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Cotidianul Braşovul – Judeţul Tău este editat şi distribuit în mod gratuit către cetăţenii judeţului Braşov
în baza contractului de cooperare dintre Judeţul Braşov şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov.
În cadrul cooperării, Consiliul Judeţean Braşov a finanţat integral în 2014 acest cotidian de care au beneficiat
cetăţenii judeţului Braşov, motiv pentru care mulţumim legislativului Consiliului Judeţean Braşov
Datorită faptului că bugetul Judeţului Braşov pe 2015 este diminuat cu 12% faţă de anul 2014,
Consiliul Judeţean Braşov se află în imposibilitatea de a finanţa editarea acestui ziar.

În consecinţă, ultima zi de apariţie a ziarului Braşovul – Judeţul Tău este 6 februarie 2015.
În situaţia în care ADDJB va identifica altă sursă de finanţare va relua editatea şi distribuirea acestui cotidian.

Au chiulit şi nu mai
circulă gratuit cu RAT
Un nou val de ninsori
şi viscol în weekend
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ninsori viscolite. Avertizarea este valabilă de astăzi la ora 16.00 până
mâine la ora 14.00.
Avertizarea cod galben a fost emisă pentru Bucureşti şi judeţele
Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Tulcea, Brăila, Buzău,
Vrancea, Prahova, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman, Argeş,
Olt, Dolj, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş,
Hunedoara, Sibiu, Braşov şi Covasna.

Peste 15% dintre elevii care au primit în luna ianuarie abnamente gratuite de transport RAT pentru una sau două
linii şi-au pierdut acest drept din cauza absenţelor, potrivit
statisticii Primăriei. Cei mai mulţi elevi absenţi nemotivat
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care şi-au pierdut dreptul de a călători gratuit cu mijloacele
de transport în comun au fost la Liceul Teoretic „Johannes
Honterus”, unde nu au mai fost vizate 271 (27%) dintre
cele 1.011 de abonamente emise.
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Conform meteorologilor, din această după-amiază, aria ninsorilor va cuprinde treptat zona Munţilor Banatului şi cea
mai mare parte a Olteniei, Carpaţilor Meridionali şi de Curbură. Ninsorile se vor extinde şi în Muntenia şi Dobrogea,
unde va continua să ningă, în general slab, până mâine dupăamiază. Cantităţile de precipitaţii vor fi mai însemnate în
Oltenia şi la munte.Vântul va avea intensificări temporare,
viscolind şi spulberând zăpada, în regiunile sudice, dar şi la
munte, unde va atinge la rafală peste 50-60 de kilometri pe
oră, iar în sudul Banatului, 80 de kilometri pe oră. Vântul se
va diminua în intensitate în cursul zilei de sâmbătă.
În regiunile sudice, vântul se va intensifica din această dimineaţă, iar ninsori, în general slabe cantitativ, vor fi local şi
în restul teritoriului, conform ANM.

Razie cu scandal la Buneşti

Biatlonista de aur a Braşovului

Poliţiştii şi jandarmii au descins în
forţă, miercuri, pe raza comunei Buneşti şi a satelor din zonă, pentru ai depista pe cetăţenii care fură curent
electric. În timpul raziei au fost legitimate 36 persoane, dintre care 12
au fost conduse la sediul postului de
poliţie Buneşti. Una dintre sancţiunile contravenţionale, în valoare de

Biatlonista Luminiţa Pişcoran (26 de
ani), legitimată la CS Dinamo – Centrul Sportiv Braşov, este indiscutabil
una dintre performerele începutului
de an în sporturile de iarnă din ţara
noastră, după ce a reuşit să cucerească
titlul de campioană europeană în proba de 15 kilometri la competiţia continentală desfăşurată săptămâna

500 lei, a fost dată, unui tânăr de
23 ani care a refuzat să fie legitimat
de poliţişti. Tânărul a fost condus la
sediul postului de poliţie, unde a fost
identificat şi amendat, după care a
părăsit sediul. La scurt timp, tatăl
băiatului a reclamat la 112 că fiul
său ar fi fost agresat fizic de poliţişti.
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trecută în Estonia, la Otepää. După
acest succes european, primul din istoria biatlonului românesc, Luminiţa
Pişcoran nu s-a întors în ţară, ci urmează să concureze săptămâna aceasta şi cea viitoare în etapele de Cupă
Mondială din Cehia (Nove Mesto) şi
Norvegia (Oslo Holmenkollen).
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NATO se întăreşte
în faţa Moscovei
Reuniunea de la Bruxelles a miniştrilor de
Apărare din statele membre ale Alianţei Nord-Atlantice aduce schimbări
importante. NATO pregăteşte o forţă de reacţie
rapidă şi înfiinţează mai
multe structuri care să
permită o mai bună cooperare între unităţile militare naţionale şi cele
multinaţionale.
Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO,
a anunţat consolidarea
flancului estic al alianţei
prin crearea unei forţe de
reacţie rapidă de 5.000
de soldaţi, Spearhead
Force, şi extinderea spre
Est a centrelor de comandă.
Potrivit Agerpres, cele
mai probabile destinaţii
pentru noile centre
NATO sunt Bulgaria, România, Polonia şi ţările
baltice (Estonia, Letonia
şi Lituania). Oficialul
NATO a mai spus că
alianţa pregăteşte întărirea cooperării între armatele naţionale şi trupele
multinaţionale ale alian-

ţei. „Principalul ţel pe viitor este să fim siguri că
NATO va fi capabilă să
ne apere pe toţi”, a adăugat Stoltenberg.
Fostul preşedinte al
Georgiei, Mihail Saakaşvili, a avertizat Occidentul
că Vladimir Putin intenţionează să lege Transnistria de Rusia. „Are un
plan - noi capete de pod
la Debalțevo (nod strategic din estul Ucrainei,
n.r.), apoi crearea unui
coridor prin Volnovaha
până în Crimeea. (...) Va
încerca să înainteze spre
Odesa, să ajungă în Basarabia (Bugeacul din
Ucraina, n.r.), iar mai
apoi, în Transnistria, ca
în cele din urmă să unifice acest coridor”, a explicat Saakaşvili într-un
interviu acordat televiziunii Kanal 5. Conform Mediafax, politicianul gruzin
a mai spus că agresiunea
rusă va fi oprită numai
prin înarmarea ucrainenilor cu armament occidental şi îngheţarea conturilor
personale ale lui Putin şi
ale anturajului său.

Vineri

Razie cu scandal la Bunești
Serviciul de Ordine
Publică a organizat
miercuri o acţiune cu
efective mărite în toate
satele comunei Buneşti,
la care au participat
polițiști din cadrul Poliţiei Rupea, Secţiei 6 de
Poliţie Rurală Hoghiz şi
a posturilor de poliţie
coordonate, jandarmi
din cadrul I.J.J. Brașov,
precum și angajați ai
D.S.V.S.A. și Electrica.
„Acțiunea a urmărit asigurarea și menținerea unui climat de ordine şi siguranţă
civică, diminuarea fenomenului infracţional, prevenirea și
combaterea furturilor de energie electrică și material lemnos, verificarea legalității
actelor de comerț”, se arată
într-un comunicat de presă al
Politʼiei Brașov.
În timpul raziei au fost legitimate 36 persoane,12 persoane au fost conduse la
sediul postului de politʼie
Bunești, au fost controlate 36
autovehicule și aplicate 25
sanctʼiuni contraventʼionale, în
valoare totală de 15.570 lei.
Politʼiștii au constatat o in-

fracţiune de sustragere energie
electrică, prin folosirea unei
instalaţii artizanale în scopul
racordării ilegale la reţeaua
electrică, persoana depistată
fiind cercetată în stare de
libertate.
Una dintre sanctʼiunile
contraventʼionale mentʼionate,
în valoare de 500 lei, a fost

aplicată unui tânăr de 23 ani,
care a refuzat să fie legitimat
de politʼiști. Tânărul a fost condus la sediul postului de
politʼie în jurul orei 9.15, unde
a fost identificat și s-a aplicat
sanctʼiunea, după care a părăsit
sediul, în jurul orei 9.30. Ieri,
la ora 9.50, dispeceratul I.P.J.
Brașov a fost sesizat prin Ser-

viciul 112 de tatăl tânărului
mentʼionat pentur că fiul său
ar fi fost agresat fizic de
politʼiști, în timp ce se afla în
sediul postului de politʼie. Imediat după sesizare, din
dispozitʼia conducerii I.P.J.
Brașov, politʼiștii din cadrul
Biroului Control Intern au demarat verificările în acest caz.

Pedepse mai blânde pentru patru interlopi
Curtea de Apel Braşov a decis, marţi, reducerea pedepselor în cazul a patru interlopi
din Braşov condamnaţi pentru
lipsire de libertate, şantaj şi
aderare la un grup infracţional,
într-un dosar al unei grupări
de falsificatori de carduri care
avea legături cu „clanul Sportivilor”.
Judecătorii Curţii de Apel
Braşov au decis diminuarea
pedepselor în cazul interlopilor
C. O., N. V. D., Ş.C. şi A.C.,
membri ai unei grupări care
se ocupa de infracţiuni informatice, fraude cu cărţi de credit, precum şi de infracţiuni
de violenţă sau contra patrimoniului.
Astfel, potrivit Mediafax,
C. O. a primit o pedeapsă de

şase ani şi zece luni de închisoare pentru infracţiuni de lipsire de libertate şi şantaj, faţă
de opt ani, cât primise iniţial
în urma deciziei Tribunalului
Braşov din 28 mai 2012.
N.D. a primit trei ani şi
nouă luni de închisoare pentru
aderare la un grup infracţional,
faţă de cinci ani cât primise
iniţial, iar Ş. C. a primit cinci
ani şi patru luni de închisoare,
faţă de opt ani. Cel de-al patrulea inculpat, A. C., a primit
o pedeapsă de patru ani şi şase
luni de închisoare, faţă de opt
ani, cât primise iniţial, la care
instanţa a adăugat un spor de
trei ani şi şase luni închisoare,
urmând ca inculpatul sa execute în final pedeapsa principală de opt ani de închisoare.

