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Aeroportul a rămas
fără teren
Tragedie într-o familie
braşoveană
Un bărbat de 70 de ani a murit, iar soţia lui este în stare gravă
la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Ginerele
i-a găsit pe cei doi bătrâni în stare de inconștientʼă şi a sunat
la 112. Două ambulanţe au ajuns, imediat, la faţa locului.
Poliţiştii spun că încăperea în care locuiau cei doi vârstnici
era încălzită prin intermediul unui convector de gaz şi s-a
constatat un nivel ridicat de monoxid de carbon. „Poliţiştii
s-au deplasat imediat la faţa locului, unde personalul medical
de la două ambulanţe a acordat celor două persoane îngrijiri
medicale. Persoana de sex feminin a fost transportată la spital,
iar bărbatului i s-au aplicat măsuri de resuscitare şi acordarea
primului ajutor, însă la ora 12.10 a fost declarat decedat. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Braşov pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei decesului”,
a spus comisar şef Liviu Naghi, purtător de cuvânt al Poliţiei
Judeţene Braşov, într-o conferinţă de presă.
Consiliul Judeţean are nevoie de o ordonanţă de urgenţă
pentru prelungirea termenului de administrare a terenului pe
care se construieşte aeroportul de la Ghimbav. De aceea, aleşii
vor discuta la următoarea sedinţă metoda prin care să ceară
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guvernului transferul de teren, pentru o perioadă de 15 ani.
Suprafaţa a fost în administrarea judeţului până anul trecut.
„Nu putem continua investiţia până nu se rezolvă acest lucru”,
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a declarat vicepreşedintele CJ, Claudiu Coman.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Braşov
şi un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov,
pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs evenimentul.

Coman conduce Consiliul Judeţean

Corona Braşov, eliminată din Cupa EHF

Claudiu Coman este, din nou, ordonator principal de credite la Consiliul Judeţean. Desemnarea lui
Coman a fost făcută prin votul
aleșilor judetʼeni. Astfel, cele 27 de
voturi exprimate pentru propunerea
de ordinator de credit au fost exprimate în favoarea singurei propuneri.
Claudiu Comanva prelua atribuţiile

Visul echipei braşovene de a recupera
cele 11 goluri, cu care a pierdut în
depasarea de la Astrachan, în Cupa
EHF, a fost doar…un vis. Meciul retur, cu echipa rusă Astrakhanochka
a fost aşteptat cu interes la poalele
Tâmpei, publicul dorind să asiste la
o partidă, în care favoritele să se poată
impune măcar. Corona a obţinut o

preşedintelui Aristotel Căncescu pe
toată perioada când acesta va lipsi
de la conducerea administraţiei judeţene. Coman a declarat că pentru
următoarea perioadă, CJ urmează
să se reunească în şedinţă de plen
pentru aprobarea bugetului. Şedinţa
de buget este programată vineri, de
la ora 10.00.

victorie mai clară decât o arată scorul
26-22, dar nu a fost suficient pentru
calificare. În tur, rusoaicele au câştigat
la o diferenţă de 11 goluri (36-25).
Echipa lui Bogdan Burcea a avut 127 la pauză şi a sperat într-o minune,
dar mai mult nu s-a putut. Handbalul
românesc a rămas doar cu HCM Baia
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Mare în cupele europene.

2
Vânător de păsări răpitoare, căzut în plasa polițiștilor
Polițiștii au găsit în ograda bărbatului de 39 ani o cușcă
metalică, prevăzută cu o capcană cu pedală, pentru prinderea păsărilor răpitoare. De asemenea, în fosa septică
a gospodăriei au fost găsite trei păsări răpitoare moarte,
doi ulii și o bufniță. Luat la întrebări de polițiști, omul lea spus că omora păsările răpitoare ca să îşi protejeze
porumbeii din gospodărie, dar nu ştia că riscă închisoarea
pentru această faptă. Bărbatul a fost prins de poliţişti împreună cu angajaţi ai Gărzii de Mediu.
„Bărbatul este cercetat în stare de libertate pentru infracţiune la Ordonanţa de Urgenţă nr 57 din 2007, privind
protecţia anumitor păsări răpitoare. Cercetările continuă
sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Făgăraş. Pedeapsa maximă în acest
caz este de până la un an închisoare”, a precizat cms.
șef Liviu Naghi, purtătorul de cuvânt al IJP Brașov

Fost ministru condamnat definitiv
Fostul ministru al Tineretului, Monica Iacob Ridzi, a fost
condamnată la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul
în care este acuzată, alături de alte 11 persoane, de abuz
în serviciu în legătură cu manifestările organizate în 2009
de Ziua Tineretului. Potrivit DNA, în perioada 17 martie
- 22 mai 2009, Monica Iacob-Ridzi, în calitate de ordonator principal de credite, ar fi hotărât ca, sub pretextul
realizării unor manifestări de amploare la nivel naţional
dedicate Zilei Naţionale a Tineretului şi externalizării serviciilor de organizare aferente, să atribuie ilegal unor
firme private contracte de prestări servicii având acest
obiect. În acest scop a fost alocată firmelor Artisan Consulting SRL şi Compania de Publicitate Mark SRL suma
de aproximativ 3.120.000 lei, o valoare mult mai mare
decât cea solicitată şi aprobată prin buget pentru acest
eveniment. Fostul ministru al Tineretului şi Sportului a
hotărât, de asemenea, în mod unilateral, ca evenimentele
să fie organizate doar în anumite locuri.
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Aeroportul, blocat pentru
că a rămas fără teren
Vicepreședintele Consiliului Județean (CJ)
Brașov, Claudiu Coman,
a anunțat ieri, într-o
conferință de presă, că,
la acest moment,
construcția Aeroportului Internațional de la
Brașov este blocată.
Acest lucru se întâmplă din
cauză că anul trecut, în iunie,
a expirat termenul de cinci ani
pe care Guvernul l-a acordat
CJ pentru finalizarea lucrărilor, iar terenul dat în folosintʼă
administratʼiei judetʼene (200
ha) a revenit la Ministerul
Agriculturii, respectiv Institutul pentru Cercetare și Dezvoltarea Culturii Cartofului și
a Sfeclei de Zahăr.
„După ce ne-am consultat
cu reprezentanții Ministerului
Transporturilor și ai Ministerului Dezvoltării, am convenit
ca să se inițieze, de către Consiliul Județean Brașov, un proiect de hotărâre de guvern,
care să fie promovată în pe-

rioada următoare, pentru prelungirea perioadei în care ni
se dă acel teren, de la cinci la
15 ani. Nu putem continua
investiția până nu se rezolvă
acest lucru“, a precizat Coman.
De asemenea, Coman a
anuntʼat că s-a semnat receptʼia
pistei, iar în proiectul de buget
al judetʼului, pe 2015, care va
fi aprobat vineri, este prevăzută suma de 500.000 de lei

strict pentru cheltuielile uzuale
și de întretʼinere, nu pentru
investitʼii. Tot vineri se va
aproba și hotărârea prin care
se va solicita Guvernului majorarea termenului la 15 ani
pentru terenul necesar aeroportului.
„După ce vom primi viza de
legalitate a prefectului, vom
trimite toată documentația la
București, unde sperăm ca în
termen de 30-60 de zile, să fie

aprobată hotărârea de Guvern,
pentru a relua procedura de
licitație pentru suprafețele de
mișcare.“, a explicat Coman.
Trei variante pentru continuarea investiției. Reprezentantʼii
administratʼiei judetʼene spun
că au trei variante pentru continuarea lucrărilor la Aeroport. Una dintre solutʼii este
asocierea CJ cu Ministerul
Transporturilor, respectiv
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, prin care
Guvernul poate aloca bani de
investitʼii, iar Otopeniul va administra și Aeroportul Brașov.
O altă variantă ar fi scoaterea la concesiune prin
licitatʼie publică pentru executarea restului de lucrări și
administrarea aeroportului de
către un operator privat. În
fine, a treia posibilitate de
continuare a investitʼiei este
asocierea CJ cu Primăria
Brașov, municipalitatea fiind
principala beneficiară a Aeroportului.
Sebastian Dan

