soţului. Potrivit unor istorici, dacă
brașoveanca Ecaterina nu ar fi trecut prin viaţa
lui Iorga, poate nici personalitatea profesorului
nu s-ar fi împlinit atât de complet şi atât de benefic. La Vălenii de Munte, cei doi soţi aveau să
găsească liniştea şi căldura unui cămin. Nicolae
și Ecaterina Iorga au avut 7 copii. Unul dintre
nepoți este cunoscutul istoric Andei Pippidi,
care a scris multe articole despre viața bunicilor
săi. „Vreau doar atâta să le spun copiilor mei că,
fără sacrificarea mea, tatăl lor nu ar fi fost în
stare să facă tot ce a făcut. Forţele mele, până la

extenuare, au fost puse la dispoziţia lui. Cu jurământ o pot spune, că nu am trăit nici o zi pentru
mine, decât cu foarte rari excepţii, când am fost
singură acasă. Eu nu am putut cânta, nici plânge,
când am simţit nevoia... Doar în rare cazuri, în
lipsa lui... Îmi dau seama că e nevoie de suferinţa
mea pentru împlinirea unor lucruri mai mari...
Un lucru este sigur: că nu regret că am servit o
mare minte, poate unică în timpul de faţă”. (Catinca Iorga, 30 aprilie 1932, însemnare în jurnalul intim)

Elena Cristian
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Plată cu subvenţie
la creşele brașovene
Consiliul Local a aprobat ieri menţinerea cuantumului alocaţiei
zilnice de hrană în creşele din Municipiul Braşov aflate în subordinea
Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov
din cadrul Primăriei, la
suma de 8 lei/zi/copil,
şi subvenţionarea acestei alocaţii pentru cazurile sociale.
Costul mediu lunar de întreţinere pentru copiii care
frecventează creşele din cadrul Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov în
anul 2015 a fost stabilit la
suma de 840 lei/copil/lună.
Însă, potrivit hotărârii Consiliului Local, doar părinţii sau
reprezentanţii legali ai copiilor
care au un venit mediu lunar
brut cumulat peste 700 lei vor
plăti contribuţia zilnică la ni-

velul de 8 lei pe zi, dacă îşi
dau copilul sau copiii la creşele
de stat din Braşov.
În cazul în care au doar un
copil în familie, dar venitul
mediu lunar brut cumulat al
familiei este cuprins între 225

şi 699 lei, cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 4
lei/zi/copil.
Pentru părinţii/reprezentanţii legali care au doi sau mai
mulţi copii în familie şi au un
venit mediu lunar brut cum-

Aceleaşi facilităţi pentru pensionari
la transportul RAT, şi în 2015
Pensionarii braşoveni vor
beneficia şi în anul 2015 de
facilităţile de transport la călătoria cu mijloacele de transport RAT valabile în
momentul de faţă. Consiliul
Local a prelungit ieri, pe toată
durata anului 2015, valabilitatea facilităţilor acordate prin
HCL nr.261/2012, 357/2010
şi 214/2014. Prima dintre facilităţi se referă la pensionarii

sau persoanele vârstnice fără
pensie care au domiciliul în
municipiul Braşov şi pensia
de până la 1.000 de lei, şi
constă în acordarea, lunar, a
unui număr de 15 călătorii
gratuite pe bază de bilet pe
toate liniile de transport în comun de pe raza municipiului
Braşov, cu excepţia liniei 20
– Poiana Braşov.
Cea de-a doua facilitate se

referă la toţi pensionarii din
judeţul Braşov, care au dreptul
la achiziţionarea de bilete de
călătorie cu mijloacele de
transport RAT la jumătate de
preţ faţă de cele obişnuite, excepţie făcând tot linia 20, către Poiana Braşov. Potrivit
datelor cuprinse în poriectul
de hotărâre, în judeţul Braşov
sunt în prezent 143.324 de
persoane.
A.P.

Tinerii de la ASCoR i-au colindat pe deținuți

Spiritul colindelor s-a revărsat şi în acest an, cu generozitate, asupra persoanele
aflate în custodia Penitenciarului Codlea. Astfel, după ce

duminică, însoţit de preotul
capelan Laurenţiu Nistor, corul deţinuţilor i-a colindat pe
credincioși după ce a participat la Sfânta Liturghie oficiată

la Biserica „Înălţarea
Domnului” din Codlea
de părintele paroh Ioan
Cioacă, marți, 17 decembrie 2014, a fost
rândul deţinuţilor să fie
colindaţi de tinerii de la
Asociaţia Studenţilor
Creştini Ortodocşi. Fiecare persoană aflată
dincolo de gratii a primit vestea Naşterii
Mântuitorului. „Deţinuţii, nostalgici după vremurile în care îşi
petreceau sărbătorile
alături de familiile lor,
i-au primit cu bucurie şi
s-au despărţit cu aplauze şi cu
mulţumiri de colindători” a
declarat comisar şef Claudiu
Ştaier, purtător de cuvânt laPenitenciarul Codlea.

ulat între 225-699 lei – cuantumul contribuţiei zilnice va
fi de 2 lei/zi/copil.
Prin aceeaşi hotărâre, Consiliul Local a aprobat şi finanţarea de la bugetul local a
sumelor necesare Serviciului
Public de Administrare Creşe
Braşov în completarea contribuţiei părinţilor sau reprezentanţilor legali pentru
acoperirea cheltuielilor de întreţinere, hrană şi gospodărie,
obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale igienico-sanitare şi alte
asemenea. De asemenea, potrivit Laurei Şerban, directorul
Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, şi părinţii care au domiciliul în
afara municipiului Braşov îşi
pot da copiii la creşă, însă aceştia vor plăti 20 lei/zi.
În municipiul Braşov există
opt creşe de stat, având 785
de locuri.
A.P.
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Concert de colinde
la Biserica „Sf. Petru”
Luni, 22 decembrie, de la
ora 18.00, brașovenii sunt
invitați la concertul anual de
colinde care va avea loc la Biserica greco-catolică ” Sf. Petru”. Biserica se află pe strada
Zizinului, nr.24/A.
În acest an, concertul va fi
susținut de corala „Catolica”
care reunește corurile Parohiei
Greco-Catolice „Sf. Petru” și
al Parohiei Romano-Catolice

„Sf. Cruce”, a precizat preotul
paroh Florea Flavius Leonard.
„Nașterea Ta, Cristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii
Lumina cunoștinței; că întru
dânsa cei ce slujeau stelelor,
de la stea s-au învățat să se
închine Ție, Soarelui dreptății
și să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, mărire Ție” (Troparul Nașterii
Domnului).
L.A.