Decizia Curţii de Apel Braşov este definitivă.
Poliţia Judeţeană Braşov a
anunţat, miercuri, într-un comunicat, că doi dintre condamnaţi – C. O.şi N. D. – au
fost depistaţi în municipiul
Braşov, ei fiind reţinuţi de poliţişti şi încarceraţi la Penitenciarul Codlea, ceilalţi doi
nefiind încă găsiţi.
Activitatea infracţională a
grupării era structurată pe
două paliere infracţionale,
membrii reţelei ocupându-se
de infracţiuni informatice,
fraude cu cărţi de credit, precum şi de infracţiuni de violenţă, lipsire de libertate şi
şantaj, în vederea obţinerii
unor importante sume de
bani.

ANPC, apel în criza francului elvețian
Autoritatea Natʼională pentru
Protectʼia Consumatorilor
(ANPC) consideră că este necesară o solutʼie legislativă prin
care să se impună împărtʼirea
riscurilor și aplicarea principiului
echitătʼii în criza francului
elvetʼian.
„Este necesar să se prevadă
măsuri clare pentru a-i sprijini
pe consumatorii cu privire la
conștientizarea riscului pe care
și-l asumă, precum și cu privire
la posibilitatea limitării expunerii
la riscul ratei de schimb valutar

pe durata creditului, ca urmare
a riscurilor semnificative aferente împrumuturilor în valută
străină”, se arată într-un comunicat al ANPC. Institutʼia afirmă
că a întreprins toate demersurile
necesare pentru a îndeplini rolul
de mediator în relatʼia dintre
bănci și consumatori în contextul legislatʼiei în vigoare.
Președintele institutʼiei, Marius
Dunca, cere tuturor institutʼiilor
financiar-bancare să ofere solutʼii
concrete clientʼilor bun-platnici
până la aparitʼia crizei, dar care

se află în prezent în imposibilitatea de a-și plăti ratele lunare.
„Ne referim la soluții care să vizeze întreaga perioadă de creditare, nu soluții pe termen scurt.
Ne dorim soluții care să acopere
o parte semnificativă a costurilor
apărute în urma creșterii valorii
CHF. Creșterea valorii CHF are
efecte imediate, efecte care aduc
beneficii instituțiilor financiar
bancare și prejudicii consumatorilor, astfel că dorim găsirea
de soluții imediate din partea
instituțiilor de creditare”.
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O nouă investiţie germană
posibilă la Braşov
Primarul George Scripcaru a primit ieri vizita
unei delegaţii economice din Kassel, Germania,
care caută o locaţie pentru dezvoltarea unei investiţii importante în
domeniul subansamblelor de maşini.
Oaspeţii germani sunt la prima vizită în România şi vizează Sibiul, Braşovul şi Clujul
pentru alegerea unei locaţii
pentru această investiţie. Între
atuurile prezentate de edilul
Braşovului, cel mai important
pare să fie, în opinia posibililor
investitori, cel legat de posibilitatea instruirii personalului,
atât prin Şcoala Profesională
Germană „Kronstadt”, cât şi
prin intermediul Universităţii
Transilvania. „Locurile de
muncă pe care le vizăm sunt
în domeniul industrial de mare

precizie, lucrăm cu maşini cu
comandă numerică. Totul
sună foarte bine pentru noi,
mai ales faptul că puteţi cali-

fica personal. Aproape sigur
investiţia va fi făcută în România. Suntem foarte impresionaţi de ceea ce am văzut în

Brașovul este afectat
de restructurarea activității Poștei Române
Restructurarea activitătʼii
Poștei Române afectează și
Brașovul.
În data de 3 februarie 2015,
deputatul PNL Gheorghe
Ialomitʼianu a depus o interpelare
către ministrul pentru Societatea
Informatʼională (care are în subordine și CN Poșta Română)
și i-a cerut să analizeze decizia
Poștei Române care se referă la

desfiintʼarea Oficiului Poștal de
la Stupini, „deoarece ar fi o
greșeală“.
„Am prezentat în interpelare
și câteva date: sunt peste 9.300
de persoane, peste 1.300 de benficiari de pensii, alocații pentru
copii și pe raza acestui cartier
sunt peste 240 de agenți economici. Am cerut și colegilor din
Parlament să mă susțină în acest

demers și nu cred că numai
eficiența trebuie să fie criteriul ,
ci trebuie să fie și rațiuni de ordin
social, mai ales că este o companie publică și trebuie să ofere
servicii de calitate cetățenilor”,
a precizat Ialomitʼianu.
Pe lista neagră mai este și oficiul de la Dârste, și acesta urmând să fie desfiintʼat.
Sebastian Dan

Se redeschide dosarul Mineriadei din iunie ‘90
Parchetul General
a anuntʼat, ieri, că a
redeschis dosarul
"Mineriada 13-15 iunie 1990", eveniment
în timpul căreia mai
multe persoane au
fost ucise sau rănite.
În septembrie anul trecut,
România a fost obligată să
continue investigaţiile în dosarul Mineriadei, în urma unei
decizii a Curţii Europene a
Drepturilor Omului (CEDO).
Curtea preciza, la acel moment, obligaţia statului român
de a face dreptate victimelor
crimelor împotriva umanităţii,
indiferent de timpul scurs de
la săvârşirea acestora.
CEDO a constat că România a încălcat articolele 2, 3
şi 6 din Convenţia europeană
a drepturilor omului, după ce

reclamanţii Anca Mocanu,
Marin Stoica şi Asociaţia 21
Decembrie 1989 s-au plâns
de ineficienţa cercetărilor interne cu privire la evenimentele din 13-15 iunie 1990.
Fostul președinte Ion Iliescu a declarat, ieri, pentru
agentʼia Mediafax, despre redeschiderea dosarului mineriadei din 13-15 iunie 1990,
că oricine este liber să analizeze şi să comenteze evenimentele de atunci şi că nu este
nicio problemă dacă cei interesaţi sau istoricii se ocupă şi

de acele momente.
Întrebat dacă crede că redeschiderea
acestui dosar îl vizează în vreun fel
sau îl va afecta, Iliescu a răspuns: „De
ce? Nu. Am fost contemporan cu evenimentele şi
am avut nişte răspunderi, dar
asta (redeschiderea dosarului,
n.r.) e cu totul altceva”.
„Oricine este liber să analizeze, să comenteze evenimente trăite, mai apropiate, mai
îndepărtate, nu e nicio problemă”, a adăugat Iliescu. El a
arătat că în 13-15 iunie 1990
au fost ”nişte fenomene şi nişte
manifestări” pe care le-a trăit
şi care au constituit „factori
perturbatori ai vieţii sociale,
începând cu organizarea societăţii româneşti”.

România şi mai ales la Braşov, ne putem imagina că o
vom face aici, o unitate mai
mică la început, care să fie

dezvoltată ulterior. Este o
atracţie pentru noi că în România şi mai ales la Braşov
există un număr atât de mare
de ingineri”, a declarat conducătorul delegaţiei germane.
Primarul George Scripcaru
le-a propus oamenilor de afaceri germani o a doua întâlnire
de documentare, care să reunească şi reprezentanţi ai Clubului Economic German din
Braşov, reprezentanţi ai Universităţii Transilvania şi ai firmelor germane care îşi
desfăşoară activitatea în Braşov, astfel încât investitorii să
îşi poată obţine informaţiile şi
răspunsurile la întrebări direct
de la cei care îşi desfăşoară
deja activitatea la Braşov. „Noi
ne manifestăm întreaga disponibilitate şi vă asigurăm de
tot suportul autorităţii locale
şi sunt convins că vom putea
identifica o locaţie, în Braşov

sau în localităţile din Zona
Metropolitană, care să vă satisfacă nevoile”, a spus primarul, la capătul unei expuneri
foarte detaliate a avantajelor
Braşovului, atât din punct de
vedere economic, cât şi al contextului social, cultural şi de
dezvoltare. „Vă mulţumim
pentru ofertă şi pentru disponibilitate. Ne bucurăm că am
făcut acest prim pas, că am
văzut cel mai vizitat oraş al
României şi ne bucurăm, când
găsim primari cu afinităţi economice. Cu siguranţă că vom
avea foarte multe întrebări, la
următoarea noastră vizită”, au
concluzionat oaspeţii germani.
Şi de această dată, investitorii s-au arătat interesaţi de
termenul de finalizare al Aeroportului Braşov şi de perspectiva finalizării unei
autostrăzi care să lege Braşovul de vestul Europei. A.P.
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Știri pe scurt
Un nou virus bancar vizează clienții băncilor
Zeci de mii de mesaje ce conțin un virus bancar riscă
să infecteze clienți ai instituțiilor financiare din România,
informează specialiștii Bitdefender. Odată instalat, virusul
fură datele de autentificare la serviciile de e-banking. Virusul ce poartă denumirea de Trojan.Dyreza vizează în
România clienți ai Alpha Bank, Bancpost, BRD, CEC
Bank, UniCredit, CreditEurope, Raiffeisen și BCR. Pentru
a trece de programele antivirus, arhivele ce conțin virușii
poartă denumiri diferite, iar utilizatorul este direcționat
către o pagină web localizată, aparținând unui furnizor
de servicii de fax. Observat pentru prima dată anul trecut,
virusul Dyre este foarte asemănător cu celebrul troian
bancar Zeus. Se instalează pe computerul utilizatorului
și devine activ doar când utilizatorul își introduce
credențialele pe un site specific, de cele mai multe ori
în pagina de autentificare a unei instituții bancare.

Programul de vară Tarom
Compania Tarom va creşte frecvenţele pe cursele dintre
Bucureşti şi Madrid, Barcelona, Stockholm, Beirut (Liban)
şi Amman (Iordania) pe perioada orarului de vară (29
martie - 24 octombrie), urmând ca operarea pe rutele Bucureşti - Dublin, Iaşi - Dublin şi Iaşi - Milano să fie anulată.
În prezent, Tarom are în programul de operare pentru sezonul de vară 43 de rute proprii, dintre care 36 sunt cu
plecare din România (Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Cluj-Napoca)
către destinaţii extern, iar restul sunt rute domestice.
Pentru sezonul de vară 2015, Tarom doreşte să continue
procesul de consolidare şi dezvoltare a reţelei de rute
aflate în portofoliul companiei, pentru a asigura un produs
bun pasagerilor săi în ceea ce priveşte programul de operare, având ca referinţă cererea pe piaţă. În acest demers
s-au luat în calcul diminuarea pierderilor, eficientizarea
utilizării aeronavelor, precum şi fezabilitatea curselor.