Studentă din Brașov, accidentată mortal
Fiica viceprimarului din comuna buzoiană Ziduri a decedat, iar părinţii şi fratele
acesteia au fost răniţi, duminică dimineaţă, în urma unui
accident rutier, după ce maşina în care aceştia se aflau sa răsturnat în afara şoselei,
apropiaţii spunând că familia
se întorcea de la o nuntă.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Judeţene Buzău, Amalia Călugăru,
accidentul a avut loc pe DJ
203, în comuna Ziduri, după
ce un tânăr de 21 de ani, aflat
la volanul unui autoturism, a
pierdut controlul direcţiei întro curbă, iar maşina s-a răsturnat în afara şoselei, revenind
apoi pe roţi.
În urma accidentului, o tânără de 19 ani a murit, iar părinţii şi fratele ei - şoferul
maşinii - au fost răniţi, fiind

transportaţi la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat.
Primarul din Ziduri, Nicolae Nedelcu, a declarat că în
accident au fost implicaţi viceprimarul comunei, Marin
Geangoş, soţia, fiica şi fiul
acestuia.
Fiica viceprimarului, Loredana Geangoş, care a decedat
în accident, era studentă la
Braşov.
Conform sursei citate, soţia
viceprimarului se află în stare

gravă şi ar putea fi transportată la un spital din Bucureşti,
în timp ce Marin Genagoş
este în stare de şoc, dar în afara oricărui pericol.
Potrivit apropiaţilor familiei, tânăra de 19 ani şi părinţii
săi au mers sâmbătă la o nuntă, iar tânărul de 21 de ani a
venit duminică dimineaţă săi ia cu maşina.
Poliţiştii au stabilit că tânărul nu se afla sub influenţa
băuturilor alcoolice.

Au vrut să mituiască un polițist
și s-au ales cu dosar penal
Pe data de 3 februarie, un
brașovean de 32 de ani s-a
ales cu dosar penal pentru
infractʼiunea de conducere a
unui autovehicul pe drumurile
publice fără a detʼine carnet
de conducere, după ce acesta
a fost oprit în trafic de un
agent de la Poliţia Rutieră.
În sperantʼa că va scăpa de

dosarul penal, șoferul fără
permis, împreună cu un prieten, i-au dat întâlnire agentului de politʼie și i-au oferit
suma de 50 de euro pentru a
trece cu vederea infractʼiunea
comisă. Politʼistul a anuntʼat
procurorii, care i-au prins în
flagrant pe cei doi în timp ce
ofereau mita.

Cei doi brașoveni au fost
retʼinutʼi și s-a dispus punerea
în mişcare a acţiunii penale
faţă de cei doi suspecţi, pentru săvârşirea infracţiunii de
dare de mită. Procurorul de
caz a dispus luarea măsurii
controlului judiciar faţă de
aceştia, pentru o durată de 60
de zile.
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Firmele de transport pe
cablu din județ, amendate
Prefectura Brașov împreună cu Oficiul Regional pentru Protecția
Consumatorului
și
Inspecția de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
și Instalațiilor de Ridicat
(ISCIR) a organizat un
amplu control la câțiva
operatori de transport
pe cablu din județ, după
incidentul de la Bunloc,
când șapte persoane au
rămas blocate în telescaun.
Prefectul Mihai Mohaci a
anuntʼat ieri că au fost verificate, în primul rând,
instalatʼiile de la înăltʼime, respectiv telecabinele și telescaunele, în cazul teleschiurilor
neexistând riscuri așa de mari.
Astfel, pe lângă telescaunul

de la Bunloc au fost luate la
bani măruntʼi instalatʼiile operate de Ana Teleferic (Telecabinele Tâmpa, Kanzel și
Capra Neagră; Telegondola

Postăvarul, precum și Telescaunele Ruia și Lupului), dar
și telescaunul de pe Pârtia
Clăbucet din Predeal, care
este administrat de Teleferic

Alimentele UE care au rămas pe stoc vor
fi redistribuite categoriilor defavorizate

În cadrul Programului
Operatʼional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014
(POAD 2014), care prevede
acordarea de ajutoare alimentare din stocurile comunitare,
au fost primite la Brașov
133.172 de pachete pentru
toate cele 58 de localitătʼi din
judetʼ. Prefectul Mihai Mohaci
a precizat că, în total, la nivelul judetʼului au rămas nedistribuite 23.094 de cutii, dintre
care cele mai mule, 8.748 de
cutii, în municipiul Brașov. În
judetʼ, localitătʼile care au rămas cu cele mai multe pachete în depozite sunt Făgăraș,
1.262, Codlea, 1.124 și
Râșnov, 1.056.
Ajutoarele au constat în următoarele produse: făină albă

de grâu, făină de mălai, ulei,
zahăr, paste făinoase, carne
de porc în conservă, carne de
vită în suc propriu în conservă
și pate de ficat.
Prefectul Mihai Mohaci a
anuntʼat, ieri, că alimentele rămase pe stoc vor fi redistribuite de către primari
persoanelor care au mai primit deja astfel de pachete.
„Rămâne la latitudinea primarilor dacă vor distribui câte
o cutie sau câte două. Noi vom
emite astăzi (n.r. ieri) o
dispoziție, iar de mâine, poimâine, aceștia pot începe să
le redistribuie. Practic le vor
primi aceleași categorii de
persoane defavorizate care au
mai luat deja pachete. Nu este
un termen limită până la care

se poate face redistribuirea”,
a explicat Mohaci.
Beneficiarii acestor ajutoare
alimentare sunt:
- Familiile și persoanele singure care au dreptul la un venit minim garantat;
-Familiile beneficiare de
alocatʼie pentru sustʼinerea familiei;
- Șomerii care beneficiază,
în conditʼiile Legii nr.76/ 2002
privind sistemul asigurărilor
pentru șomaj și stimularea
ocupării fortʼei de muncă, cu
modificările și completările
ulterioare, de indemnizatʼie de
șomaj;
-Pensionarii sistemului de
pensii ale căror drepturi,
obtʼinute din pensie sau, după
caz, din pensii cumulate, se
află sub 400 lei / lună;
- Persoanele cu handicap
grav
și
accentuat,
neinstitutʼionalizate, adultʼi și
copii;
- Persoanele beneficiare ale
prevederilor Legii nr. 49/
1991 privind acordarea de
indemnizatʼii și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor
de război, cu modificările și
completările ulterioare, Legii
nr. 44/ 1994 privind veteranii
de război, precum și unele
drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
Sebastian Dan

Prahova SA.
„Am verificat și capacitatea
respectivelor societăți de a putea acorda ajutor consumatorilor în cadrul unei situații de

urgență provocată de
defecțiunea instalației, dar și
modul de informare privind utilizarea instalațiilor de către
clienți. Ana Teleferic este singura care are un protocol de
colaborare și cu instituțiile statului, cum ar fi Jandarmeria
sau Salvamontul pentru a primi
sprijinul necesar într-o astfel
de situație”, a explicat Sorin
Susanu, șeful Comisariatului
de Protectʼia Consumatorului.
Cea mai gravă deficientʼă
descoperită în urma acestui
control a fost la telescaunul
de pe Pârtia Clăbucet unde
nu functʼiona anemometrul,
respectiv instrumentul care
măsoară viteza vântului. „Mai
era doar un rest din acest aparat care este necesar să fie
funcțional, fiindcă instalația
poate funcționa doar în anumite condiții de vânt. Astfel,