„Poveste de Crăciun”,
târg de produse handmade
Artişti minunaţi
au creat cu mult suflet şi pasiune cadouri minunate
care aşteaptă să le
oferiţi celor dragi,
pentru a readuce în
casele tuturor magia Crăciunului şi
bucuria copilăriei.
Nu ezitați ca în
aceste zile să
ajungeți la Târgul
de Crăciun organizat la Centrul Cultural Reduta, unde
veți găsi cadouri minunate
pentru Sărbători. Târgul este

deschis de astăzi până duminică, în sala de muzică
de la parter între orele 11.00
– 20.00.
L.A.

magazIn
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Cubul Rubik- jucăria
inteligentă
În 1974, Ernö Rubik era
lector la catedră de design a Universităţii din Budapesta şi se arată
fascinat de geometrie şi
de studiul formelor tridimensionale. În 1975, şi-a
patentat Cubul Magic,
însă acesta nu a stârnit
prea mare entuziasm, primele prototipuri fiind
lansate în producţie, timid, abia prin 1977.
Cubul Magic nu a apărut din
senin, asemenea idei circulând
încă din Antichitate. Chinezii
creaseră Tangram, alcătuit din
cinci triunghiuri, un pătrat şi un
paralelogram, din ale căror combinări rezultau o sumedenie de
figuri interesante. Venind spre
epoca modernă, trebuie semnalat Pentomino, al lui Solomon
Golomb, mecanism care avea
12 elemente, fiecare realizat din
5 pătrate îmbinate.
Ulterior, Piet Hein a realizat
Cubul Soma, varianta 3D a lui

Pentomino.
Înaintea inventatorului ungur,
Sam Lloyd propusese aşa-numitul
Puzzle 15, ale cărui
faţete erau numerotate. Până să ajungă la
cubul 3x3x3, Rubik încercase varianta 2x2x2,
însă aceasta nu funcţionase. Se pare că ideea finală
i-a venit într-o după-amiază
leneşă de vară, când – stând
pe malul Dunării – privirea i-a
fost atrasă de pietricelele de la
marginea apei, şlefuite de curenţi.
Atunci şi-a dat seama că interiorul cubului trebuie să se bazeze pe un mecanism de formă
cilindrică, în stare să faciliteze
mişcările fiecărui element în
toate direcţiile. Apoi, fiecare din
cele 54 de faţete a primit câte
una din cele şase culori de bază.
Cubul era, astfel, complet, gata
pentru a crea dependența celor
care începeau să se joace cu el!

Fără
niciun fel
de publicitate, primele cuburi au apărut
pe rafturile magazinelor din
Budapesta prin 1977-1978.
Abia în septembrie 1979 s-a
semnat contractul cu firma Ideal
Toys, care a comercializat cubul
în Occident. Însă explozia a avut
loc în 1980, când Cubul Rubik
a monopolizat atenţia participanţilor la marile târguri internaţionale de jucării. Atunci s-a

semnat
primul contract serios de
producţie (1 milion de exemplare!) şi tot atunci
a început exportul. În
America, el a fost prezentat la
Hollywood de către actriţa de
origine maghiară Zsa Zsa Gabor, iar primii clienţi britanici
celebri au fost Prinţul Charles
şi Lady Diana Spencer. În primii trei ani de comercializare,
Cubul a devenit cea mai bine
vândută jucărie din lume (peste
100 de milioane de bucăţi).

Vineri

Pe scurt
India lansează în spațiu cea mai mare rachetă din istorie
India a lansat ieri cu succes cea mai mare rachetă din istoria
sa spațială, susceptibilă să transporte pe viitor astronauți,
în cadrul unui ambițios program de cucerire a Cosmosului,
informează AFP. Racheta, concepută pentru a transporta
sateliți de comunicație de mari dimensiuni, a decolat de la
baza spațială Satish Dhawan Space Center din Sriharikota,
din statul Andhra Pradesh (sudul țării). „Este o zi importantă
pentru programul spațial indian”, a declarat președintele
Agenției Spațiale Indiene (ISRO), Koppillil Radhakrishnan,
din sala de control, în ovațiile asistenței. Noua rachetă
cântărește 630 de tone și poate transporta o încărcătură
de 4 tone, fapt ce va permite Indiei să se lanseze pe o piață
a sateliților estimată la 300 de miliarde de dolari. Racheta,
denumită oficial „Geostationary Satellite Launch Vehicle
Mk-III”, transportă o capsulă spațială fără echipaj care,
potrivit ISRO, s-a separat de lansator pentru a cădea în
apele Golfului Bengal la 20 de minute după lansare.

Perioada ianuarie-noiembrie 2014,
cea mai caldă din lume din 1880 până în prezent
Perioada ianuarie-noiembrie din acest an a fost cea mai
caldă înregistrată pe planeta noastră de la debutul măsurătorilor de temperatură, în 1880, a anunţat agenţia americană National Oceanic and Atmospheric Administration
care prevede un record de căldură pentru 2014. Însă noiembrie 2014 a ocupat doar locul al şaptelea în topul celor
mai călduroase luni de noiembrie din înregistrările anuale,
cu o temperatură medie care a depăşit cu 0,65 grade Celsius
media secolului al XX-lea, a precizat aceeaşi agenţie americană. Pentru primele zece luni ale anului, temperatura
medie de la suprafaţa oceanelor şi a uscatului a fost cu 0,7
grade Celsius mai mare decât media înregistrată în secolul
trecut şi, de asemenea, cea mai caldă înregistrată vreodată
după anul 1880.