ECONOMIC

Vineri

Haos la Fisc în gestionarea
datelor despre proprietăţi
Fiscul nu are, încă, o bază
de date funcţională în
toată ţara prin care să depisteze câte case, terenuri
şi maşini deţine fiecare
român, scrie Capital.
Din acest motiv, impozitarea, executarea silită sau urmărirea prejudiciilor sunt
foarte dificile. Deşi există un
sistem informatic din 2013,
primăriile, care au informaţiile,
nu vor să coopereze. O explicaţie ar fi că aplicaţia ar pune
ordine şi în acordarea de ajutoare sociale - pârghia financiară favorită a primarilor în
alegeri.
În acest moment, dacă cineva are case şi terenuri în mai
multe oraşe sau comune poate
evita impozitarea suplimentară,
dar şi popririle, sechestrele sau
măsurile pentru recuperarea
prejudiciilor în dosare penale.
De exemplu, potrivit Codului Fiscal, impozitul pe proprietăţi imobiliare creşte cu

65% pentru prima clădire în
afara celei de la adresa de domiciliu, cu 150% pentru a
doua şi cu 300% pentru a treia
şi următoarele. În lipsa unei
baze de date funcţionale la nivel de ţară care să furnizeze
online informaţiile, practic,
Fiscul se bazează pe declaraţia
pe propria răspundere, fără să
o poată confrunta cu situaţia

reală. De asemenea, pentru recuperarea banilor la buget din
datorii sau prejudicii, urmărirea bunurilor poate dura luni
de zile, perioadă în care proprietarul le poate înstrăina sau
în care valoarea lor scade.
Datele privind proprietăţile
se află în scriptele fiecărei primării. Pentru a afla unde şi ce
are în patrimoniu o persoană,

fiscul trebuie să trimită cereri
celor câteva mii de autorităţi
locale din România. Înregistrarea proprietăţilor s-a făcut,
istoric, în funcţie de localitatea
în care erau construite, fără să
existe o situaţie a patrimoniului
personal care să poate să fi verificată după codul numeric
personal, de exemplu.
Sistemul informatic privind
patrimoniul şi veniturile, PatrimVen, a fost definitivat de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) în iunie 2013, însă nu este
funcţional nici acum pentru că
primăriile nu furnizează datele.
Conform reprezentanţilor
ANAF accesarea sistemului
este foarte simplă, autorităţile
locale neputând să invoce niciun motiv de ordin tehnic.
Modelul-cadru al protocolului
de cooperare dintre primării
şi ANAF a fost creat în decembrie 2012 prin ordinue comune al ministrilor de Finanţe
şi de Interne.

Cel mai scump teren agricol din România
se vinde la Brașov, în comuna Jibert
O brașoveancă şi-a scos teren arabil la vânzare pentru
aproximativ 9.000 de euro hectarul şi a găsit şi cumpărător.
Este cel mai scump teren pus
la vânzare după intrarea în vigoare a Legii terenurilor agricole.
Un teren arabil de 40,9 hectare situat în judeţul Braşov a
fost scos la vânzare pentru
aproximativ 9.000 de euro hectarul, de aproximativ 3 ori mai
mult decât preţul mediu în judeţ. Anunţul de vânzare a fost
publicat, conform legislaţiei în
vigoare, pe site-ul Ministerului
Agriculturii şi este cel mai
scump teren arabil scos la vân-

zare de la publicarea Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole (17/2014).
Mai precis, pentru cei aproximativ 40 de hectare, proprietarul solicită 365.000 de euro.
„În primul rând, preţul este
justificat de faptul că terenul
este compact. Sunt însă şi ceva
construcţii pe el, nişte adăposturi de animale fără autorizaţiile necesare, dar pentru care
proprietarul urmează să obţină
actele. Proprietarul dorea să investească într-o fermă de vaci
de carne, dar a renunţat la proiect”, a declarat pentru economica.net Iancu Boeriu,

primarul comunei Jibert, pe
raza căreia se află terenul.
Potrivit edilului, terenul şiar fi găsit şi un cumpărător, un
cetăţean român domiciliat în
Canada care are în plan să construiască o fermă de animale
cu fonduri europene. „Din informaţiile mele s-a semnat deja
un precontract de vânzare cumpărare cu un român domiciliat
în Canada care doreşte să acceseze fonduri UE şi să demareze investiţia într-o fermă de
vaci. Sunt şi 60-80 de capete
acolo, dar nu ştiu dacă preţul
lor este inclus în valoarea terenului din anunţ”, a mai explicat
primarul.

Preţul petrolului a scăzut cu 5%
Preţul petrolului WTI, de
referinţă pe piaţa americană,
a scăzut miercuri cu peste
5%, anulând o parte din creşterile din ultimele patru şedinţe de tranzacţionare, în
urma datelor privind creşterea peste aşteptări a stocurilor de ţiţei în Statele Unite,
transmite MarketWatch.
Cotaţia petrolului WTI cu
livrare în martie este în declin cu 4,91%, după ce a coborât în timpul tranzacţiilor
cu 5,6%, respectiv cu 2,97
dolari, la 50,08 dolari pe ba-

ril, la bursa din New York.
Preţul petrolului Brent, de referinţă la bursa din Londra,
a coborât cu 2,1 dolari, la
55,81 dolari.
Administraţia pentru Informaţii în Domeniul Energiei (AIE) din Statele Unite
a anunţat miercuri că stocurile de ţiţei ale ţării au urcat
cu 6,3 milioane de barili în
săptămâna încheiată pe 30
ianuarie, în timp ce analiştii
anticipau o creştere de 2,8
milioane de barili. „Traderii
americani vor să marcheze o

parte din profituri, după creşterea puternică a cotaţiilor în
ultimele câteva zile”, a declarat Kevin Kerr, preşedintele
Kerr Trading International.
Kerr crede că traderii trebuie să fie pregătiţi pentru o
mare instabilitate a pieţei, el
anticipând că preţurile petrolului vor ajunge până la 6570 de dolari pe baril în
trimestrul al treilea.
Datele AIE au mai arătat
creşterea stocurilor de benzină ale SUA cu 2,3 milioane
de barili.
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Senatul a respins una
dintre Legile „Big Brother”
Senatorii au respins,
ieri, în urma cererii de
reexaminare transmisă
de Curtea Constituţională, una dintre ”legile
Big Brother”, respectiv
cea care prevede înregistrarea utilizatorilor
de cartele preplătite,
precum şi colectarea şi
stocarea datelor acestora.
Legea pentru modificarea
OUG nr. 111/2011 privind
comunicaţiile electronice a
fost retrimisă Parlamentului
spre reexaminare ca urmare
a faptului că judecătorii Curţii
Constituţionale au declarat
actul normativ neconstituţional în ansamblul său.
Potrivit formei legii trimise
spre promulgare, se propunea
înregistrarea utilizatorilor de
cartele preplătite, precum şi
colectarea şi stocarea datelor

acestora.
În cazul utilizatorilor de internet, legea stipula că datele

acestora vor fi stocate pe o
perioadă de şase luni de la
data reţinerii acestora.

Curtea Constituţională a
fost sesizată, în iulie 2014, de
Avocatul Poporului, şi a ad-

mis obiecţia de neconstituţionalitate, apreciind că acest demers legislativ prin care
datele cu caracter personal urmează a fi reţinute, în mod
continuu, timp de şase luni de
la momentul generării acestor
informaţii, „ar aduce atingere
principiului garantării şi
ocrotirii vieţii intime familiale
şi private de către autorităţile
publice, precum şi principiului
proporţionalităţii”.
Potrivit expunerii de motive, proiectul viza “stabilirea
unui cadru juridic clar, bine
definit în domeniul luptei împotriva criminalităţii organizate şi în special a formelor
sale grave ori cu caracter
transfrontalier, precum şi a
actelor de terorism”. „Cartelele
preplătite au un regim juridic
diferit de cel al utilizatorilor
serviciilor de comunicaţii electronice furnizate pe bază de
abonament, fapt care face di-

ficilă
identificarea
utilizatorilor de cartele preplătite în cazul activităţilor
efectuate pentru desfăşurarea
cercetării penale ori pentru
cunoaşterea, prevenirea şi
contracararea riscurilor ori
ameninţărilor la adresa securităţii”, se arată în expunerea
de motive a proiectului iniţiat
de Guvern. Guvernul arăta
că piaţa de telefonie mobilă
din România este dominată
de clienţii de tip prepay, care
reprezintă aproximativ 67%
din numărul total de
utilizatori ai serviciilor de comunicaţii mobile.
Senatul, care este primă
Cameră sesizată, a adoptat raportul de respingere propus
de comisia sesizată în fond cu
voturi 93 de voturi ”pentru”
şi 2 voturi „împotrivă”. Legea
va merge la Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Metoda Kalovits pentru dezvoltarea
copiilor, în premieră în România
Metoda Kalovits, folosită de
mai bine de 25 de ani, în Europa, pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, a fost introdusă, începând de miercuri și
în România, de către o familie
de instructori de înot din Târgu
Mureș.
„Această metodă a fost dezvoltată de medici împreună cu
psihologi, se au în vedere aspecte legate de dezvoltarea copilului și a familiei. Este o activitate în apă pentru familie.
Apa este o terapie. Medicii spun
că creierul unui copil care
învață să se miște în apă de la

vârste fragede se va dezvolta
mai repede și, la vârsta de 6
ani, copiii își pot coordona corect mișcările mâni-picioare”,
a declarat presei instructorul Istvan Harai.
Acesta a arătat că în Metoda
Kalovits se folosesc jocuri și
cântece, în bazin dar și la încălzire, în care copiii, alături de
părintʼi, învatʼă să își coordoneze
mișcările în apă.
Istvan Harai a spus că împreună cu sotʼia sa sunt singurii
antrenori care aplică această
metodă în România și că vor
organiza cursuri și pentru altʼi

instructori pentru a-i învătʼa să
lucreze cu copiii.
„Avem o mămică care are o
fetiță de 6 luni. Săptămâna trecută a venit pentru prima dată
și se vedea pe amândouă bucuria de a se juca împreună în
apă. Fetița s-a lăsat să plutească. Bebelușilor le place apa, este un fel de aducere aminte pentru ei a unui mediu plăcut. Este
un pic de distracție și de joacă,
iar relația între mamă și copil
se sudează”, a arătat Gabriela ,
care s-a specializat în a lucra
cu bebelușii în Ungaria, unde
a obtʼinut și brevetul.