societatea a fost amendată cu
suma de 30.000 de lei”, a
punctat Susanu. Cea de-a
doua amendă a fost dată administratorului telescaunului
de la Bunloc, în cuantum de
15.000 de lei, pentru faptul
că instalatʼia nu a fost supravegheată în permanentʼă.
Totodată, prefectul Mihai
Mohaci a precizat că, în toamnă, înainte de debutul noului
sezon de iarnă toate instalatʼiile
de transport pe cablu din judetʼ
vor fi verificate în ceea ce
privește starea tehnică, în special. „Verificările vor fi efectuate de către OPC în
colborare cu ISCIR, iar dacă
vor fi cazuri în care instalațiile
nu sunt în regulă, nu vor putea
fi pornite până când nu se remediază deficiențele constatate”, a explicat Mohaci.
Sebastian Dan
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Știri pe scurt
Scade TVA până la vară?
Taxa pe valoarea adăugată (TVA) ar putea fi redusă cu cel
puțin două puncte procentuale până în vara acestui an, iar
alte taxe ar putea fi eliminate, a declarat ministrul Energiei,
IMM-urilor și Mediului de Afaceri, Andrei Gerea. „Condițiile
de a face business s-au îmbunătățit în România, chiar dacă
încă încă nu resimțim un impact major. A fost redus CAS-ul
cu 5%, s-au acordat scutiri de impozit pe profitul reinvestit,
s-a redus taxa pe valoare adăugată pentru pâine și sperăm
ca, până la vară, să reușim scăderea TVA-ului măcar cu
două puncte procentuale, precum și eliminarea altor taxe.
Trebuie să acționăm calculat, iar pentru asta lucrăm la strategii
solide”, a precizat Gerea.

Românii, în topul proprietarilor din UE
Muncim puţin, suntem plătiţi prost şi avem una dintre cele
mai scăzute speranţe de viaţă din UE. Dacă ne îmbolnăvim,
putem apela la un număr foarte mic de medici, dar dacă reuşim să ajungem până la vârsta de 74 de ani avem şanse
mari să mai trăim încă zece ani. Avem puţini copii şi nu mulţi
reuşesc să termine o facultate. La numeroase capitole suntem
codaşi, suntem însă pe primul loc între „proprietarii” Europei.
Procentul românilor care îşi cumpără o casă este mai mare
decât în Germania sau Franţa, deşi în aceste ţări veniturile
sunt net superioare României. Chiar dacă au salarii mici, românilor nu le place să fie chiriaşi, aşa că fac tot ce le stă în
putinţă să îşi cumpere propriile locuinţe. Astfel, 95,6% dintre
locuitorii ţării noastre se pot mândri că sunt proprietari ai gospodăriilor lor. Procentul este cel mai mare din Europa, România reuşind să depăşească în top state mult mai dezvoltate
precum Germania, Franţa, Marea Britanie, Spania , Polonia
sau Suedia. Elveţienii, spre exemplu, sunt europenii care
câştigă cel mai mare salariu mediu net, respectiv 2.615 euro
pe lună, de 15 ori mai mult decât românii. Cu toate acestea,
doar 44% dintre ei sunt proprietari, aceasta fiind cea mai
mică pondere înregistrată la nivel european.
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Programul Interreg pentru
România şi Bulgaria
Comisarul european
pentru Politică Regională, Corina Creţu, a
aprobat, vineri, noul
program transfrontalier
Interreg în valoare de
258,5 de milioane de
euro pentru România şi
Bulgaria, obiectivul programului fiind îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă şi de studiu în 15
regiuni de frontieră.
Potrivit unui comunicat de
presă, programul transfrontalier Interreg, aprobat, vineri,
de comisarul Corina Creţu, „va
îmbunătăţi condiţiile de viaţă,
de studiu şi de muncă în cele
15 regiuni de frontieră din România şi Bulgaria, sporindule astfel atractivitatea atât
pentru turişti, cât şi pentru investitori”.
Valoarea totală a investiţiilor
din cadrul programului se ridică la 258,5 de milioane de
euro, contribuţia Uniunii Eu-

ropene, prin Fondul european
de dezvoltare regională
(FEDR), fiind de 215,7 milioane de euro.
Programul, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice, va
avea cinci priorităţi: o regiune
bine conectată, verde, sigură,
eficientă şi o regiune incluzivă
cu mână de lucru calificată.
Cele 15 regiuni vizate de
programul Interreg sunt Con-

stanţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Mehedinţi şi
Olt din România şi Vidin,
Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra şi
Dobrich din Bulgaria.
Printre rezultatele preconizate de Comisie în urma derulării programului se numără
îmbunătăţirea navigabilităţii
pe Dunăre şi Marea Neagră în
zona transfrontalieră, crearea
unui nou model de utilizare

durabilă a patrimoniului natural şi cultural din zona transfrontalieră, sporirea capacităţii
de prevenire şi gestionare a riscurilor de dezastre în zona
transfrontalieră.
Totodată, CE vizează integrarea zonei transfrontaliere
din punctul de vedere al ocupării şi mobilităţii forţei de
muncă şi îmbunătăţirea relaţiilor de cooperare şi a eficienţei instituţiilor publice din zona
transfrontalieră.
„Locuitorii acestor regiuni
de frontieră din România şi
Bulgaria vor beneficia în mod
direct de programul pe care lam adoptat astăzi (n.r. vineri).
Aceste regiuni constituie o zonă
a Europei unde buna colaborare şi încercarea de a rezolva
problemele comune sunt esenţiale. Zona oferă, de asemenea,
oportunităţi considerabile datorită proximităţii cu fluviul
Dunărea şi cu Marea Neagră”,
a declarat comisarul european
Corina Creţu.

AFI intră în competiție cu Immochan: a
cumpărat terenul Hidromecanica de la Cora!
AFI Europe a încheiat un
acord preliminar pentru achiziţia terenului deţinut de retailerul Cora în Centrul Civic
al Braşovului, unde vrea să
construiască un mall, decizia
venind în contextul în care
primul proiect de acest tip în
oraş, Coresi, dezvoltat de Immochan, va fi livrat luna viitoare.
„AFI Europe a încheiat un
acord preliminar pentru achiziţia terenului pe care Cora îl
deţine în Centrul Civic al Braşovului. Nu s-a luat decizia finală, acum se face analiza
documentelor. AFI vrea să dezvolte acolo un mall şi a început
deja discuţiile cu retailerii importanţi pentru a vedea dacă
sunt interesaţi să intre în proiect”, au declarat surse din piaţa imobiliară.
Contactaţi de Mediafax, reprezentanţii AFI Europe şi
Cora nu au comentat informaţia. Cora România a cumpărat în 2010 terenul de
40.000 de metri pătraţi din
Centrul Civic al Braşovului al
companiei Hidromecanica
pentru aproximativ 13 milioane de euro, unde intenţiona
să dezvolte un centru comercial de mari dimensiuni, investiţie de 70 de milioane de
euro. La sfârşitul anului 2013,
Cora a anunţat că vrea să atra-

gă un partener în proiect pentru dezvoltarea mall-ului.
AFI Europe operează două
centre comerciale, AFI Palace
Bucureşti (deschis la sfârşitul
lui 2009) şi AFI Palace Ploieşti (deschis în 2013), şi are
în plan un proiect similar în
Bucureştii Noi.
În Braşov a fost anunţată
construcţia a patru centre comerciale de tip mall, Coresi
Shopping Resort, dezvoltat de
Immochan, divizia imobiliară
a grupului Auchan, Korona
Mall (care urma să cuprindă
şi un hipermarket Carrefour
şi dezvoltat de grupul polonez
Echo Investment), extensia
galeriei comerciale Carrefour
(NEPI) şi Cora.
În prezent, doar Coresi,
dezvoltat pe terenul fostei uzine Tractorul, este aproape finalizat, cu livrarea pe 27
martie în urma unei investiţii
de 60 milioane de euro. Restul
investiţiilor au rămas la nivel
de proiect deocamdată.
„Personal respect ceea ce a
făcut AFI în Bucureşti cu AFI
Cotroceni. Piaţa din afara Bucureştiului este însă mult mai
complicată decât cea din Capitală şi aştept ca AFI să confirme şi în provincie cu
proiectul din Ploieşti. În plus,
AFI sau orice alt competitor
al Coresi nu poate să deschidă