Se pot fura date și din calculatoarele
fără conexiune la Internet
Hackerii pot sustrage
informații stocate pe rețele care
nu sunt conectate la Internet,
prin intermediul unui virus care
poate reprograma computerele
să transmită datele pe telefon,
arată cercetătorii de la Universitatea Ben-Gurion din Israel.
Odată ce computerul este infectat cu un anumit tip de virus,
hackerii îl pot reprograma pentru ca acesta să transmită
informații care pot fi recuperate apoi dintr-un telefon mobil
care nu se află în aceeași cameră, relatează Bloomberg.
„Scenariul este să ajungi la o
instalație sigură și să îți lași te-

lefonul la intrare”, a declarat
Dudu Mimram, expert în tehnologie în cadrul laboratorului
de apărare cibernetică al
universității. „Virusul va trimite
date pe telefonul tău”, a explicat
el. Înainte de a sustrage
informațiile, virusul trebuie introdus în computer. Aceasta
presupune probabil găsirea
unei persoane cu acces fizic la
computere care, conștient sau
nu, să introducă un stick USB
infectat.
Programul malware poate
determina computerul să transmită semnale care pot fi captate de un dispozitiv mobil din

apropiere. Semnalele sunt
transmise prin frecvența radio
FM, pe care multe telefoane
moderne o pot recepta.
Echipamentele medicale
computerizate, apărarea și sistemele de infrastructură vitală
sunt izolate de obicei de Internet, iar avertismentul cercetătorilor de la Universitatea
Ben-Gurion a provocat dezbateri în rândul experților în securitatea cibernetică în legătură
cu eficiența rețelelor separate
fizic de alte rețele.
Cercetătorii lucrează acum
la o modalitate de a diminua
efectele unei astfel de lacune.

Vin învechit în 20 de minute
Pentru cei care nu-şi permit
un vin franţuzesc vechi de înaltă calitate, a apărut un nou
gadget pe piaţa dispozitivelor
numit „Carafa Sonică”. Acesta învecheşte orice vin şi îi
conferă un gust rafinat, astfel
încât ar putea fi o investiţie
bună. În mod normal procesul de îmbătrânire al vinului
durează ani de zile, însă creatorii „Carafei Sonice”, originari din Seattle, Washington,
spun că această tehnologie foloseşte ultrasunetele pentru a
schimba structura moleculară
şi chimică a vinului, făcându-

l să aibă un gust mai rafinat
şi intens în doar 20 de minute. „Puteţi simţi cum gustul se
intensifică datorită interacţiunilor dintre fenol şi antocian
(aditivi şi pigmenţi), rezultatul
fiind o aromă intensă şi persistentă”, au scris reprezentanţii companiei pe site-ul
„Kiskstarter”. Aceştia au
adăugat că vinul se va păstra
mai bine pentru că oxigenul
sau dioxidul de sulf sunt eliminate din compoziţia acestuia. Dispozitivul, care va fi
lansat în iunie anul viitor, va
putea fi dirijat prin interme-

diul unei aplicaţii mobile sau
a unei conexiuni Bluetooth,
sau prin butoanele care îl însoţesc. The Sonic Decanter
va putea învechi un vin Sauvignon Blanc sau un Chardonnay în zece minute, şi un
Cabernet Sauvignon sau un
Syrah în 20 de minute. Conform producătorilor, tehonologia poate fi folosită şi
pentru a „revigora” sticle de
vin deschise în prealabil.
„Carfa Sonică” poate fi rezervată încă de anul acesta de
pe site-ul Kickstarter, la preţul
de 102 euro.
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Steaua e în semifinalele Euro Cup
Steaua București s-a calificat în semifinalele competiției
Euro Cup la polo pe apă după ce a terminat la egalitate
cu formația germană Wassersportfreunde Hannover, 9-9
(3-2, 1-3, 2-2, 3-2), în deplasare, în manșa a doua a sferturilor de finală. Steaua, care învinsese în tur cu 9-7, va
juca prima semifinală de cupă europeană pentru poloul
românesc după o pauză de aproape 30 de ani. Golurile
„roș-albaștrilor'' au fost semnate de Miroslav Randjic (3),
Nicolae Diaconu (2), Daniel Teohari, Petar Filipovic, Matej
Nastran și Alexandru Ghiban. În semifinale s-au mai calificat
formațiile italiene Circolo Nautico Posillipo și Carpisa Yamamay Acquachiara, precum și echipa croată Mornar Split.
Meciurile din semifinale se vor desfășura în 11 februarie
2015 (turul) și pe 4 martie 2015 (returul).

Naționala e pe locul 15

Corona Wolves Brașov a
debutat cu dreptul în
ediția 2014-2015 a Cupei
României la hochei pe
gheață după ce au trecut
de Dunărea Galați cu
scorul de 4-1. În această
seară de la ora 20.00,
„lupii” joacă pentru un
loc în finală, împotriva
celor de la Steaua.
Corona Wolves Brașov și
Hochei Sport Club Miercurea
Ciuc s-au impus în primele
meciuri din cadrul Cupei României la hochei pe gheață,
ediția 2014-2015, găzduită de
Patinoarul Olimpic din
Brașov. În Grupa A, gru-

pa morții, „lupii” Brașovului
au întrecut-o pe CSM Dunărea Galați cu scorul de 4-1 (00, 3-0, 1-1). Prima repriză a
fost destul de modestă.
Brașovenii au fost lipsiți de
inspirație în fața porții chiar
și în momentul în care au avut
parte de dublă superioritate și
astfel s-a intrat la cabine la
egalitate, scor 0-0. În partea
secundă a ieșit la rampă
fundașul solvac Richard Filip.
„Richie” a perforat poarta
gălățeană de două ori în doar
cinci minute și a adus astfel
liniștea în sufletele fanilor
brașoveni. Hietamaki a înscri
pentru 3-0 și cu 20 de minute
înainte de finalul jocului, „lupii” lui Jerry Ander-