Webchat despre cum puteţi lucra
în vacanţa de vară în Statele Unite
Eşti student şi vrei să lucrezi
la vară în Statele Unite? Eşti
interesat să călătoreşti şi să
munceşti în perioada vacanţei
de vară, dar şi să ai parte de o
experienţă culturală şi turistică
în Statele Unite? Soribel Feliz,
vice-consul al Ambasadei
SUA şi administratorul programului Summer Work and Travel, te invită la o discuţie pe
Facebook despre programul
Summer Work Travel 2015.
Discuţia va avea loc astăzi,

6 februarie 2015, între 15:00
şi 16:00. Puteţi transmite întrebările pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA:
w w w. facebook. com /
bucharest.usembassy. Webchatul este deschis studenţilor la zi,
români şi străini, înscrişi la facultăţi acreditate. Întrebările pot
fi puse în română şi engleză.
Programul Summer Work
Travel oferă studenţilor înscrişi
la cursuri universitare de zi
oportunitatea de a lucra şi că-

lători în Statele Unite ale Americii, în perioada vacanţei de
vară. Din 2000 până acum peste 40.000 de studenţi români
au participat la acest program
ce se desfaşoară anual. Cu
peste 5.000 de participanţi în
2014, Summer Work Travel
este cel mai mare program de
schimburi culturale. El permite
studenţilor să economisească
bani, să viziteze SUA şi să trăiască alături de cetăţeni americani şi de studenţi din alte ţări.
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Cel mai mare colecţionar
de monede vechi

Constantin
Orghidan (18741944) provine
dintr-o veche familie
de comercianţi aromâni stabiliţi
încă din secolul al XVIII-lea
la Braşov. A făcut gimnaziul şi liceul în acest oraş,
iar Politehnica, la Budapesta şi Graz, dar
a făcut, la Graz şi
Vi e na, ş i s t ud ii
temeinice de istorie,
filozofie şi arheologie. Constituie unul
dintre rarele şi fericitele cazuri în care
un mare inginer şi
antreprenor industrial
a intrat în istoria culturii române şi ca un remarcabil istoric,
arheolog şi, mai ales, colecţionar.

Constantin Orghidan a
strâns cel mai reprezentativ ansamblu
numismatic realizat vreodată în
România de un
colecţionar.
Cele peste
10.000 artefacte adunate de el
de-a lungul vremii
– monede
(greceşti,
r o m a n e,
bizantine,
medievale), sigilii,
medalii,
piet r e
gravate,
bijuterii antice şi bizantine,
sigilii regale asiriene
şi babiloniene, scarabei egipteni –
formează cel
mai divers,
reprezentativ şi
important lot
alcătuit
vreodată în
istoria numismaticii
româneşti.
Numismatul
român dorea
să strângă,
după cum rezultă
din testamentul său,
o colecţie completă de

monede romane. Deşi eşecul unui asemenea proiect este de înţeles, colecţia
de monede romane târzii de aur, păstrată acum la Biblioteca Academiei
Române este impresionantă prin numărul, raritatea şi calitatea unor piese
ce pot fi mândria oricărei colecţii, publice sau private, din întreaga lume.
Şi-a donat colecţia Academiei Române,
în anul morţii sale, în 1944. În prezent,
colecţia de monede donate Academiei
nu mai conţine toate piesele marcate
pe catalog. Unele au fost înlocuite cu
alte exemplare în stare de conservare
mai bună, în timp ce câteva piese nu
au mai fost păstrate. O parte
din colecţia de
moned e

poate fi
văzută
pe internet, pe site-ul
Bibliotecii Academiei Române şi are
titlul „Expoziţia virtuală «Monede
transilvănene din colecţia Constantin
Orghidan»”.
Dar Constantin Orghidan a rămas în
istorie şi ca întemeietoriul industriei
metalurgice româneşti. În 1922, a fost
numit primul director general al uzinelor din Reşiţa, perioada în care a
ocupat această funcţie (1922-1927)
fiind una dintre cele mai faste şi pline
de realizări din istoria uzinei.
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Au chiulit şi nu mai
circulă gratuit cu RAT
Peste 15% dintre elevii
care au primit în luna ianuarie abonamente
gratuite de transport
RAT pentru una sau
două linii şi-au pierdut
acest drept din cauza
absenţelor, potrivit statisticii Primăriei.
În luna ianuarie, şcolile şi
liceele din Braşov au solicitat
municipalităţii 14.492 de abonamente gratuite pentru elevi.
Au fost vizate 12.600 de abonamente, respectiv 11.369 de
abonamente pe o linie şi
1.231 de abonamente pe două
linii, însă pentru luna februarie, 1.892 de elevi şi-au pierdut acest drept, deoarece au
înregistrat cel puţin o absenţă
nemotivată la şcoală.
Cei mai mulţi elevi absenţi
nemotivat care şi-au pierdut
dreptul de a călători gratuit
cu mijloacele de transport în
comun au fost la Liceul Teo-

retic „Johannes Honterus”,
unde nu au mai fost vizate
271 (27%) dintre cele 1.011
de abonamente emise. La Colegiul Economic „Andrei Bârseanu”, au fost înregistraţi 882
de elevi beneficiari de abonamente gratuite de transport,
dar 252 (29%) şi-au pierdut
dreptul la viză pentru luna respectivă. La Colegiul de Ştiinţe

„Emil Racoviţă” din 628 de
abonamente nu au fost vizate
150 (24%), iar la Colegiul
Tehnic de Transporturi, 114
(32%) dintre cei dintre cei
357 de elevi care care aveau
dreptul la abonamente gratuite le-au pierdut. Peste 100 de
abonamente nevizate s-au înregistrat şi la Colegiul Tehnic
„Mircea Cristea” (109 din

Nuntă în crama Cetăţii Făgăraş
Nunţi într-un decor de poveste! De asta vor avea parte
tinerii care vor alege să îşi petrească cea mai frumoasă zi
a vieţii lor la Cetatea Făgăraş,
mai exact în crama fortificaţiei. Conducerea Muzeului
Vasile Literat, instituţia care
administrează Cetatea, a decis
să ofere spre închiriere publicului această locaţie, unde
să poată fi organizate de la
conferinţe şi simpozioane, la
evenimente private precum
nunţi sau botezuri.
Cinci mii de lei este preţul
pe care vor trebui să îl plătească cei care îşi vor organiza nunta în crama Cetăţii
Făgăraş pentru închirierea sălii. În perioada imediat următoare,
Consiliul
de
Administraţie al Muzeului va
decide şi un regulament pen-

tru organizarea evenimentelor
şi va stabili dacă va fi necesară achiziţionarea de alt mobilier faţă de cel existent.
Reprezentanţii instituţiei au
prevăzut un tarif diferit pentru evenimentele cu caracter
cultural ce vor fi organizate
acolo. Astfel, pentru colocvii

sau conferinţe preţul perceput
va fi de două mii de lei. În
această sală nu s-au mai făcut
nunţi din anul 2009, iar cele
care se vor face de acum vor
avea la bază un sistem de catering pentru mâncare şi băutură.

Încep înscrierile pentru colegiile militare
Elevii şi absolvenţii clasei a
VIII-a cu vârsta de până la 16
ani şi care sunt interesaţi de o
carieră militară îşi pot depune
dosarele de înscriere pentru
Colegiile Militare Naţionale,
„Dimitrie Cantemir” din Breaza, „Mihai Viteazul” din Alba
Iulia şi „Ştefan cel Mare” din
Câmpulung Moldovenesc. Începând cu data de 10 februarie,
Centrul Militar Zonal Braşov,
prin Biroul informare-recru-

tare, organizează înscrierea, de
luni până vineri, între orele
08.30-16.30 şi marţi între orele 08.30-18.30. Pentru mai
multe detalii, cei interesaţi au
la dispoziţie numerele de
telefon 0268.510.468 şi
0268.510.466. De asemenea,
pentru promovarea acestor colegii în rândul elevilor din ciclul
gimnazial, CMZ organizează
o activitate la Şcoala Gimnazială nr. 2, pe 18 februarie, de

la ora 10.00. „Elevii claselor
a VIII-a vor fi informaţi despre
condiţiile şi criteriile specifice
de admitere la Colegiile Militare Naţionale, avantajele oferite de învăţământul militar
liceal, evoluţia în cariera militară, precum şi date concrete
referitoare la calendarul activităţilor de întocmire a dosarelor de candidat”, se arată
într-un comunicat al Centrului
Militar Zonal Braşov.

371 de cereri), Colegiul Naţional „Unirea” (106 din 715
cereri) şi Colegiul Tehnic
„Maria Baiulescu” (102 din
488 de cereri).
În schimb, la Şcolile Gimnaziale nr. 13, 11, 8, 6, 5, 1,
în luna ianuarie au fost vizate
toate abonamentele, iar elevii
nu au lipsit nemotivat.
La începutul anului şcolar,
au fost depuse cereri pentru
14.159 de abonamente, dar
au fost vizate 13.945.
Abonamentele gratuite se
acordă pentru una sau două
linii elevilor care trebuie să
meargă la şcoală cu mijloacele
de transport în comun. Tichetele sunt avizate lunar, în baza
situaţiilor transmise RAT Braşov de Inspectoratul Şcolar
Judeţean Braşov, iar beneficiarii care înregistrează absenţe nemotivate pierd dreptul
de a călători gratuit în luna
respectivă.
A.P.
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Un fost deţinut politic
va lansa o carte la Reduta
Mâine, 7 februarie 2015,
de la ora 11:00, va avea
loc la Centrul Cultural Reduta lansarea cărţii „Versuri din detenţia politică”
de Adrian Gheţu, fost deţinut politic, membru al Organizaţiei Anticomuniste
„Garda Tineretului Român”
din Braşov.
Cu această ocazie va avea
loc şi un recital de poezie.
La eveniment vor participa:

Marius-Cristian Cisar di rectorul Centrului Cultural
„Reduta”, prof. Adrian Lesenciuc preşedinte al Uniunii Scriitorilor, Adrian
Munteanu scriitor, prof.
Ioan Popescu Topolog
scriitor şi Octav Bjoza preşedinte al foştilor deţinuţi
politici din România, precum
şi ultimii supravieţuitori ai
Organizaţiei Anticomuniste
„Garda Tineretului Român”.