un centru comercial decât în
aproximativ 500 de zile. Asta
înseamnă că avem 450 de zile
la dispoziţie pentru a ne impune pe piaţă. Proiectul este
gata, este închiriat şi există
chiar listă de aşteptare cu retaileri interesaţi de proiect,
ceea ce ne încurajează să începem şi faza doua a proiectului”, a declarat Tatian
Diaconu, directorul general
al Immochan România.
Cora, deţinut de grupului
franco-belgian Louis Delhaize, deţine o reţea de 12 hipermarketuri, atât în centre
comerciale proprii, cât şi în
spaţii închiriate, dintre care
patru în Bucureşti (Alexandriei, Pante- limon, Lujerului
şi Sun Plaza) şi opt în provincie, la Ploieşti, Cluj Napoca,
Baia Mare, Arad, Drobeta
Turnu Severin, Constanţa şi
Bacău.
Potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor Publice, Romania Hypermarche, firma
care deţine hipermarketurile
Cora, a încheiat anul 2013 cu
afaceri în creştere cu 12%
comparativ cu 2012, la 1,63
miliarde lei (370 milioane
euro), şi a trecut pe pierderi,
de 14,5 milioane lei (3,2 milioane euro), faţă de un profit
de 24,5 milioane lei (5,5 milioane euro) în 2012.
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Mama criminalului Erwin
Preșmereanu, încarcerată
Mama lui Erwin Preşmereanu, cel care a ucis-o
pe soţia avocatului braşovean Victor Teodorescu la comanda acestuia,
a fost încarcerată la Penitenciarul Codlea, după
ce a fost condamnată
definitiv la zece ani de
închisoare cu executare,
într-un dosar de fraude
informatice de peste un
milion de euro.
Jolan Pulcă, mama lui Erwin
Preşmereanu, a fost condamnată, în 6 februarie, de Curtea
de Apel Braşov, la zece ani de
închisoare cu executare, pentru
complicitate la înşelăciune şi
fals în înscrisuri sub semnatură
privată, într-un dosar de fraude
informatice de peste un milion
de euro, în care sunt judecate
36 de persoane, transmite Mediafax.

Ea este acuzată, printre
altele, că în martie 2012 a obţinut ilegal de la o bancă din
Braşov un credit în valoare de
10.150 de lei pe numele celuilalt fiu al ei, Vivian Preşmereanu, care nu este inculpat în
acest dosar. Instanţa a obligato pe femeie să returneze creditul obţinut în mod fraudulos,
plus dobânzile aferente, în total
fiind vorba despre 10.600 de
lei. De asemenea, ea trebuie să
plătească 45.000 de euro, în
solidar cu alţi doi inculpaţi,
pentru un alt credit obţinut ilegal pe numele altei persoane.
Alături de Jolan Pulcă, în acest
dosar, au mai fost condamnaţi
doi bărbaţi şi două femei.
Jolan Pulcă s-a sustras ispăşirii pedepsei, fiind însă prinsă
de poliţişti sâmbătă, apoi încarcerată la Penitenciarul Codlea. În dosarul de infracţiunui
informatice de peste un milion

A.J.O.F.M. BRAŞOV

de euro au fost trimise în judecată 36 de persoane, între
care 16 femei, iar 19 bănci şi
societăţi comerciale s-au constituit părţi civile.
Grupul infracţional organ-

izat era format din zeci de persoane din Bucureşti, dar şi din
judeţul Braşov, Prahova, Olt şi
Constanţa, precum şi din Italia
şi Germania. Printre membrii
grupării se număra şi un

poliţist bucureştean, care a pus
la dispoziţie datele personale a
55 de oameni din baza de date
a Evidenţei Populaţiei.
În cursul anului 2012, membrii grupării au retras bani din
bancomate din Germania, Italia şi Olanda, au făcut cumpărături cu carduri false în magazine din Bulgaria şi Belgia
şi au vândut fictiv pe internet
ceasuri şi bijuterii. De asemenea, aceştia au lansat atacuri
de tip ”phishing”, fiind vizaţi
clienţii şi utilizatorii serviciului
de plată online PayPal.
În dosarul în care Erwin
Preşmereanu a fost judecat
pentru uciderea soţiei avocatului braşovean Victor Teodorescu la comanda acestuia, Jolan Pulcă a fost martor. De altfel, femeia a fost clientă a avocatului Teodorescu.
Erwin Preşemereanu a fost
condamnat, în septembrie

2011, la 16 ani şi opt luni de
închisoare, pentru omor calificat, la care s-a adăugat un rest
de pedeapsă anteriorară de doi
ani de închisoare pentru alte
infracţiuni. De asemenea, în
martie 2013, avocatul Victor
Teodorescu a fost condamnat
definitiv de instanţa supremă
la 25 de ani de închisoare cu
executare.
Victor Teodorescu a fost judecat pentru instigare la omor
calificat după ce, la sfârşitul lunii martie 2011, cu premeditare şi din interes material, l-a
determinat pe Erwin Victor
Preşmereanu să-i ucidă soţia.
Potrivit procurorilor, scopul
crimei ar fi fost acela de a încasa prima de asigurare a femeii în valoare de 150.000 de
euro. Violeta Teodorescu a fost
omorâtă în 29 martie 2011, în
locuinţa sa, cu 25 de lovituri,
cu un cuţit şi cu un levier.

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Braşov din Str. Lungă nr. 1A camera 8, sau la telefon 0268.416.879
Braşov
agent comercial
agent cumpărări
agent de intervenţie pază şi ordine
agent de securitate
agent imobiliar (broker imobiliar)
agent servicii client
agent vânzări standarde şi produse conexe
ambalator manual
analist
analist calitate
asistent de cercetare în fizică-chimie
asistent farmacist
barman
barman preparator
broker bursă de mărfuri
brutar
bucătar
bufetier
cameristă hotel
căpitan fluvial
casier
cercetător în exploatări forestiere
cofetar
comisioner
conducător autospecială
conducător troleibuz
confecţioner articole din piele şi înlocuitori
confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
confecţioner-asamblor articole din carton
confecţioner-asamblor articole din textile
consultant sistem de calitate
croitor
croitor-confecţioner îmbrăcăminte, după comandă
curăţitor-sablator
curăţitor-sablator
curier
cusator articole marochinărie
decorator vitrine
designer grafică (studii superioare)
designer pagini web (studii superioare)
director economic
director vânzări
educatoare

1
1
2
2
1
1
1
9
1
4
1
1
2
1
2
5
6
1
4
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

electrician auto
1
electrician de întreţinere şi reparaţii
2
electromecanic
2
femeie de serviciu
1
femeie de serviciu
1
fierar betonist
1
frezor universal
1
gestionar depozit
3
guvernanţă
1
încărcător-descărcător
1
infirmier/infirmieră
1
inginer chimist
1
inginer construcţii civile, industriale şi agricole
1
inginer industrializarea lemnului
2
inginer maşini-unelte
1
inginer mecanic
5
inginer producţie
1
îngrijitor clădiri
1
îngrijitor de copii
1
îngrijitor spaţii hoteliere
1
inspector salarii
1
laborant apă potabilă
1
laborant în învăţământ
1
lăcătuş construcţii metalice şi navale
1
lăcătuş mecanic
6
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
2
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
5
lucrător comercial
5
lucrător gestionar
1
macaragiu
1
măcelar
1
magaziner
1
manager proiect
1
manager proiect informatic
1
manipulant mărfuri
6
maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare
1
maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist)
2
maşinist la maşini speciale de aşchiere
1
mecanic utilaj
1
montator electromecanic
1
montator subansamble
9
muncitor necalificat în industria confecţiilor
2
muncitor necalificat la ambalarea produselor semi/solide 4
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
8
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie,
plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet
1

operator calculator electronic şi reţele
operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de
control
operator introducere, validare şi prelucrare date
operator la fabricarea mezelurilor
operator la maşini de electroeroziune automate
operator la maşini de inscripţionat
operator la maşini-unelte cu comandă numerică
operator la maşini-unelte semiautomate şi automate
operator la prelucrarea maselor plastice
operator mase plastice
operator montaj linii automate
ospătar (chelner)
patiser
paznic
pizzar
planificator
pregătitor, completator de echipamente tehnice şi SDV-uri
preparator de semifabricate şi preparate culinare
primitor-distribuitor materiale şi scule
programator
programator ajutor
programator de sistem informatic
proiectant inginer mecanic
proiectant sisteme informatice
recepţionist
rectificator universal
referent comerţ exterior
reglor-montator
reprezentant comercial
sculer-matriţer
şef atelier
şef casierie centrală
şef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare
şef schimb
şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul
şef unitate elementară de lucru
şofer autobuz
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
şofer de autoturisme şi camionete
spălătoreasă lenjerie
specialist îmbunătăţire procese
specialist în recrutare
stivuitorist
strungar la maşini de strunjit roţi căi ferate
strungar universal