sson aveau un avans de trei
goluri în fața gălățenilor.
Formația de la malul Dunării
a redus din handicap prin Vitali Donika, dar Arpad Mihaly a refăcut diferența și a
stabilit scorul final, 4-1 pentru
Corona Wolves Brașov.
Hocheiștii brașoveni mai au
un singur pas de făcut până
la finala de duminică. Saluga
și compania trebuie să învingă
în jocul de astăzi formația
Steaua București. Jocul dintre
Corona Wolves Brașov și
Steaua va avea loc în această
seară de la ora 20.00 la Patinoarul Olimpic din Brașov.
Prețul unui tichet de intrare
la meci este de 15 lei. În Gru-

pa B, Sport Club Miercurea
Ciuc a surclasat pe Sportul
Studențesc cu scorul de 25-1
(3-1, 9-0, 13-0).
Surprins plăcut de gălățeni. La
finalul meciului, tehnicianul
suedez al echipei Corona Wolves Brașov, Jerry Andersson,
a avut numai cuvinte de laudă
la adresa adversarilor. ,,Multă
lume a spus că formația din
Galaţi e o echipă bună şi aşa
a şi fost. Echipa de la malul
Dunării a lăsat o impresie mai
buna faţă de jocurile trecute,
când a evoluat în compania
echipei noastre. Echipa din
Galaţi protejează bine poarta,
are jucători inteligenţi, care îşi
creează şanse de gol, iar acest
lucru i-a cam încurcat pe
jucătorii noştri. Este clar
că împotriva echipei din
Galaţi nu poţi juca relaxat. Am avut o primă repriză foarte modestă, dar
în a doua parte a meciului,
jucătorii au avut o prestaţie
foarte bună, reuşind să
marcheze trei goluri frumoase. Sunt mulţumit cu
această victorie, la 4-1,
chiar dacă puteam mai mult,
pentru că avem jucători care
pot juca la un alt nivel. Sper
să evoluăm altfel în meciul
cu Steaua, care va fi altfel,
pentru că Steaua are mai multe meciuri la activ şi este mai
experimentată”, a declarat Jerry Andersson.

Neagu, nominalizată pentru All Star Team
Handbalista Cristina Neagu
este nominalizată la secţiunea
„cel mai bun inter stânga",
pentru All Star Team, la Campionatul European din Ungaria
şi Croaţia, fanii având posibilitatea, în premieră, să-şi voteze
favoritele. Forul european de
profil a luat decizia pentru prima dată să permită fanilor să

se implice în stabilirea All Star
Team, voturile acestora urmând să conteze în proporţie
de 40 la sută, alături de cele
ale specialiştilor (60 la sută).
EHF a anunţat cele 40 de jucătoare nominalizate pentru
cele şapte posturi din All Star
Team, plus pentru cea mai
bună apărătoare, pentru care

pot vota şi fanii, urmând ca titlul de MVP al Campionatului
European să fie decis de specialişti. Componenţa All Star
şi MVP-ul CE vor fi anunţate
duminică. Cristina Neagu este
golgheterul Campionatului European după ultimul meci din
grupa I principală, cu Polonia,
handbalista având 49 de goluri.

Echipa României a învins reprezentantiva Poloniei, cu scorul de 24-19 (11-9), în ultimul
meci din grupa principal I și
a terminat turneul final al
Campionatului European pe
poziția a noua. Fanii o pot vota
pe Cristina Neagu la adresa:
www.icy.at/ehf/Womens_EHF
_EURO_AllStarTeam2014.

Echipa naţională a României se menţine pe locul 15, cu
1014 de puncte, în ierarhia FIFA-Coca Cola, dată publicităţii
ieri, aceasta fiind poziţia pe care „tricolorii" vor încheia anul
2014. Adversarele României din Grupa F a preliminariilor
Euro-2016 ocupă următoarele locuri: Grecia - poziţia 24,
cu 856 de puncte (în urcare un loc), Ungaria - poziţia 45,
cu 632 puncte (în coborâre un loc), Irlanda de Nord - poziţia
48, cu 615 puncte (în coborâre un loc), Finlanda - poziţia
70, cu 468 de puncte (în staţionare) şi Insulele Feroe - poziţia 104, cu 317 puncte (în urcare un loc). Selecţionata
Germaniei se menţine pe prima poziţie în această ierarhie,
urmată de Argentina şi Columbia.

Contra va antrena în China
Clubul Guanghzou R&F din Superliga Chinei la fotbal a
confirmat angajarea antrenorului român Cosmin Contra și
a jucătorului Michel de la Getafe, relatează agenția spaniolă
EFE. Contra, fost jucător la Alaves, Atletico Madrid și Getafe,
va pleca în următoarele zile la Guangzhou pentru a semna
contractul, dar clubul chinez nu a oferit alte detalii. Antrenorul
român, care a preluat Getafe anul trecut în martie și a reușit
s-o salveze de la retrogradare, îl va înlocui la Guangzhou
pe suedezul Sven Goran Eriksson, care a plecat la Shanghai East Asia. Guangzhou R&F a terminat pe locul 3 în
ediția 2014 a campionatului chinez, câștigată de cealaltă
echipă a orașului, Guangzhou Evergrande, antrenată de
Marcello Lippi, care va fi înlocuit din sezonul viitor, care va
începe în martie, de Fabio Cannavaro. Contra, care înainte
de a ajunge la Getafe a activat la Petrolul Ploiești, a lăsat
formația madrilenă pe locul 13 în La Liga, cu 16 puncte
după 15 etape, și calificată în optimile Cupei Spaniei, după
ce în sezonul trecut a salvat-o de la retrogradare. În etapa
trecută din Primera Division, Getafe a obținut un rezultat
de egalitate împotriva celor de la FC Barcelona.