Prea puţine şcoli
În România, statisticile arată
că în ultimii 20 de ani, numărul bisericilor a crescut
spectaculos, în vreme ce numărul unităţilor de învăţământ şi spitale s-a redus
considerabil.
Conform site-ului adevarul.ro,
în prezent la Braşov există o
biserică pentru 1200 de locuitori, iar unele dintre construcţiile
bisericeşti
postdecembriste sunt considerate mult prea ostentative.
Dintre lăcaşurile bisericeşti
braşovene, puţin peste o sută
sunt clasificate ca monumente istorice şi au o vechime de
peste o sută de ani, în timp

ce o treime dintre acestea
sunt construite în ultimii 25
de ani. Astfel, în perioada
1989-2010, în ţara noastră
au apărut, conform studiilor,
aproximativ patru mii de biserici. Nu acelaşi lucru se
poate spune atunci când vine
vorba de şcoli şi spitale.
Dacă în primii ani după Revoluţie, în România erau
aproximativ 28 de mii de unităţi de învăţământ, în 2011
statisticile aratau puţin peste
şapte mii de instituţii. Acelaşi
regres se observă şi în sistemul sanitar, unde locurile
din spitale au scăzut cu
aproape patru mii pe an.
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Cum trebuie să respiri
pentru a fi mai sănătos
Trage aer adânc în piept
şi relaxează-te. În spatele acestei recomandări
se află o serie de procese
fiziologice, ce au capacitatea de a ne calma
corpul, de a scădea tensiunea şi de a ajuta la
controlul durerii
Respiraţia şi controlul respiraţiei reprezintă cele mai
uşoare metode de a ne îmbunătăţi capacitatea mentală şi
sănătatea fizică, afirmă doctorii şi psihologii. O respiraţie
înceată, profundă şi consistentă pare a avea rezultate benefice în tratarea migrenelor,
a durerilor de orice fel, a sindromului intestinului iritabil
şi a tulburărilor de anxiete,
notează The Wall Street Journal.
„Dacă te antrenezi să respiri un pic mai încet decât în
mod normal atunci vei avea
parte de beneficii pe termen
lung”, a declarat Murali Do-

raiswamy, profesor de psihiatrie de la Centrul Medical
Universitar Duke din Durham, SUA.
Respiraţia profundă activează un răspuns de relaxare.
„Ajută la scăderea inflamaţiilor, la îmbunătăţirea activităţi
cardiovasculare, stimulează
sistemul imunitar şi poate

chiar prelungi viaţa”, mai spune prof. Doraiswamy.
Pentru a contribui la însuşirea obiceiului de a respira
sănătos, a fost lansată, în San
Francisco, o nouă tehnologie
care analizează felul în care
respirăm şi care la final arată
dacă suntem prea încordaţi
sau anxioşi. Dispozitivul costă

150 de dolari şi este cumpărat
în special de persoanele care
petrec prea mult în faţa calculatorului. Asta pentru că studiile de specialitate au arătat
că angajaţii care folosesc calculatorul au tendinţa de a-şi
ţine respiraţia mai des decât
cele care desfăşoară alte activităţi.
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Leacuri: Sfecla roșie
Cunoscută pentru beneficiile sale încă din antichitate,
sfecla roșie ar trebui să fie
nelipsită de pe masa noastră.
Are în compozitʼia sa multe
substantʼe nutritive precum
vitamina A, vitaminele B1,
B2, B6, vitamina C, sodiu,
calciu, sulf, cupru, fier, iod,
potasiu, acid folic și
antioxidantʼi. Sfecla roșie este
ușor de digerat și este bogată
în apă (peste 90 %); zaharuri; fibre. Este bogată în
substantʼe vegetale care
ușurează eliminarea grăsimilor; acid glutamic, un aminoacid care stimulează
activitatea sistemului nervos.
Sfecla roșie se poate consuma ca și garnitură, în stare
crudă sau coaptă (în acest caz
nu trebuie decojită, pentru ai păstra calitătʼile nutritive)
sau ca suc obtʼinut prin centrifugare. Poate fi, de asemenea, un ingredient în ciorbele
de legume, în timp ce frunzele se pot consuma în salate,
crude, opărite sau fierte pe
aburi. Salata preparată din
sfeclă o putem combina cu,
morcovi și ridiche neagră,
adăugând suc de lămâie. Sfecla roșie este un depozit natural de vitamine și de

microelemente care nu se distrug prin fierbere. De aceea,
ea este un eficient leac împotriva unor afectʼiuni grave.
Prin contʼinutul ei bogat în
fier și vitamina C, sfecla favorizează creșterea nivelului
de hemoglobină din sânge.
Anemia și alte boli grave ale
sângelui pot fi ameliorate
prin consumul zilnic de sfecla roșie, care contribuie și
la întărirea peretʼilor vasculari. Sfecla roșie consumată
în mod regulat previne și tratează leucemia, cancerul pulmonar, colon-rectal și cel
gastric datorită faptului ca
aceasta este bogată în
substantʼe antioxidante. Bogată în potasiu și în acid folic,
sfecla roșie este benefică celor care au probleme de inima.
Împotriva simptomelor de
gripă și răceală este indicat
consumul zilnic a două pahare cu suc de sfeclă roșie.
Parodontoza, o boală destul de gravă la nivelul danturii
poate fi combătută cu ajutorul sfeclei roșii.
Bolile renale, precum
infectʼiile și calculii renali pot
fi combătute prin consumul
de sfeclă roșie.

Premieră în România: Operație la o femeie
însărcinată care avea cancer de col uterin
Conf. univ. dr. Petre Brătilă
a realizat martʼi, pentru prima
dată în România, o interventʼie
de tratament conservator pentru cancerul de col uterin în
timpul sarcinii la o pacientă
de 29 de ani, operatʼia fiind
efectuată pro bono la Spitalul
Euroclinic.
Interventʼia a fost una dificilă atât din punctul de vedere al anesteziei, cât și al
procedurii în sine, deoarece
pe masa de operatʼie nu s-a
aflat doar un pacient, ci doi.
Potrivit medicului Petre
Brătilă, prin operatʼia de tratament conservator al cance-

rului de col uterin se oferă
femeilor șansa nu numai de
a conserva functʼia reproductivă, dar și de a păstra o sarcină în evolutʼie, care poate
fi dusă cu succes la termen.
„Deși relativ rar, un astfel de
caz cum este cel al Dianei, în
care o femeie însărcinată este
diagnosticată cu o formă invazivă de cancer de col uterin,
reprezintă o situație extrem
de complexă și provocatoare
atât pentru ginecolog, cât și
pentru mamă. Însă este foarte
important pentru o astfel de
pacientă să nu ia decizia de
a întrerupe sarcina, doar pen-

tru că nu ar exista vreun tratament. În anumite situații
există o soluție atât pentru
mamă, cât și pentru copilul
nenăscut. Tehnică pe care am
folosit-o se numește trachelectomie sau procedura de
tratament conservator al cancerului de col uterin și este
indicată doar în cazuri atent
selecționate: în formele incipiente de boală, în care cancerul este localizat strict la
nivelul colului uterin (stadiile
IA și IB) și în care ganglionii
pelvici nu sunt invadați de celulele canceroase”, a explicat
dr. Petre Brătilă.

În SUA s-a lansat insulina inhalabilă
Grupul farmaceutic Sanofi
a lansat în Statele Unite un
tip inhalabil de insulină, care
are potenţialul de a ameliora
calitatea vieţii pentru persoanele diagnosticate cu această
maladie, informează Reuters.
Creat de compania Mannkind Corp, medicamentul
Afrezza este singurul tip de
insulină inhalabilă de pe piaţa
din Statele Unite, pe care grupul Sanofi concurează cu Eli
Lilly şi Novo Nordisk în privinţa vânzărilor de insulină
injectabilă.
Medicamentul Afrezza,

care foloseşte un dispozitiv de
inhalare de forma unui fluier,
ţine sub control concentraţiile
de glicemie atât în cazul diabetului de tip 1, cât şi pentru
diabetul de tip 2 şi a fost dezvoltat ca un concurent pentru
„rivalul” Exubera, creat de
grupul Pfizer.
Afrezza nu va trebui să fie
utilizat de pacienţii diagnosticaţi cu astm şi nici de aceia
care suferă de anumite complicaţii provocate de această
afecţiune. Medicamentul nu
este recomandat nici fumătorilor sau persoanelor care au

renunţat de curând la fumat.
Analiştii din industria medicamentelor se aşteaptă ca
inhalatorul Afrezza să genereze vânzări modeste de aproximativ 182 milioane de
dolari în fiecare an până în
2019. Insulina administrabilă
pe cale orală este dificil de
creat, deoarece proteina ei de
bază se degradează la nivelul
stomacului. Cu toate acestea,
grupul farmaceutic danez
Novo Nordisk a încheiat cu
succes anul trecut un studiu
pentru un tip de insulină administrată pe cale orală.
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Biatlonista de
aur a Braşovului
Pişcoran explică succesul care i-a adus aurul european

Biatlonista Luminitʼa
Pișcoran (26 de ani), legitimată la CS Dinamo - Centrul
Sportiv Brașov, este indiscutabil una dintre performerele
începutului de an în sporturile de iarnă din tʼara noastră,
după ce a reușit să cucerească
titlul de campioană europeană în proba de 15 kilometri
la competitʼia continentală
desfășurată săptămâna trecută în Estonia, la Otepaa.
Performanţă de excepţie pentru biatlonul din România,
care nu este deloc obişnuit
cu asemenea …excepţii.
După acest succes european, primul din istoria biatlonului românesc, Luminitʼa
Pișcoran nu s-a întors în tʼară,
ci urmează să concureze săptămâna aceasta și cea viitoare
în etapele de Cupă Mondială
din Cehia (Nove Mesto) și
Norvegia (Oslo Holmenkollen).
„Sunt foarte mândră de această medalie!” Referindu-se la
succesul de la Europenele din
Estonia, sportiva română a
povestit, într-un interviu
acordat site-ului CS Dinamo,
modul în care a decurs proba
pe care a câștigat-o. „Până
înainte de ultima tragere
eram conștientă că pot face
o cursă bună. Alergarea îmi
mergea, aveam schiuri ceruite
ca la carte, iar după ultima
tragere s-a decis totul. Am
ieșit din poligon pe locul 2,
la o distanță foarte mică de
primul loc. Pe ultima tură am
dat totul și am reușit să
câștig aurul european, de
care sunt foarte mândră. Alături de mine l-am avut pe
Gheorghe Stoian, care îmi
este antrenor de lot, dar și de