1
1
1
1
1
1
9
3
3
1
1
6
1
2
1
1
1
1
1
6
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
2

sudor
sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz
sudor manual cu flacăra de gaze
tâmplar universal
tehnician electromecanic
tehnician electromecanic
tehnician maşini şi utilaje
tehnician mentenanţă electromecanică - automatică
echipamente industriale
tehnician proiectant electronică
teleoperator financiar-bancar
ţesător
tinichigiu carosier
tipograf prinţ digital şi offset
turnător metale şi neferoase
vânzător
vopsitor auto
vopsitor industrial

5
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
6
1
1

Făgăraș
arhivar
contabil
îngrijitor clădiri
manipulant mărfuri
mecanic auto
medic veterinar
muncitor necalificat în industria confecțiilor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
operator confecționer industrial îmbrăcăminte din țesături,
tricotaje, materiale sintetice
secretară

1
1
2
2
1
1
2
1
2
1

Rupea
macaragiu
manipulant mărfuri
muncitor necalificat în industria confecțiilor
muncitor necalificat în industria confecțiilor
primitor-distribuitor materiale și scule

1
1
1
1
1

Zărnești
electromecanic mașini și echipamente electrice
femeie de serviciu
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

1
1
6
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Globul misterios de pe
Biserica Sfântul Nicolae
În turla cea mai înaltă a bisericii Sfântul
Nicolae, la baza crucii mari, se află un
glob poleit cu aur care ascunde un document misterios. Nici un om de rând nu a
citit scrisoarea către „iubiţii noştri nepoţi
şi strănepoţi”, dar istoricii ne spun că acolo se află un hrisov de mare importanţă
pentru braşovenii din Schei, dar şi pentru
neamul nostru.

Vechi de 268 de ani

Directorul Muzeului Primei Şcoli româneşti,
preotul profesor Vasile Oltean, confirmă că documentul a fost redactat, în 1742, de către Radu
Tempea, cronicarul care a scris istoria Bisericii
Sfântul Nicolae din Şchei. El a aşezat în glob hrisovul împreună cu Dumitru Duma, de la care
ne-au rămas multe scrieri valoroase, după cum
spune Vasile Oltean. S-ar putea spune că acest
glob cu documente străvechi este un fel de capsulă
a Timpului, pus pentru ştiinţa generaţiilor
viitoare. Este un fel de legământ ca nici un om
de rând să nu pună mâna pe el şi nici măcar
orice faţă bisericească. Oamenii bisericii îl pot
atinge doar cu aprobarea ierarhului, iar cel care
descoperă conţinutul documentului trebuie să
anunţe imediat superiorul bisericesc.

Conţinut secret

Nu a ştiut nimeni, în afară de autori, ce conţin
exact acele hrisoave, în trei secole, doar de două
ori fiind scoase la lumină. În 1887, când biserica
a fost reparată, muncitorii au ajuns în turn, iar
preotul le-a cerut să deschidă globul. Misteriosul
zapis a fost citit şi copiat.
Când a avut loc o nouă renovare, în 1946, preotul
Candid Muşlea a deschis din nou documentul şi
s-a redactat un proces-verbal despre conţinut.
„Copiile” au fost ascunse, de frică să nu le ardă
comuniştii, după o uşă zidită, care duce către
turnul bisericii.
Potrivit profesorului Olteanu, care a găsit şi a
citit copiile documentelor din glob, acestea sunt
o mărturie a culturii româneşti din Schei. Acestea
vorbesc despre oaza de spiritualitate românească
de lângă cetatea braşoveană şi despre oamenii
care şi-au păstrat etnogeneza, cu mari eforturi
şi în ciuda presiunilor autorităţilor vremii.

Ascunse de frica puterii

De ce se ascundeau aceste documente? Pentru
că, spune Oltean, dacă preoţii români ar fi făcut
public acest document, ar fi fost omorâţi. Sunt
scrise în acele documente acuzaţii la adresa
ocupaţiei: „Politiceşte, avem drepturi naţionale
pe hârtie, dară în faptă, stăpânitorii, adecă maghiarii, nu ne lasă să le folosim, fiindcă tendinţa

lor este de a maghiariza toate popoarele din ţară”.
Saşii erau consideraţi de către autorii hrisovului cu „mai multă inteligenţă şi popor mai disciplinat decât noi”. Asupriţi de maghiari erau
şi saşii şi românii, ceea ce a apropiat cele două
etnii, dar „fără să se fi putut deştepta între noi

şi saşi frăţia adevărată”, mai spun autorii materialului.
O sinteză a documentelor valoroase pe care
le-a descoperit Vasile Oltean a fost publicată
în revista Mitropoliei Ardealului.
Elena Cristian
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Trei variante pentru tunelul
pe sub Tâmpa, din nou în discuţie
Municipalitatea lucrează
la documentaţia tehnică
pentru construcţia tunelului rutier pe sub Tâmpa, care să lege Răcădăul
de Centrul Istoric.
Documentele sunt necesare
pentru a facilita accesul municipalităţii la fonduri europene cu care să se realizeze
investiţia.
„După intrarea în vigoare
a bugetului local pe 2015,
vom demara procedura de
achiziţie a unor studii de fezabilitate şi proiecte tehnice
pentru a putea fi pregătiţi să
depunem cererile de finanţare
pentru următorul exerciţiu financiar, una dintre investiţiile
vizate fiind şi tunelul de sub
Tâmpa”, a declarat purtătorul
de cuvânt al Primăriei Braşov,
Sorin Toarcea.
Deocamdată, Primăria are
un studiu de prefezabilitate,
în urma căruia au rezultat trei
variante de traseu. Indiferent
de soluţia aleasă, tunelul nu
afectează situl Natura 2000
Muntele Tâmpa, potrivit oficialilor Primăriei. Însă, potrivit aceleiaşi surse, pentru
ieşirile dinspre Centrul Vechi,
municipalitatea va trebui să

demonstreze că nu vor fi afectate obiectivele istorice din
zonă.
Prima variantă de traseu ar
avea capătul de pornire din
zona barajului de „La Iepure”,
iar ieşirea în dreptul Bastionului Ţesătorilor, pe Aleea Tiberiu Brediceanu (între
intersecţia cu Strada Castelului şi Bastionul Ţesătorilor).
Lungimea traseului ar fi de
2.030 de metri, din care 1.273

de metri de tunel. Noua şosea
subterană ar urma să aibă câte
o bandă pe sens, cu o lăţime
de 3,5 metri, două benzi de
urgenţă a câte 70 de centimetri şi două trotuare, fiecare
cu o lăţime de un metru. Înălţimea de gabarit va fi de
cinci metri deasupra părţii carosabile, iar înălţimea la trotuare va fi de 2,5 metri.
Potrivit studiului, în această
variantă, autovehiculele care
vin dispre Valea Cetăţii ar
urma să fie dirijate spre sensul
giratoriu de la Poarta Şchei ,
apoi pe ruta Str. George Bariţiu – Str. Mureşenilor – Strada Lungă – DN 13.
Autorităţile locale consideră
că aceasta este varianta optimă, pentru că în zona „La Iepure” există suficient spaţiu
pentru organizarea de şantier.
Terenul este al municipalităţii,
deci nu sunt necesare exproprieri, nu sunt necesare lucrări
complexe de relocare a re-

Două ghiduri turistice ale Braşovului
de altădată vor fi lansate astăzi
Muzeul de Etnografie Braşov are deosebita plăcere de a vă invita la lansarea a două ghiduri turistice ale Braşovului de altădată, volume reeditate:
„Călăuz al streinului” (1891) şi „Braşovul şi împrejurimile” (1922).