San Lorenzo vs Real Madrid
Echipa argentiniană San Lorenzo, câştigătoarea Copei Libertadores, s-a calificat în finala Campionatului Mondial al
cluburilor, în urma victoriei de miercuri, scor 2-1, după prelungiri, în faţa formaţiei Auckland City, reprezentanta Oceaniei, în semifinalele competiţiei. Pentru San Lorenzo au
marcat Barrientos (45+2) şi Matos (93), iar pentru Auckland
a înscris Berlanga (67). În finală, San Lorenzo va întâlni
Real Madrid, câştigătoarea Ligii Campionilor.

Azi se joacă semifinalele
Naţionalele de handbal feminin ale Norvegiei, Spaniei,
Muntenegrului şi Suediei sunt semifinalistele Campionatului
European, în urma ultimelor meciuri jucate, miercuri, în
grupele principale, în timp ce România a încheiat competiţia
pe locul 9. Rezultatele obţinute de echipa României la CE
din Ungaria şi Croaţia sunt: 19-27 (7-16) cu Norvegia, 2929 (16-12) cu Danemarca, 23-22 (12-9) cu Ucraina, în grupa preliminară A, 19-20 (8-10) cu Ungaria, 22-20 (14-9)
cu Spania şi 24-19 (12-9) cu Polonia, în grupa principală
I. Semifinalele, Norvegia – Suedia și Muntenegru - Spania
şi meciul pentru clasarea finală pe locurile 5-6, Ungaria –
Franța, vor avea loc astăzi, iar duminică sunt programate
finalele pentru medalii. La ediţia din 2012, naţionala României a ocupat locul 10, ultima medalie obţinută fiind la
ediţia din 2010 - bronz. Deţinătoarea titlului european este
Muntenegru.

DIVERTISMENT

Spectacol de
folclor la Reduta
Astăzi, 19 decembrie
2014, începând cu ora
18:00, la Centrul Cultural
„Reduta” din Braşov, va
avea loc spectacolul
”Hora stelelor” - dedicat
întregii activități a maestrului coregraf Ioan Pumnea.

Intrarea este liberă!!!
În cadrul spectacolui vor
evolua pe scena Centrului Cultural „Reduta” o parte dintre
ansamblurile folclorice înfiinţate şi coordonate de mestrul
coregraf Ioan Pumnea, „Plaiurile Dumbrăviţei” (Dumbrăviţa), „Măgura” (Codlea),
„Cetăţuia” (Teliu), „Joc Dăişorean” (Dăişoara), dar şi Grupul de solişti Ţara Bărsei.
Invitat special este Sava Negrean-Brudaşcu.
Acompaniază Orchestra
„Plaiuri Transilvane”, dirijor
prof. Liviu Iosif
Ioan Pumnea, candidat în

2014 la titlul de Tezaur Uman
Viu, s-a născut la 15 octombrie

1933 în satul Dăişoara, comuna Ungra, puternică vatră fol-

Un singur spectacol la
Teatrul „Sică Alexandrescu”
Duminică, 21 decembrie
2014, la ora 19.00, este programat la sala Studio de la Teatrul
Dramatic spectacolul „Olenka”de
Vasili Sigarev.
Regia: Sânziana Stoican

Scenografia: Valentin Vârlan
Cu: Iulia Popescu, Demis Muraru, Relu Siriţeanu, Silviu Debu
Preţul biletelor: 10 lei Preţ
redus pentru elevi, studenţi, pensionari: 5 lei.

clorică. Familia a contribuit la
dragostea pentru folclor, mama
fiind o talentată interpretă de
cântece populare, iar tatăl un
instrumentist de valoare în fanfara din localitate. Ioan Pumnea a montat primul dans
popular scenic Raţa, dansurile
Căluşerul, Banul Mărăcine, Bătuta, Fecioreasca, Învârtita pe
sub mână, Mărunţişurile (dansuri ca Hodoroaga, Hora din
Moldova devenită şi Hora Junilor etc.).
De-a lungul prestigioasei sale
activităţi, Ioan Pumnea înfiinţează ansambluri de datini şi
tradiţii populare în scopul transmiterii şi valorificării tezaurului
folcloric (dans, cântec, obicei,
port popular) la Dăişoara, Rupea, Paloş, Caţa, Comăna, Cuciulata, Felmer, Viştea, Drăguş,
Copăcel, Dumbrăviţa şi Teliu.
A înfiinţat ansambluri folclorice
de cântece şi dansuri la casele
de cultură din oraşele Făgăraş,
Codlea şi Săcele.

Str. Bazaltului nr. 2,
în incinta Eliana Mall

THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE
FIVE ARMIES – HOBBITUL:
BATALIA CELOR CINCI OSTIRI
3D - PREMIERA
Regie: Peter Jackson
(AP-12), Aventuri, fantastic,
144 min.
ora:13:00, 18:30, 21:15
DUMB AD DUMBER TO – MAI
TANTALAU, MAI GOGOMAN
2D
Regie: Bobby Farrelly, Peter Farrelly
Gen: Comedie
Durata: 109 minute
ora: 13:20, 20:45
EXODUS: GODS AND KINGS –
EXODUS: ZEI SI REGI
3D
Regie: Ridley Scott
Gen: Acţiune, Aventuri, Dramă
Durata: 150 minute
Ora: 15:45, 21:00