„Olimpicele” au câştigat cu studentele Clujului
Fetele de la Olimpia CSU Brașov au câștigat partida din
deplasare cu Universitatea Cluj cu scorul de 83-70 (2522, 19-21, 24-10, 15-17). Pentru Olimpia CSU Brașov
au jucat: Andra Haas, Mădălina Cioroiu (1 pasă decisivă),
Sonia Ursu 8 puncte (12 recuperări și 4 pase decisve),
Britney Cimone Jones 24 de puncte ( 1 recuperare și 5
pase decisive), Gabriela Irimia 5 puncte (6 recuperări și
1 pasă decisivă), Carla Bartee 22 de puncte (16 recuperări și 3 pase decisive), Natașa Bucevac 9 puncte (3
recuperări și 4 pase decisive), Gabi Măgurean (1 recuperare) și Zorica Mitov 15 puncte (7 recuperări și 4 pase
decisive). În runda următoare, Olimpia CSU Brașov va
juca mâine, de la ora 16.00, în Sala Sporturilor „Dumitru
Popescu Colibași” împotriva formației CS Municipal
Târgoviște.

„Hăne”, eliminat la Dallas
Tenismanul Victor Hănescu, locul 140 ATP şi cap de
serie numărul 6, a ratat, miercuri, calificarea în sferturile
de finală ale turneului challenger de la Dallas (SUA),
dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari.
Hănescu a fost învins, în turul doi, cu scorul de 7-6 (7),
6-4, după o oră şi 50 de minute, de argentinianul Guido
Andreozzi, poziţia 209 în ierarhia mondială. Pentru performanţa reuşită la Dallas, Victor Hănescu va primi opt
puncte ATP şi un cec în valoare de 1.720 de dolari.

Puşcaş titular, dar Inter out din Cupă!
Inter Milano, cu atacantul George Puşcaş titular în premieră, a ratat calificarea în semifinalele Cupei Italiei,
după ce a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul
de 1-0 (0-0), de formaţia SSC Napoli, în sferturile de
finală ale competiţiei. Puşcaş a jucat tot meciul şi a primit
un cartonaş galben în minutul 64. Unicul gol al întâlnirii
a fost marcat de Higuain, în minutul 90+3.
Programul partidelor din semifinalele Cupei Italiei, 4 martie (turul) şi 8 aprilie (returul), este următorul: Juventus
Torino - AC Fiorentina şi Lazio Roma - SSC Napoli.

Coasta de Fildeş, în finală!

Performanța senzațională pentru biatlonul românesc, obținută de o brașoveancă!
club, la Dinamo. El a avut
grijă să mă țină la curent tot
timpul cu locul pe care eram
în cursă”, a precizat Pișcoran.
Sportiva a explicat că nu a
făcut prea multe schimbări
în pregătire, fatʼă de anul trecut: „Nu am schimbat atât de
mult la antrenamente. Doar
în privința tragerii am muncit
mai mult pentru a avea o mai
bună concentrare și precizie”.
Proaspăta campioană continentală a dezvăluit, totodată, că a început să practice
biatlonul destul de târziu,

„din pură curiozitate”. „Activitatea sportivă am începuto destul de târziu, eram deja
în clasa a opta. De ce biatlon? Din pură curiozitate.
Trăind într-o zonă de munte
(este născută la Brașov),
eram curioasă să văd cum
este” a spus biatlonista din
Braşov.
Cu o medalie nu se face….primăvară! Luminitʼa Pișcoran a
mai subliniat că, deocamdată,
biatlonul românesc nu se
poate compara cu cel din
tʼările cu renume în acest

sport, din punctul de vedere
al conditʼiilor de pregătire.
„Pot spune că mai sunt unele
lipsuri, dacă ne comparăm
cu marile puteri din biatlon.
De pildă, o sportivă din Rusia
sau Norvegia are 20-25 de
perechi de schiuri, beneficiază
de un întreg staff, cu ceruitori
specializați, antrenori și alții.
La noi, antrenorul este și ceruitor, și șofer. Dar sunt și
țări mai puțin pregătite decât
România în această privință”,
a explicat sportiva dinamovistă.

Grupă bună pentru tricolorii mici
Echipa naţională de tineret a
României a fost inclusă în grupa
a 5-a de calificare la Campionatul European din 2017, alături
de reprezentativele Danemarcei,
Armeniei, Ţării Galilor, Bulgariei şi Luxemburgului, s-a stabilit, ieri, la tragerea la sorţi de
la Nyon. Din fericire, tricolorii
mici au evitat forţele Bătrânului
Continent şi au o şansă bună să
ajungă măcar la baraj. Grupele

Pagină realizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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preliminare ale Campionatului
european de tineret din 2017,
din Polonia, sunt următorele:
Grupa 1: Cehia, Belgia, Muntenegru, Moldova, Letonia, Malta;
Grupa 2: Italia, Serbia, Slovenia, Irlanda, Lituania, Andorra;
Grupa 3: Franţa, Ucraina,
Scoţia, Islanda, Macedonia, Irlanda de Nord;

Grupa 4: Portugalia, Israel,
Grecia, Ungaria, Albania, Liechtenstein;
Grupa 5: Danemarca, România, Armenia, Ţara Galilor,
Bulgaria, Luxemburg;
Grupa 6: Spania, Suedia,
Croaţia, Georgia, Estonia, San
Marino;
Grupa 7: Germania, Rusia,
Austria, Finlanda, Azerbaidjan,
Insulele Feroe;

Grupa 8: Olanda, Slovacia,
Turcia, Belarus, Cipru;
Grupa 9: Anglia, Elveţia,
Norvegia, Bosnia-Herţegovina,
Kazahstan.
Cele nouă câştigătoare de
grupă se vor califica direct la
turneul final, iar cele mai bune
patru ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off
pentru a decide ultimele două
calificate la Euro-2017.

Echipa naţională a Coastei de Fildeş s-a calificat în finala
Cupei Africii pe Naţiuni, după ce a învins, miercuri, la Bata,
cu scorul de 3-1 (2-1), reprezentativa din RD Congo, în semifinalele competiţiei. Golurile ivorienilor au fost marcate
de Yaya Toure '21, Gervinho '41 şi Kanon '68, în timp ce
pentru congolezi a înscris Mbokani, în minutul 24, din penalti.
În cea de-a doua semifinală s-au întâlnit ieri de la ora 21.00,
reprezentativa Ghanei şi formaţia Guineei Ecuatoriale.

Poftiţi la rugby!

Reprezentativa de rugby a României debutează mâine,
în fața Portugaliei, în ediția 2015 a Campionatului Europei
(Rugby Europe Championship 2015), întrecere cunoscută
până acum drept Cupa Europeană a Națiunilor. Partida
Portugalia - România care are loc la Lisabona și va începe
la ora 16.40 și este transmisă direct de TVR 1 şi TVR
HD. Pentru „stejari” meciul de mâine este o foarte bună
ocazie de pregătire și verificare înainte de marea
competiție din acest an — Cupa Mondială de rugby din
luna septembrie. La Campionatul Europei participă cele
mai valoroase echipe din al doilea eșalon valoric al continentului. Șase națiuni vor fi în competiție, cinci dintre
acestea completând tabloul și anul trecut: Georgia, Portugalia, România, Rusia și Spania, cărora li se va adăuga
Germania, cea care a luat locul retrogradatei Belgia.

DIVERTISMENT

„Nunta lui Figaro”
pe scena Operei Braşov
Mâine, 7 februarie 2015,
la ora 18.30, în Sala
Operei, va avea loc
spectacolul cu opera
„Nunta lui Figaro”, de
W.A. Mozart.
Acţiunea operei se petrece
în castelul Contelui Almaviva,
în Sevilla, în secolul al XVIIIlea. Desfăşurarea din „Nunta
lui Figaro” este un lung şir de
quiproquo-uri neprevăzute şi
răsturnări de situaţie care fac
din această operă o comedie
spumoasă şi de succes.
Contele Almaviva, săturat de
anii de căsnicie cu Rosina, îi
face avansuri menajerei Susanna, iubita lui Figaro. Contele
vrea să împiedice căsătoria celor doi şi încearcă toate şiretlicurile. Încurcăturile se ţin lanţ,
Rosina îi joacă şi ea o festă soţului pentru ca, în final, Contele Almaviva să-i ceară iertare
în faţa tuturor, iar Figaro şi
Susanna să îşi redobândească
încrederea şi fericirea.

Din distribuţia spectacolului,
fac parte soliştii: Valentin Marele, Anda Pop, Lăcrămioara
Schuller, Cristian Fieraru, Asineta Răducan, Cristina Roşu,
Marian Reşte, Cristian Dicu,
Aurel Aron, Paul Tomescu,
Andromeda Nemeş, Mihaela

Teatru pentru copii
Mâine, 7 februarie, de la ora
10.30, la Teatrul „Arlechino”
copiii sunt invitaţi la spectacolul „Povestea omuleţului alb”
de Valentin Dobrescu.
Duminică, 8 februarie, tot
la Arlechino, de la orele
10.30 şi 12.00, se joacă piesa „Frumoasa Rapunzel” –
basm teatral de Traian Savinescu. Teatrul este situat pe

str. Apollonia Hirscher
nr. 10.
Duminică, 8 februarie, de la
ora 10:30 Teatrul Strada prezintă „Magique” un spectacol
vizual, de animaţie pe lumina
Blacklight, non verbal.
Teatrul Strada se află pe str.
Turnului 7 – Aula Magna ( în
incinta Universitatea SPiru
Haret) din Parcul Tractorul.

Marele, Iulia Pârlea. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul
Tiberiu Soare (dirijor principal
al Orchestrelor şi Corurilor Naţionale Radio). Regia este semnată de Carmen Dobrescu. Îşi
dau concursul corul şi orchestra Operei Braşov.