Participă:
◾ Daniel Nazare – director la Biblioteca Judeţeană „George
Bariţiu”
◾ Nicolae Pepene – director al
Muzeului Judeţean de Istorie
◾ Bogdan Popovici – director la
Direcţia Judeţeană Braşov a
Arhivelor Naţionale
◾ Ligia Fulga – directorul Muzeului de Etnografie
Manifestarea va avea loc
astăzi, 17 februarie 2015, la ora
13.00, la Muzeul Civilizaţiei
Urbane, situat în Piaţa Sfatului
nr. 15.

ţelelor de utilităţi şi nici lucrări
de legătură cu reţeaua stradală
din zonă.
În cea de-a doua variantă,
tunelul ar urma să plece tot
din zona barajului din Valea
Cetăţii, însă ieşirea ar fi în
dreptul laturii dinspre Tâmpa

a Bastionului Ţesătorilor. În
această variantă, lungimea tunelului ar fi de 1.290 de metri,
iar celelalte caracteristici ar fi
păstrate, ca de altfel şi pentru
a treia variantă. Amenajarea
căii de acces în tunel din partea Centrului Vechi ar afecta
însă şi o suprafaţă de 450 de
metri pătraţi din curtea Bastionului, iar datorită pantei
străzii, ar fi nevoie de o limită
de vitează de 25 km/oră, în
zona de la ieşirea sau intrarea
în tunel din Centrul Vechi.
Varianta a treia propune un
traseu diferit, care ar pleca din
zona de după intersecţia Bdului Valea Cetăţii cu B-dul
Muncii şi strada Dobrogeanu
Gherea. Tunelul ar avea o lungime de doar 920 de metri şi
ar urma să fie paralel cu Dobrogeanu Gherea. Ieşirea ar
fi în spatele magazinului Star,
în apropierea intersecţiei străzilor Pictor Pop şi Dobrogeanu Gherea. Această variantă
nu este însă agreată de către
municipalitate, fiindcă s-ar
merge pe acelaşi traseu de le-

gătură între Centru şi Răcădău, iar în zona magazinului
Star s-ar crea aglomeraţie în
trafic.
„Pentru realizarea Studiului
de Fezabilitate şi a proiectului
tehnic va fi necesar un studiu
de trafic, unul geotehnic de detaliu, din care va reieşi ce tip
de rocă trebuie străpunsă, dar
şi scurgerile de apă de pe traseu, va fi realizat un studiu topografic la capetele tunelului,
un proiect detaliat al sistemului de ventilaţie şi al sistemului
de scurgere a apelor din tunel.
De asemenea, vor fi analizate
zgomotul şi vibraţiile din timpul lucrărilor”, a explicat Sorin Toarcea, care a spus că
numai pentru studii ar fi nevoie de câteva milioane de lei.
Costul destul de mare al lucrării şi al studiilor este de altfel şi motivul principal pentru
care municipalitatea va încerca să atragă fonduri nerambursabile din următoarea
perioadă de finanţare a Uniunii Europene, respectiv perioada 2014-2020.BBA.P.

Un proiect de dinainte de război
Amenajarea tunelului a existat la faza de
idee incă de dinainte de al doilea Război
Mondial, dar a fost abandonată după primele
încercări de sfredelire a muntelui Tâmpa,
odată cu începutul rpzboiului. În perioada
comunistă, când în Valea Cetăţii au avut loc
ample lucrări de construcţie (respectiv ridicarea a peste 10.000 apartamente), presa
vremii menţiona că „apare ca imperios necesară străpungerea muntelui Tâmpa cu un
tunel”, pentru a se realiza o legătură între
noul cartier şi partea veche a oraşului. Un
plan concret a fost realizat în 1979, potrivit
căruia străpungerea ar fi trebuit realizată în
partea estică, paralel cu străzile Constantin
Dobrogeanu-Gherea şi Tâmpei. Conform

documentaţiei tehnice de la acea vreme,
lungimea pasajului rutier subteran era de
842 metri, cu o lăţime de 9,8 metri şi înălţimea de 7,65 metri. Cantitatea rocii excavate
estimată era de 100.000 metri cubi, iar costul
total al lucrărilor, la nivelul anului 1989, se
cifra la 163 milioane de lei. De-a lungul vremii s-a vorbit despre existenţa, în interiorul
muntelui, a sute de mii, sau chiar a milioane
de hectolitri de apă, adunate într-un lac (unii
susţin că sărat, iar alţii – dulce). Temerea
era că spargerea muntelui pentru realizarea
tunelului ar fi provocat inundarea oraşului.
Totuşi, specialiştii nu au confirmat existenţa
acestui ochi de apă, însă proeictul a fost
abandonat.
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Clădirea turn rezistentă la
un cutremur de 10 grade
O echipă de studenţi de
la Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca (UTCN)
a testat cu succes, vineri
macheta din lemn a unei
clădiri în miniatură, de
29 de etaje, capabilă să
reziste la un cutremur simulat de 10 grade pe
scara Richter, urmând să
participe cu proiectul la
un concurs în SUA.
„Macheta este o structură de
lemn de balsa, o clădire în miniatură de 29 de etaje, cu o înălţime de 1,5 metri, pe care am
numit-o Beacon Tower, şi care
a fost construită în vederea
unei comportări cât mai bune
la încărcări seismice. Este o
clădire uşoară, pentru care am
folosit doar lemn şi lipici. Macheta noastră rezistă la un cutremur, generat artificial, pe o
platformă seismică, de 10 grade pe scara Richter. Am lucrat
toată echipa cam două săptămâni pe această structură, de
dimineaţă până seara. Noi am

Marţi

Pe scurt
Google prezintă Spot - "câinele robot" pentru teren accidentat
Compania robotică Boston Dynamics, achiziționată în
decembrie de Google, a făcut mai multe tentative de a
crea o generație de roboți care să se adapteze
suprafețelor de teren accidentat, informează site-ul Portaltic. Este vorba de un nou robot, Spot, capabil să exploreze un relief accidentat și să se deplaseze pe un
teren plin de obstacole. Cântărește 72 de kilograme și
are o capacitate electrică ce îi permite să funcționeze
atât în spații închise cât și în aer liber și să se adapteze
cât mai bine la mediu. Robotul poate să meargă, să urce
scările, să alerge, să escaladeze orice suprafață de teren
și chiar să-și recapete echilibrul atunci când este împins
sau lovit cu piciorul.

S-a descoperit secretul prelungirii vieții

trimis conceptul de design şi
am fost selectaţi pentru concursul din SUA”, a spus căpitanul echipei de studenţi a
UTCN, Alexandru Ţigănescu,
pentru Mediafax.ro. În cadrul
testării, de pe platformă seismică s-au simulat trei cutremure impuse de organizatorii
americani, două care au fost
reale şi care au avut loc în

1940 şi 1994 în SUA, iar cel
de-al treilea fiind generat artificial, Grand Motion Davis,
evaluat la 10 pe scara Richter.
Ovidiu Prodan, şef de lucrări la Facultatea de Construcţii a UTCN, a declarat, la
rândul său, că structura creată
de studenţii UTCN a rezistat
la toate cele trei cutremure simulate şi s-a rupt doar în urma

unor teste repetate de cutremure cu o amplitudine mai
mare.
Echipa de nouă studenţi a
UTCN va participa, pentru al
cincilea an consecutiv, la competiţia internaţională Seismic
Design Competition, care va
avea loc la Boston (SUA), în
perioada 31 martie - 3 aprilie
2015.