THE SEARCH – CAUTAREA
2D- PREMIERA
Regie: Michel Hazanavicius
Gen: Dramă

Horoscopul zilei
Berbec. Sunteţi nemulţumit de tot ce se petrece şi aveţi tendinţa să-i criticaţi pe toţi. Vă sfătuim să vă temperaţi spiritul
critic, pentru că riscaţi să fiţi considerat arogant/ă.
Taur. Dimineaţă s-ar putea să vă simţiţi fără vlagă la serviciu
şi să nu puteţi termina o lucrare începută mai de mult. Riscaţi
să primiţi reproşuri din partea colegilor.
Gemeni. Problemele sentimentale vă indispun. Şi relaţiile cu
prietenii pot avea de suferit, dacă îi evitaţi. În schimb, aveţi
un spor deosebit în activităţi casnice.
Rac. Se pare că nu sunteţi mulţumit de nimic şi vă enervaţi
din orice.Nu suportaţi glumele şi vă aprindeți uşor, fie pentru
că partenerul a cheltuit prea mult, fie că nu găsiţi ceva etc.
Leu. S-ar putea ca dimineaţă şeful să vă dea o veste care să
vă schimbe complet planurile pentru azi. Starea de confuzie
pe care o resimţiţi este trecătoare, aşa că nu vă faceţi griji.
Fecioară. S-ar putea să aveţi divergențe cu partenerul de
viaţă, pentru că nu sunteţi de acord cu schimbările pe care
doreşte să le facă în casă. Nu vă suprasolicitaţi.
Balanţă. Întâmpinaţi dificultăţi pe plan sentimental şi financiar. Păstraţi-vă calmul şi înarmaţi-vă cu răbdare! Ar fi bine
să ţineţi cont de sfaturile prietenilor şi ale rudelor.
Scorpion. Dimineaţă sunteţi agitat din cauza amânării unei
întâlniri de afaceri în care v-aţi pus mari speranţe. Vă sfătuim
să vă temperaţi nervozitatea.
Săgetător. Dimineaţă sunteţi dezamăgit profund, pentru că
un coleg pe care îl consideraţi prieten încearcă să vă discrediteze. Relaţiile cu persoana iubită sunt foarte bune.
Capricorn. Vă afectează mult lipsa de corectitudine a unui
partener de afaceri şi vă pierdeţi încrederea în el. Vă sfătuim
să fiţi prudent în tot ce faceţi. Ar fi bine să evitaţi investiţiile.
Vărsător. Dimineaţă s-ar putea să fiţi indispus după ce aflaţi
că o rudă este foarte bolnavă. Nu vă puteţi concentra prea
bine, aşa că nu este recomandabil să luaţi decizii importante.
Peşti. Ar fi bine să amânaţi afacerile şi întâlnirile cu persoane
importante. Dimineaţă s-ar putea ca o rudă mai tânără să
vă ceară un împrumut.

Sudoku

Bancuri
- Cum ai avut curajul să te sui la
volan în halul ăsta? se minunează
polițistul. Trebuia s-o laşi pe soţia
dumitale să conducă.
- Domnu' poliţist, oi fi eu beat,
dar nu nebun!
Un tip merge la doctor şi acesta
îi spune că suferă de o boală in-

curabilă şi că mai are doar 6 luni
de trăit. Auzind aceasta tipul răspunde:
- Atunci pentru ultimele luni de
viaţă mă voi muta la soacră-mea!
Doctorul stupefiat: - De ce omule?
Nu ai altceva mai bun de făcut?
- La soacră-mea în casă 6 luni îmi
vor părea o veşnicie...

Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov

Vineri

Durata: 149 minute
ora: 18:00
THE JUDGE – JUDECATORUL
2D
Regie: David Dobkin
Gen: Dramă
Durata: 142 minute
ora: 15:15
ST. VINCENT – SF. VINCENT
2D
Regie: Theodore Melfi
Gen: Comedie
Durata: 102 minute
ora: 19:00
PADDINGTON – PADDINGTON
2D
Regie: Paul King
Gen: Comedie, Familie
Durata: 95 minute
ora: 15:00
PENGUINS OF MADAGASCAR – PINGUINII DIN
MADAGASCAR
3D - DUBLAT
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
Gen: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie
Durata: 92 minute
ora: 13:15, 17:00

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

Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Bobotează sărbătorită la Vama
şi carantina de la Timişul de Jos
„Botezul
domnului la 6 ianuarie s-a prăznuit în acest pas
aşezat la hotarele
ţării, cu o pompă
aici mai nainte neobişnuită, însă
vrednică de vechiul
obicei al Bisericii
Răsăritene de a înălţa marele acest
praznic şi prin semne
din afară. Domnul
doctor de medicină şi
director al carantinei
Pavel Vasici ştiu pune
la cale toate cele cuvenite la o vrednică prăznuire
aşa ca în locul acesta de oameni puţin locuit, însăşi acea
muntoasă natură să prăznuiască pe acela carele prin ale
sale minuni a biruit de atâtea
ori rânduiala naturii. Era de
neapărată trebuinţă ca în acest
ţinut, unde nu este nici un prilej a asculta slujba dumnezeiască după ritul răsăritean
pentru acei mulţi slujbaşi şi
însuşi amploaiaţi împărăteşti,
să răsune laudele Domnului
şi în limba românească.
Preaonoratul protopop Alexie

Verza nu-şi pregetă a ieşi de
la a sa staţie la Timişul de Sus,
însoţit de alţi trei părinţi parohi de legea răsăriteană grecească, săvârşi sfânta slujbă
în fiinţa de faţă atât a domnului maior Arbutina, comandant al cetăţii şi a graniţelor
cât şi a tuturor deregătorilor
împărăteşti de la lazaret şi de
la vamă, fără osebire de religie. Între rugăciunile obişnuite,
Sfinţia Sa ceti cunoscuta rugăciune pentru îndelungata şi
slăvita viaţă şi domnie a Maiestăţii Sale împăratului nostru