Bancuri

☺ După o noapte de pomină cu
prietenii, soţul ajunge acasă, unde
este întâmpinat de soţie:
– Ai tupeul să vii la ora asta acasă!?
Te aştept de câteva ceasuri cu lumina aprinsă, urlă femeia către
acesta.
– Si eu aştept de câteva ceasuri în
faţa casei să te culci, îi răspunde
bărbatul

Preţ bilete: 30 lei; 20 lei.
Biletele se vând la sediul
Operei din str. Bisericii Române nr. 51, număr de telefon
0268.419.380. Program: Luni
– Vineri: 10 – 17 şi cu o oră
înainte de începerea spectacolului.
☺ Trei ardeleni s-au întâlnit întrun bar. După o jumătate de oră, unul
dintre ei spune, uitându-se pe geam:
– Cred că o să plouă!
După o altă jumătate de oră de
tăcere, al doilea ardelean spune:
– Nu cred ...
După încă o jumătate de oră de
linişte, al treilea ardelean exclamă:
– Dacă vă mai certaţi, eu mă ridic
de la masă şi plec!

În acest weekend
ASCENSIUNEA LUI JUPITER
-3D- -PREMIERĂ(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
Str. Bazaltului nr. 2,
(AP-12) Acţiune, Aventuri, SF, 128 min.
în incinta Eliana Mall
Vineri: 13:30, 17:30
Sâmbătă, Duminică: 18:00, 20:20
MINUNI -PREMIERĂTHE IMITATION GAME: JOCUL CODURILOR
(LE MERAVIGLIE)
(THE IMITATION GAME)
Regie: Alice Rohrwacher
Regie: Morten Tyldum
(AP-12) Dramă, 110 min.
(AP-12) Biografic, Dramă, Razboi, Thriller,
Vineri: 18:30, Sâmbătă, Duminică: 14:00
114 min.
SPONGEBOB: AVENTURI PE USCAT
Vineri: 16:30, Sâmbătă, Duminică: 19:15
-3D- -PREMIERĂ– DUBLAT
NUNTAŞI DE ÎNCHIRIAT
(THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER)
(THE WEDDING RINGER)
Regie: Paul Tibbitt
Regie: Jeremy Garelick
(AG) Animaţie, Aventuri, Comedie, 93 min.
(AP-12) Comedie, 101 min.
Vineri: 13:00, 17:45
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 19:45
Sâmbătă, Duminică: 11:30, 17:45
JOC PERICULOS (WILD CARD)
WHIPLASH -PREMIERĂRegie: Simon West
Regie: Damien Chazelle
(N-15) Crimă, Dramă, Thriller, 92 min.
(AP-12) Dramă, Muzical, 105 min.
Vineri: 22:15, Sâmbătă, Duminică: 22:45
Vineri: 20:15, Sâmbătă, Duminică: 15:45
PENE GALBENE -3D– DUBLAT
12 ANI DE COPILĂRIE
-PREMIERĂ(YELLOWBIRD)
(BOYHOOD)
Regie: Christian De Vita
Regie: Richard Linklater
(AG) Animaţie, Familie, 90 min.
(AP-12) Dramă, 164 min.
Vineri: 15:45
Vineri: 20:45
Sâmbătă, Duminică: 13:45
Sâmbătă, Duminică: 16:15
Cinema
Cityplex Braşov

CEI 6 SUPER EROI -3D- DUBLAT
(BIG HERO 6)
Regie: Don Hall, Chris Williams
(AG) Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie,
102 min.
Sâmbătă, Duminică: 11:15, 15:30
LUNETISTUL AMERICAN (AMERICAN SNIPER)
Regie: Clint Eastwood
(N-15) Acţiune, Biografic, Război, 132 min.
Vineri: 14:00, Sâmbătă, Duminică: 21:30
MAMI (MOMMY)
Regie: Xavier Dolan
(N-15) Dramă, 140 min.
Vineri: 15:00
MORTDECAI
Regie: David Koepp
(AP-12) Dramă, Crimă, 106 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 22:00
PROMISIUNEA (THE WATER DIVINER)
Regie: Russell Crowe
(N-15) Dramă, Razboi, 111 min.
Sâmbătă, Duminică: 11:45
PINGUINII DIN MADAGASCAR -3D– DUBLAT
(PENGUINS OF MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
(AG) Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, 92 min.
Sâmbătă, Duminică: 13:30

Vineri

Horoscopul zilei
Berbec. Ţineţi neapărat să fiţi gospodar şi se pare că reuşiţi.
Sunteţi într-o formă fizică foarte bună şi aveţi şanse să terminaţi tot ce vă propuneţi.
Taur. Dimineaţă simţiţi nevoia să faceţi câteva schimbări
prin casă şi aveţi şanse să vă descurcaţi. Trebuie să alergaţi
puţin şi să faceţi nişte cheltuieli.
Gemeni. Ar fi bine să acordaţi mai multă atenţie activităţilor
casnice, chiar dacă vă preocupă chestiunile de afaceri. Spre
seară, primiţi un cadou deosebit de la persoana iubită.
Rac. Copiii vă apreciază planurile de reamenajare a locuinţei,
însă ar fi bine să ţineţi cont şi de părerile partenerului de
viaţă. După-amiază s-ar putea să primiţi o veste proastă.
Leu. În fine, aveţi resursele financiare pentru a face în casă
schimbările pe care le visaţi. Pentru aceasta, trebuie să mergeţi la cumpărături împreună cu partenerul de viaţă.
Fecioară. Puteţi să terminaţi o lucrare în casă, începută acum
câteva zile. O rudă mai în vârstă din familie vă ajută financiar,
însă încearcă să vă impună ideile sale.
Balanţă. Sunteţi hotărât să vă ocupaţi mai mult de problemele
casnice. Dimineaţă aveţi ocazia să cumpăraţi o casă la un
preţ bun sau să faceţi un schimb avantajos.
Scorpion. Dacă intenţionaţi să faceţi schimbări în casă, acum
este momentul, pentru că vă puteţi baza pe ajutorul celor
din jur.
Săgetător. Nu este recomandabil să vă programaţi treburi
importante, pentru că pot surveni evenimente neprevăzute.
Dimineaţă aveţi de alergat pentru a rezolva câteva probleme.
Capricorn. Este o zi favorabilă activităţilor legate de cămin
şi de afaceri. Acum este momentul să vă puneţi ideile în
practică, mai ales că beneficiaţi şi de ajutorul familiei.
Vărsător. Sunteţi hotărât să ieşiţi din tipare şi începeţi o
lucrare complexă, la care vă gândiţi de mult. Puteţi să faceţi
schimbări importante în casă.
Peşti. Se pare că aveţi problemele de natură sentimentală şi
nu este exclus să deveniţi melancolic. Vă reveniţi după-amiază, când vă dedicaţi activităţilor casnice.
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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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Scumpetea la Braşov
Nu e mai mult de un an,
când vieaţa la Braşov
era, dacă nu cea mai eftină, dar în orice caz cu
mult mai eftină ca în alte
oraşe mari din Ardeal şi
din Regat. Azi scumpirea vieţei s’a ridicat în o
proporţie îngrijitoare,
graţie indolenţei primăriei oraşului.

înfrânarea speculei. Erau
agenţi moderatori.
Mai târziu, acum un an
ministerul de Interne a dispus ca Prefectura să facă preţuri maximale numai pentru
judeţ, iar Primăria oraşului
reşedinţă de judeţ să le stabilească pentru oraş. Din acel

moment, desfiinţându-se servicul de control dela Prefectură, preţurile în oraşul
nostru au progresat încet dublându-se, cu toate că valuta
noastră nu a avut decât foarte mici oscilaţiuni, ce nu trebuie să se resimtă pe piaţa
alimentară.

Alimentaţiunea a ajuns peste
tot inaccesibilă oamenilor cu
resurse modeste în special
funcţionarilor. La restaurante
preţurile de consumaţiune sunt
fabuloase, la măcelării, la piaţă,
zarzavaturile şi legumele sunt
inaccesibile şi fac funcţionarilor cinstiţi vieaţa isuportabilă.

Sub prefectura d-rului Baiulescu se luase măsuri de
constituire de comisiuni de
control pentru regularea raporturilor între cereri şi oferte, astfel ca nici comerciul să
nu sufere, dar nici publicul
să nu fie jefuit de cătră speculanţi. Este adevărat că
această regulare de preţuri
nici odată nu a putut fi adusă
la stare ideală, deoarece întotdeauna alături de negustori
avizi de câştig stau şi ofertanţi cu orice preţ, numai să
poată avea repede şi sigur ce
le doreşte inima şi ce le poate
cu înlesnire punga. Totuşi
funcţionarii şi lumea mai nevoioasă avea în preţurile maximale o bază legală pentru

„Îndelungata tradiţie a artei meşteşugăreşti braşovene”
Arta meşteşugarilor populari constituia, după cum se
ştie, un „nepreţuit tezaur al patrimoniului culturii noastre”,
scria pentru „Drum Nou”
Constantin Răsvan. Cum se
manifesta ea pe meleagurile
braşovene, Răsvan a aflat de
la Tudor Boian, directorul
„Centrului judeţean de îndrumare a creaţiei populare, a
mişcării artistice de masă”.
Referindu-se la tradiţia artei
meşteşugarilor braşoveni, precum şi la menţinerea în continuă stare de creaţie a acestui
gen, Boian menţiona „munca
plină de pasiune şi dăruire” a

soţilor Valeria şi Dumitru Sofonea din Drăguş, renumiţi
cojocari, cunoscuţi şi după
1989, câştigători de premii
naţionale şi internaţionale,
care creşteau pe lângă ei,
transmiţându-le această frumoasă îndeletnicire, peste 60
de copii, mulţi dintre ei aflaţi
pe calea deplinei afirmări.
De asemenea, tov. Boian
sublinia efortul general al Şcolii populare de artă care, prin
cercurile sale de cusut, ţesut
şi cojocărie, organizate la Paloş, Dăişoara, Zărneşti, Bran,
Tărlungeni şi alte localităţi,
contribuia la menţinerea in-

teresului pentru păstrarea tradiţiei. Zonele de referinţă ale
judeţului Braşov erau caracterizate prin „pronunţate particularizări generate de
îndelungata convieţuire a românilor, maghiarilor şi germanilor”. Atunci tov. Răsvan
l-a întrebat pe tov. Boian dacă
acest lucru a generat o „interferenţă şi reciprocă influenţare”, iar directorul Boian i-a
răspuns că „ne stăteau la îndemână numeroase exemple”.
Saşii din Ticuş, de par egzamplu, au preluat cămaşa, cioarecii şi chimirul din portul
românesc, iar la Dăişoara se

simţea o „accentuată influenţă
săsească”. Între mocanii şi
ceangăii din Săcele, împrumuturile erau „foarte vizibile”. Acelaşi lucru se observa
în zona Zizinului. Meşteşugarii executanţi au fost de multe
ori „slujitori ai cerinţelor
tuturor locuitorilor zonelor
respective, indiferent de naţionalitate”. Aşa, de pildă, ţesătorul Gheorghe Berger din
Rupea (tatăl apreciatului compozitor Wilhelm Berger) ţesea
pentru întreaga zonă. Vestiţii
cojocari Stoica şi Boieru din
Veneţia, ca şi Wilhelm Artz
din Rupea, lucrau cojoace atât