Durata vieții și starea de sănătate sunt direct legate de
lungimea telomerilor. În urma divizării repetate a celulelor,
aceștia se micșorează. La un moment dat însă, ajung la
o lungime critică și nu mai pot proteja ADN-ul de mutații.
Atunci, organismul îmbătrânește și apar bolile. Nici celulele nu se mai multiplică și încep să moară.
Totuși, cercetătorii americani au făcut o descoperire ce
ne-ar putea schimba la propriu viața, aceștia reușind să
mărească telomerii.
În tinerețe, avem telomeri ce însumează circa 8.000 10.000 de molecule organice. Pe măsură ce înaintăm
în vârstă, numărul acestora scade drastic. Oamenii de
știință de la Universitatea Stanford au găsit însă o metodă
de a adăuga încă 1.000 de molecule acestor telomeri,
prelungindu-i și adăugând astfel ani buni de viață, informează Daily Mail. „Am găsit o metodă de a prelungi telomerii umani cu 1.000 de molecule, dând înapoi ceasul
intern al acestor celule cu echivalentul a mulți ani de
viață”, a explicat Helen Blau, de la Universitatea Stanford.

Testarea mașinilor fără șofer,
autorizată în Marea Britanie
Mașinile fără șofer pot fi
testate pe drumurile publice
din Marea Britanie, după avizul dat de guvernul britanic,
care a investit 19 milioane
de lire sterline pentru dezvoltarea a patru prototipuri.
„Lansăm oficial testele
pentru patru mașini semi-automate, primul pas pe drumul
tehnologiei fără șofer”, a explicat pentru AFP dna Claire
Perry, secretar de stat pentru
transporturi, în timpul prezentării acestor prototipuri

la Greenwich (sud-estul Londrei).
Aceste patru vehicule sunt
dezvoltate de către trei
consortʼii care au fost selectate de guvernul britanic.
„Proiectele pe care le
finanțăm la Greenwich, Bristol, Milton Keynes și Coventry ne va ajuta să ne plasăm
în poziția de lider mondial în
acest domeniu și să beneficiem de ceea ce ar urma să
fie o industrie de peste 900
de miliarde de lire sterline

până în 2025”, a spus ministrul comertʼului, Vince Cable.
La Milton Keynes, ambitʼia
este de a crea până în 2017
o flotă de 40 de automobile
autonome „pe care oamenii
să le poată comanda de la o
aplicație și folosi pe post de
taxi între stații, magazine
etc”, a explicat Peter Marland, președintele Consiliului
Municipal al acestui oraș situat la 85 kilometri nord-vest
de Londra.

O pereche de oameni preistorici,
descoperiți îmbrățișați în mormânt
O echipă de arheologi care lucrează în Peloponez
(sudul Greciei) a făcut o descoperire
rară: mormântul
unei perechi de oameni preistorici,
îngropatʼi îmbră tʼișatʼi, a anuntʼat Ministerul Culturii
într-un comunicat
citat de AFP.
Cei doi, care au
trăit acum circa
6.000 de ani — în
jur de 3.800 î.e.n., potrivit
datării cu carbon 14 — au

fost găsitʼi într-o peșteră din
Diros (sudul peninsulei),

adaugă ministerul.
În comunicat se
precizează că „mormintele duble cu
oameni îmbrățișați
sunt foarte rare, iar
cel de la Diros este
unul dintre cele mai
vechi, dacă nu cel
mai vechi găsit
până acum în
lume”.
Testele ADN au
arătat că scheletele
apartʼin unui tânăr
și unei tinere,
înmormântatʼi paralel, unul cu
fatʼa la celălalt.
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Stop joc pe
semicercul european
Corona Braşov, eliminată din Cupa EHF
Visul echipei braşovene de
a recupera cele 11 goluri, cu
care a pierdut în depasarea de
la Astrachan, în Cupa EHF, a
fost doar…un vis. Meciul retur, cu valoroasa echipă rusă
Astrakhanochka a fost aşteptat cu interes la poalele Tâmpei, publicul dorind să asiste
la o partidă, în care favoritele
să se poată impune măcar.
Corona Braşov a obţinut o
victorie mai clară decât o arată scorul 26-22, dar nu a fost
suficient pentru calificare. În
tur, rusoaicele au câştigat la o
diferenţă de 11 goluri (3625). Echipa lui Bogdan Burcea a avut 12-7 la pauză şi a
sperat într-o minune, dar mai
mult nu s-a putut.
Braşovencele au sperat 30 de
minute… Meciul a fost dominat clar de echipa braşoveană,
mult mai atentă şi eficientă în
apărare, decât în meciul tur,
din Rusia (a excelat Denisa
Dedu, în poartă). După un debut destul de strâns, Corona
a luat meciul pe cont propriu,
s-a apărat foarte bine şi a preluat iniţiativa şi pe tabela de
marcaj: 5-4 (min. 14). Apoi,
diferenţa a crescut: 7-5 (min.
19), 9-5 (min. 23), 11-6 (min.
29) şi 12-7, scor la pauză. Şi
dacă apărarea a fost la post,
nu acelaşi lucru se poate spune despre atac, pentru că echipa braşoveană a ratat mult, în
situaţii de „unu la unu”, dar
chiar şi de la 7m! Debutul
părţii a doua a fost modest
pentru Corona, care s-a trezit
egalată în min. 41 (15-15).
Apoi, braşovencele au avut
din nou o tresărire de orgoliu
şi au prins puţin avânt: 23-18
(min. 54). După care, până la
final, a ieşit în evidenţă doar
apetitul de gol al Cristinei
Zamfir, dar şi corectitudinea

Pagină realizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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„Lupii” atacă semifinalele!
Vicecampioana României la hochei pe gheaţă, Corona
Wolves Braşov, va începe astăzi seria jocurilor din semifinalele Ligii Mol. În primul joc, braşovenii vor întâlni
astăzi, în deplasare, pe Miskolc (19.30). „Am câștigat de
două ori în sezonul regulat cu Miskolc, dar am văzut cât
de puternică este această echipă. Pentru prima dată nu
suntem favorți, Miskolc este peste Corona în acest moment, dar le-am spus băieților că nu vreau să îi aud spunând că ne va fi greu, că rivalii au o echipă mai bună.
Trebuie să dam totul pe gheață în această semifinală.
Începem cu două meciuri în deplasare și aș fi mulțumit
dacă am reuși cel puțin un succes și am pune presiune
pe formația maghiară” a declarat antrenorul Coronei,
Jerry Andersson. Finalistele se vor decide în urma unor
serii care se vor juca în sistemul cel mai bun din șapte
partide. Meciul doi al seriei va avea loc miercuri, de la
19.00, tot la Miskolc.

Cadeţii s-au descurcat bine pe tatami
Sportivii români au reușit două clasări pe podium la Cupa
Europeană de judo pentru cadeți de la Zagreb, concurs
desfășurat în weekend. Eduard Șerban a ocupat locul
al doilea la categoria 81 kg, după ce a pierdut finala cu
francezul Sofiane Ait Mohamed Amer, iar Vlad Luncan
s-a clasat pe locul al treilea la categoria 50 kg după ce
l-a învins pe israelianul Itay Klein în meciul decisiv.
Mihai Grigorescu (66 kg), Florin Selea (60 kg) și Georgiana Ioniță (44 kg) s-au clasat pe locul 5, Andrei Grigorescu (55 kg) și Anca Filipișan (57 kg) pe 7, iar Răzvan
Bodea (66 kg), Paul Ponta (50 kg) și Lorena Necula (70
kg) pe 9.
România a participat cu un lot de 32 de sportivi, 21 la
masculin și 11 la feminin. În total au concurat 552 de judoka, 355 la masculin și 197 la feminin.