Ferdinand, cu evlavie ce înălţă
inimile tuturor; sunetul înzecit
al treascurilor, reluat de firea
(natura) din prin prejur, ne
aduse aminte de odihna şi pacea care o avem sub ocrotirea
puternicului schiptru austriac.
După săvârşirea sfinţirii apei
şi după stropirea caselor şi a
separaţiilor, oaspeţii se aşezară
la o masă nobil dată de domnul director al carantinei. Zgomotul treascurilor răspundea
obişnuitelor închinăciuni cu
toastele. Soldaţii de la comandă, 72 de număr, precum şi
cei 15 slujitori ai carantinei

avură câte un ¼ de vin şi ½
funt carne de vită. ”
„Gazeta de
Transilvania”, nr. 3, 14
ianuarie 1840, p. 1

Pavel Vasici (1806-1881), medic
şi popularizator al cunoştinţelor medicale. Născut la Timişoara, a urmat
medicina la Pesta. Student fiind, a
publicat Antropologia în 1830, apoi
Dietetica în 1831. După absolvire,
a lucrat la carantina din Jupalnic,
lângă Orşova, iar în 1836 se transfera la carantina de la Timişul de
Sus unde a lucrat până în 1848. A
fost momentul începerii unei bogate
activităţi ştiinţifice şi publicistice,
devenind un colaborator fidel al foilor lui George Bariţiu, ”Gazeta de
Transilvania” şi ”Foaie pentru minte, inimă şi literatură”. La Braşov
a publicat şi traducerea Macrobioticii a lui Hufeland. Ulterior, s-a
stabilit la Sibiu şi Timişoara, unde
a publicat în continuare lucrări de
medicină, despre difterie de exemplu. A făcut parte din „Societatea
ştiinţelor naturale din Sudul Ungariei” şi în anul 1879 a fost ales
membru al Academiei Române. A
fost un medic pasionat de profesie,
deschis noilor curente, un studios
care şi-a făcut datoria cu prisosinţă acolo unde carieră l-a purtat,
faţă de instituţii şi de oameni. Se numără printre primi oameni
de ştiinţă care au difuzat ideile darwiniste în Transilvania.

Cărturari braşoveni (sec. XV-XX). Ghid biobibliografic,
Braşov, Biblioteca Municipală, 1972, p. 223.

Ruxandra Moașa Nazare

Ruxandra Moașa Nazare

Autodrumul Dealul Străjii – Poiana
Brașov a fost dat în folosință

Carantina
şi negoţul

Ieri, colectivul Întreprinderii
de construcții-transporturi din
Brașov, a înregistrat un nou succes: darea în folosință cu 12 zile
înainte de termen a autodrumului
Dealul Străjii – Poiana Brașov.
Această nouă arteră de circulație
cu caracter turistic are o lățime
carosabilă de 7 metri și o lungime
de peste 10 kilometri. Autodrumul oferă turiștilor o priveliște

cile patriotice de pe acest șantier.
Drum nou, nr.6213, 20
decembrie 1964, p.1

„Grăbim a face cunoscut cum că periodul de lăzăret
între Transilvania şi între ambele ţările româneşti
prin o înaltă poruncă s-au hotărât a fi ridicat cu totul,
atât pentru pasageri cât şi pentru mărfi de la 1 iunie
calendar nou încolo. Rastelurile încă vor fi deschise
toate, nu numai pentru vite ca mai înainte, ci şi pentru
trecători. Negreşit că ridicarea lazaretului e în stare
a da alt curs comunicaţiei neguţătoreşti”.
Gazeta de Transilvania, nr. 20, 18 mai 1841, p. 4.

Mihaela Lupu

Ruxandra Moașa Nazare

frumoasă asupra Brașovului și
împrejurimilor, putând fi parcurs
cu orice mijloc de transport auto.
La construcția acestui modern
autodrum au fost folosite excavatoare, buldozere, tractoare,
compresoare și alte diferite utilaje,
executându-se mecanizat cea mai
mare parte a lucrărilor. S-a dislocat o cantitate de circa 150.000
mc. rocă și pământ, din care peste

80.000 mc. au fost folosiți la umpluturi.
O contribuție însemnată la realizarea acestui important obiectiv
turistic a adus întreg colectivul
șantierului de construcții-transporturi nr.35 și în mod deosebit
Brigada complexă condusă de comunistul Farago Kolomán, precum și miile de tineri din oraș
care au participat cu elan la mun-
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Obiecte de lux din cel
mai scump lemn din lume
În estul Africii creşte
un arbore pentru al
cărui lemn se plătesc
cele mai mari preţuri
comparativ cu toate
celelalte esenţe lemnoase ale tuturor speciilor de arbori din
lume, potrivit descopera.ro.
Este vorba de copacul
negru african (Dalbergia
melanoxylon), sau Mpingo, cum este denumit de
localnici. Această specie
de arbore cu lemn de

esenţă tare, creştea pe
vremuri din Senegal în
Eritreea şi din Etiopia în
Africa de Sud. În prezent
se mai găseşte doar în
Tanzania şi nordul Mozambicului.
Este un arbore care
creşte lent, dar este adaptat perioadelor lungi de
secetă şi nu concurează
cu culturile de porumb,
cafea sau banane. În plus,

botaniştii au descoperit
că arborele Mpingo poate
fixa eficient azotul în sol.
Atinge dimensiuni relativ modeste, de 4-15 metri
înălţime, cu scoarţă cenuşie şi spinoasă. Are frunze
căzătoare şi flori de culoare albă. Este un arbore
pereclitat, fiind căutat şi
tăiat căci lemnul său este
deosebit de dur şi de
scump.
Lemnul de Mpingo
variază ca şi culoare între
roşcat şi ne-