Una din cele mai principale
datorii ale Consiliului comunal este să vegheze asupra
acestei chestiuni de ordin economic şi moral. Primăria în
înţelegere cu Poliţia de stat
are datorie sfântă să protejeze
locuitorii în contra jafurilor
pe faţă ai speculatorilor. O îmbogăţire repede şi nemeritată
a oricărui om ce învârteşte o
trebşoară e tot aşa de periculoasă pentru morala publică,
ca înmulţirea cerşitorilor,
înmulţirea funcţionarilor necinstiţi şi a tâlharilor şi a asasinilor. Nu e nici o deosebire
morală între aceştia decât
doar în procedare.

Credem că un Consiliu comunal care lucrează necontenit de 7 ani la comună poate
fi chiar obosit de atâta muncă,
dar pentru acest caz este sistemul de rotaţiune în administraţiile comunale, sistem
foarte bun. Totuşi nu credem
că oboseala Primarului actual
ar fi aşa de mare, ca să nu se
poată ocupa de chestiunea cea
mai arzătoare, asigurarea existenţei funcţionarilor, a săracilor, a văduvelor şi a
pensionarilor.
(Carpaţii, Anul II, Nr. 84,
Vineri 15 Decemvrie 1922)

pentru români, cât şi pentru
saşi şi maghiari, tot aşa cum,
în 1978, Constantin Percea şi
Gheorghe Müller din Caţa
executau „lucrări de pictură”
folosind elemente decorative
de inspiraţie românească şi
săsească.
Apoi, tov. Răsvan l-a chestionat în cel mai pur limbaj
de lemn de falnic stejar pe tov.
Boian asupra „perpetuării cunoaşterii, păstrării şi continuităţii meşteşugurilor artizanale,
în amplul proces de făurire şi
dezvoltare a culturii socialiste”, tov. derector zicând că,
în primul rând, prin înfiinţarea a numeroase cercuri ale
copiilor, cum erau cel din comuna Cincu al creatorilor de

pictură pe sticlă, condus de
profesorul Nicolae Suciu, cercul de broderie din Cincşor,
la Casa de cultură din Săcele,
pregătite de Papp György
Margareta, cercul de sculptură
de la Râşnov sub îndrumarea
lui Günther Zerbes.
În concluzie, zicea tov. Boian, „în efortul conjugat de
transmitere peste ani a valorilor autentice, pentru înlăturarea a ceea ce este periferic
şi neavenit în această atât de
îndrăgită artă, ne întâlnim şi
colaborăm fructuos cu Filiala
U.A.P. şi Muzeul judeţean”.
(„Drum Nou” ,
11 februarie 1978)

Cristina Baciu

Iulian Cătălui
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Cel mai vârstnic
bărbat al planetei
Un japonez, considerat cel mai în
vârstă bărbat al
planetei de Guinness World Records, a sărbătorit
ieri, alături de familie, împlinirea
vârstei de 112 ani,
scrie agenţia DPA.
Sakari Momoi, rezident în oraşul Saitama,
la nord de Tokyo, s-a
declarat foarte fericit săşi aniverseze ziua de
naştere alături de familie, potrivit agenţiei de
ştiri Kyodo, citându-l pe
fiul acestuia Hiroo, în
vârstă de 66 de ani.
Momoi locuieşte întrun spital din Tokyo, unde este
destul de activ şi practică caligrafia, au declarat rudele
acestuia pentru Kyodo News.

„Suntem foarte fericiţi că a
ajuns la această vârstă sănătos
şi teafăr”, au adăugat rudele
bărbatului, originar din Mina-

misoma, prefectura Fukushima,
care a lucrat ca profesor de chimie şi a fost director al unor licee din Fukushima şi Saitama.

Artistă, regizoare, soţie iubitoare şi mamă a şase copii,
Angelina Jolie este imaginea
vie a reuşitei în carieră şi în
viaţa personală, fiind mai
apreciată şi decât Regina a IIa a Marii Britanii sau preşedinta Congresului naţional
Indian, Sonia Gandhi, conform celor peste 25.000 de
persoane din 23 de ţări care
au participat la sondaj.

Deţinătoare a mai multor
premii de prestigiu, printre
care şi un Oscar, actriţa de
39 de ani căsătorită cu colegul său de breaslă nu mai
puţin faimos Brad Pitt s-a
afirmat, în ultimii ani, şi ca
o luptătoare pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, fiind numită chiar
ambasador ONU al bunăvoinţei.

Povestea incredibilă a omului
care a trecut prin două schimbări de sex

Cândva, în floarea vârstei
lui, Walt Heyer era căsătorit
şi avea doi copii. Dar atunci
s-a întâmplat ceva care avea
să-i schimbe viaţa: decizia lui
de a deveni femeie. O alegere
pe care avea s-o regrete.
După prima sa metamorfoză, a devenit Laura Jensen.
Un proces pe care l-a descris
„îngrozitor şi distrugător”.

Luminiţa a mărturisit că a luat decizia de a scăpa de surplusul
de greutate după apariţia unui articol într-un ziar, în care ea
apărea într-o postură care a deranjat-o. „Când m-am văzut
într-o fotografie la plajă, mi-am spus eu mie că asta e nesimţire”, a spus ea în emisiunea Oanei Turcu, la Antena
Stars. Artista a vorbit deschis şi despre perspectiva de a
face o operaţie estetică şi a declarat că nu respinge ideea
unei îmbunătăţiri a aspectului său fizic: „În momentul în care
slăbeşti e normal să ţi se mai lase una, alta şi să nu mai ai
aceeaşi tonicitate. Eu îmi doresc să-mi pun implanturi la un
moment dat. Am peste 45 de ani şi consider că pot să-mi
fac o operaţie estetică de bun simţ”, a spus ea. „De altfel,
am mai apelat la ajutorul esteticienilor, mi-am injectat acid
hialuronic pentru ridurile de expresie, la sfatul unei prietene.
E important să ştii când să începi şi unde să te opreşti cu
intervenţiile”, a adăugat Luminiţa Anghel.

Teo : „Adrian Sârbu este omul
care pentru mine a fost soare”

Cea mai admirată femeie din lume
Actriţa americană Angelina
Jolie a fost desemnată „cea
mai admirată femeie din
lume” de o anchetă sociologică efectuată de firma britanică YouGov, devansând
personalităţi precum laureata
din acest an a Premiului Nobel
pentru Pace, Malala Yousafzai, sau fosta primă doamnă
a SUA Hillary Clinton, scrie
cotidianul spaniol „ABC”.

De ce a slăbit Luminiţa Anghel

După opt ani, a
mai făcut o
operaţie şi a redevenit bărbat.
Şi în sfârşit, călătoria lui între
sexe s-a oprit.
Astăzi, la 74
de ani, stabilit în
Los Angeles,
Heyer crede că
decizia sa de a
deveni femeie a fost greşită şi
că operaţia n-ar fi trebuit să
primească aprobare.
Şi susţine că sute de persoane fac aceeaşi greşeală
pentru că medicii nu evaluează corect motivele schimbării
de sex. La început, spune
Walt, a fost încântat că a devenit femeie, după o lungă perioadă în care parcă se sufoca;

încă de la cinci ani simţea că
este prizonier într-un corp
străin. Aşa că atunci când a
trecut la fustă şi tocuri, a crezut că şi-a găsit liniştea. Nu
după mult timp de la această
transformare, bucuria sa avea
să lase locul îndoielii sfâşietoare.
„Multă vreme n-am avut o
slujbă şi trebuia să mă descurc
cum puteam. Am mers la peste
200 de interviuri înainte de a
căpăta un post, pentru că oamenii nu doreau să aibă dea face cu un transsexual, nu
doreau să-l angajeze, aşa că
mi-a luat mult timp”, a povestit
el. După opt ani, Laura Jensen
din San Francisco a declarat
că vrea să fie bărbat. Mai precis, Walt dorea să redevină
bărbat.

Cea mai în vârstă femeie
a planetei este Misao Okawa, din Osaka, în vârstă de
116 ani.

Problemele cu justiţia pe care le are fostul boss de la
PRO TV, Adrian Sârbu, au picat ca un trăsnet pentru
Teo Trandafir, cea care odinioară îi era angajată. El a
fost cel care a sprijinit-o din toate punctele de vedere pe
vedetă atunci când ea s-a confruntat cu grave probeleme
de sănătate şi a stat internată săptămâni bune într-o clinică din străinătate. Cu lacrimi în ochi, Teo a povestit cât
de mult a ajutat-o omul de afaceri şi cât de greu îi e acum,
când vede că el traversează momente grele. „Adrian Sârbu este omul care pentru mine a fost soare, atunci când
eu eram doar luna (…). A băgat în mine toată încrederea
de care aveam nevoie, mi-a băgat în cap că o să trăiesc
şi acum copilul meu are mamă”, a mărturisit Teo Trandafir.
Miercuri dimineaţă, magistraţii de la Curtea de Apel
Bucureşti au decis ca Adrian Sârbu să fie arestat preventiv
pentru 30 de zile, sub acuzaţiile de instigare la evaziune
fiscală, spălare de bani şi instigare la delapidare.