Pericolul ascuns din desenele animate
Desenele animate pentru copii sunt mai violente decât filmele pentru publicul matur, iar
personajele lor principale riscă
de aproape trei ori mai mult să
fie ucise, au dezvăluit autorii
unui studiu recent, informează
AFP.
Personajele principale din
desenele animate prezintă un
risc de 2,5 ori mai mare de a
muri în comparaţie cu protagoniştii din filmele destinate
publicului matur şi de aproape
trei ori mai mare de a fi ucise,
detaliază acelaşi studiu, pu-

blicat marţi în British Medical
Journal.
Moartea unui personaj important intervine în două
treimi din cazuri în desenele
animate pentru copii, în timp
ce acest lucru se întâmplă doar
în jumătate din totalul filmelor
destinate unui public mai în
vârstă.
„În loc să fie alternative inofensive şi mai blânde ale unor
filme de groază şi ale unor drame, desenele animate pentru
copii sunt, de fapt, un focar de
crime şi de dezordine”, au de-

clarat autorii studiului, Ian Colman şi James Kirkbride.
Ei au trecut în revistă desene
animate de succes, de la „Albă
ca Zăpada şi cei şapte pitici”
în 1937 şi „Regatul de gheaţă/
Frozen” în 2013.
Filmele care aduc în prim
plan maşini şi jucării nu au fost
luate în calcul în acest studiu,
întrucât autorii nu au putut să
determine dacă ideea şi conceptul de moarte pot fi aplicate
protagoniştilor lor.Studiul nu a
determinat dacă nivelul de violenţă a crescut în ultimii ani.

Femeia de care este îndrăgostit Putin!
Președintele rus Vladimir Putin, de obicei foarte discret în
privința vieții sale private, a surprins ieri auditoriul prezent la
conferința sa de presă de sfârșit
de an, mărturisind că este „îndrăgostit”, după cum relatează
agențiile de presă ruse.
În aprilie 2013, Vladimir Putin a anunțat public că a divorțat
de soția sa, Liudmila, după 30
de ani de căsătorie.
„Un prieten european, un
mare lider, m-a întrebat odată
dacă sunt îndrăgostit”, a început
să povestească liderul forte de
la Kremlin, redând în continuare dialogul. „Ești îndrăgostit?”.
„Adică?”, l-am întrebat eu.
„Adică iubești pe cineva?”, a
continuat el. I-am răspuns:

„Da”. „Și tu ești iubit?”, m-a
întrebat el. „Da”, i-am răspuns.
„Slavă Domnului” a spus el și
a dat peste cap un pahar mic de
vodcă, a povestit Putin, spre
amuzamentul jurnaliștilor
prezenți.
Vladimir Putin a mai declarat
că are relații bune cu fosta sa

soție, că se întâlnește destul de
des cu ea și cu cele două fete
ale lor, Maria (29 de ani), și
Ecaterina (28 de ani), dar nu
atât pe cât și-ar dori.
„Totul este în ordine, nu vă
faceți griji” a spus președintele
rus în legătură cu viața sa personală.
Liderul de la Kremlin vorbește foarte rar despre viața sa
familială și sentimentală, subiectul fiind unul tabu pentru
presa rusă. Cu toate acestea,
unele ziare au scris că fosta
campioană olimpică la gimnastică artistică Alina Kabaeva
(foto), din toamnă directoarea
unui important grup media proKremlin, ar fi iubita secretă a
lui Vladimir Putin.

gru pur. Este foarte căutat pentru instrumente
muzicale de excepţie datorită durabilităţii şi tonalităţii sale deosebite. La
fel, este căutat pentru mobilă de lux şi carcasele
unor telefoane exclusiviste.
Trebuie să treacă circa
60 de ani pentru ca un arbore Mpingo să fie bun
de prelucrat, iar în aceste
condiţii nu este de mirare
că un singur metru cub
din acest lemn costă
25.000$.

Bianca Drăguşanu l-a iertat pe Adrian Cristea
Bianca Drăguşanu şi Adrian Cristea au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă atunci când s-au despărţit, iar vedeta
TV a început o relaţie cu Victor Slav, fotbalistul a devenit
foarte gelos. În încercarea lui de a-şi recuceri fosta iubită,
Adrian Cristea a invitat-o la Paris, aceasta a acceptat, acel
moment ducând la divorţul lui Victor Slav de Bianca Drăguşanu. Fosta asistentă a lui Capatos s-a supărat atunci foarte
tare pe fotbalist şi nu a mai vorbit cu el, iar toată lumea a
crezut că cei doi vor rămâne certaţi pe viaţă. Acum, în preajma sărbătorilor de iarnă, Bianca Drăguşanu şi-a anunţat
apropiaţii că l-a iertat pe Cristea. „Bianca nu a fost niciodată
o persoană care să ţină ranchiună, ea este o fire deschisă
şi are un suflet bun! Ne-a spus că acum, în preajma Crăciunului, nu mai are nimic de împărţit cu Adi şi îl iartă pentru
tot ce i-a făcut în ultimii doi ani! Apreciază că el a iubit-o
enorm şi a fost singurul bărbat care a luptat pentru ea cu
toate armele. Au fost lucruri care au durut la timpul respectiv,
însa acum Bianca vede situaţia în mod diferit”, a spus, pentru
WOWbiz, una dintre prietenele Biancăi Drăguşanu.

Mirela Boureanu Vaida: „Îmi mai doresc un băieţel”
Prezentatoarea emisiunii „Mireasă pentru fiul meu” traversează cea mai frumoasă perioadă din viaţa sa. Însărcinată
cu primul ei copil, Mirela Boureanu Vaida aşteaptă cu nerăbdare clipa când îşi va strânge fetiţa în braţe. De altfel, ea
plănuieşte apoi să-şi mărească familia, dorindu-şi cu ardoare
şi un băieţel. Până atunci însă, vedeta este prezentă în faţa
telespectatorilor Antenei 1 la pupitrul show-ului matrimonial.
După ce îşi va aduce micuţa pe lume, Mirela va fi nevoită
să lipsească o perioadă de pe micul ecran.
„În mod cert va trebui să lipsesc o perioadă în preajma naşterii şi puţin după aceea, măcar perioada de lăuzie legală,
cea de şase săptămâni, după care îmi doresc să mă întorc.
Cât despre perioada de „tranziţie”, sincer vă spun că nu ştiu
nici eu încă cine îmi va ţine locul. Vom afla împreună, în
direct, aşa cum se întâmplă totul în emisiune”.