Begu, în optimi la Rio

Foto: Mihaela Zainea

Aventura europeană a handbalistelor de la Corona în cupa EHF ediţia 2015 a luat sfârşit duminică seara
arbitrajului brigăzii din Cehia,
care a dictat o sumedenie de
eliminări şi a făcut o demonstraţie de profesionalism, în
domeniu. Scor final: 26-22,
pentru Corona Braşov, care
rămâne cu regretul comportării modeste din meciul tur,
unde a pierdut practic calificarea. Pentru Corona Braşov
au marcat : Zamfir 12 , Hotea
3, Tudor 3, Chiper 2, Pricopi
2, Brădeanu 1, Apetrei 1, Neagu 1, Dincă 1.
Calificare pierdută în Rusia.
Când pierzi la 11 goluri manşa
tur a unei partide ce contează
pentru cupele europene, şansele
să întorci rezultatul, fie şi în
faţa propriilor suporteri, sunt
aproape nule. „Dacă nu pierdeam la 11 goluri în Rusia, puteam emite pretenţii astăzi.

Fetele au avut ambiţie, au intrat
determinate în meci, dar ratările şi-au spus şi ele cuvântul,
pentru că am fost de opt ori
faţă în faţă cu portarul advers,
incluzând aici şi aruncările de
la 7 metri şi nu am marcat…
Apoi, ne-au încurcat şi accidentările, pentru că Laura Chiper a terminat meciul
accidentată, iar Zamfir s-a resimţit şi ea”, a declarat antrenorul secund Dumitru Berbece
Doar Baia Mare continuă în Europa. Handbalul feminin românesc a rămas doar cu
HCM Baia Mare în cupele europene, după ce în weekend
au părăsit competiţiile în care
au evoluat: Corona Braşov,
HCM Roman şi Dunărea
Brăila. În Cupa EHF, Dunărea
Brăila şi Corona Braşov au

reuşit să câştige meciurile retur din aceeaşi fază a competiţiei - optimi de finală, dar au
fost doar palide consolări.
Brăila a jucat ambele meciuri
cu Issy Paris Hand (Franţa)
în deplasare, iar acest lucru a
cântărit decisiv în economia
calificării. Dunărea a câştigat
duminică cu 25-24 returul cu
formaţia franceză, după ce cu
o seară înainte pierduse cu
30-26. Este pentru prima dată
în ultimii ani când handbalul
feminin nu are nicio reprezentantă în sferturile de finală
ale Cupei EHF sau Cupa Cupelor. România continuă la
cel mai înalt nivel cu HCM
Baia Mare, care are şanse importante de a se califica în
sferturile de finală ale Ligii
Campionilor.

Spectacol la Indoor Cup 2015
Prosport Focșani a câștigat editʼia a
șasea a Brașov Indoor Cup 2015 – categoria 2007. Focșănenii au trecut, în finala
mare, cu 5-1 (Băncilă Darius 2, Iliescu
Mihai 2, Macsim Luca/Crișan Paul), de
Luceafărul Cluj Napoca. Ultimul loc pe
podium a fost ocupat de CFR Cluj Napoca. La fel ca și la celelalte categorii de
vârstă, și la 2007 organizatorii au tʼinut
să premieze superlativele turneului. Astfel,
gogheterul competitʼiei a ieșit Darius Băn-

cilă (16 goluri), de la Prosport Focșani,
iar cel mai bun portar a fost desemnat
Alin Chira, de la Luceafărul Cluj Napoca.
De asemenea, cel mai bun jucător al BIC
15 – 2007 a fost ales Mihai Iliescu, de
la Prosport Focșani. Organizatorii au decis să mai acorde un premiu, pentru cel
mai de perspectivă jucător, în persoana
lui Matei Berchezde la Steaua București,
care a marcat 14 goluri, deși este cu un
an mai mic decât ceilaltʼi participantʼi.

Prosport Focșani a primit, pe lângă trofeu,
diplomă și medalii, și un set de echipament de joc Acerbis, oferit de sponsorul
tehnic al competitʼiei, Dplay Sport. De
asemenea, Dplay a acordat și premii constând în mingi Acerbis echipelor ce au
terminat pe locurile 2, 3 și 4.Turneul
Brașov Indoor Cup 2015 se va încheia
oficial, cu întrecerile de la categoriile
2003 și 2004, ce vor avea loc în weekend-ul 27 februarie-1 martie.

Jucătoarea română de tenis Irina Begu s-a calificat în
optimile de finală ale turneului WTA de la Rio de Janeiro,
dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, ieri, după ce
a dispus cu 6-1, 6-3 de australianca Olivia Rogowska.
Begu (24 ani), a doua favorită a turneului, s-a impus întro oră și 7 minute, reușind șase ași, în timp ce Rogowska
(23 ani, 195 WTA) a comis șase duble greșeli. Irina Begu,
numărul 34 mondial, și-a asigurat un cec de 3.400 dolari
și 30 de puncte WTA, iar în turul secund va înfrunta învingătoarea dintre americanca Bethanie Mattek-Sands
și Danka Kovinic (Muntenegru).Tot ieri, Ana Bogdan, venită din calificări, o va înfrunta pe americanca Madison
Brengle, a patra favorită. Pe tabloul de simplu se mai
află și Andreea Mitu, care o va înfrunta, astăzi, pe Julia
Glushko (Israel).

Halep a coborât un loc
Jucătoarea de tenis Simona
Halep a coborât de pe locul
trei pe poziţia a patra în clasamentul WTA, conform ierarhiei ce a fost anunţată
ieri. Halep are 5672 de
puncte. Irina-Camelia Begu
se menţine pe locul 34, cu
1401 puncte, Monica Niculescu a coborât de pe 57
pe 61, cu 853 de puncte, iar Alexandra Dulgheru a înregistrat de asemenea o coborâre, de pe poziţia 95 pe 97,
cu 587 de puncte. În top 200 se mai află Sorana Cîrstea
- locul 116 cu 488 de puncte, coborâre de pe 102, Andreea Mitu - locul 117 cu 483 de puncte, coborâre de pe
116, şi Ana Bogdan - urcare de pe locul 202 pe 191, cu
271 de puncte. Primele trei locuri în clasamentul WTA
de simplu sunt ocupate de următoarele sportive: Serena
Williams (SUA)- 9.777 puncte, Maria Şarapova (Rusia)8.210, Petra Kvitova (Cehia)- 6.291. La dublu, Monica
Niculescu este jucătoarea română cel mai bine clasată.
Niculescu a coborât de pe locul 44 pe 48, cu 1510 puncte.
Irina-Camelia Begu se menţine pe poziţia 49, cu 1495
de puncte, iar Raluca-Ioana Olaru se menţine pe 61, cu
1288 de puncte.
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Săptămâna Filmelor
de Oscar la Patria
Dramă, biografic
Durata: 117 min.
3 premii Oscar 2014 –pentru
cel mai bun actor în rol principal şi secundar, machiaj
2 premii Globul de Aur
◾ 19.30 – Mari regizori / Special Oscar: Blue Jasmine
(SUA, 2013)
Regia: Woody Allen
Cu: Cate Blanchett, Alec
Baldwin, Peter Sarsgaard
Dramă, comedie
Premiul Oscar pentru cea mai
buna actriţă: Cate Blanchett

În săptămâna premergătoare decernării pre miilor Oscar cinefilii
braşoveni vor avea ocazia să vadă la Cinemateca
Patria câteva filme premiate în ediţiile trecute.
Astăzi 17 februarie
◾ 20:00 – Seara filmului asiatic /Special Oscar: Mongol
Regia: Sergei Bodrov
Cu: Tadanobu Asano,
Amadu Mamadakov
Epic, istoric
Nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun film
străin (Kazahstan)
Mâine 18 februarie
◾ 20:00 – Seara Doc And
Roll / Special Oscar: Searching For Sugar Man (Suedia, 2012)
Regia: Malik Bendjelloul
Cu: Rodriguez, Stephen
„Sugar” Segerman
Documentar, biografic
Premiul Oscar pentru cel
mai bun documentar –
2013
Joi 19 februarie
◾ 20:00 – Comedy Classics /
Special Oscar: Grand Hotel
Budapest (SUA, 2014)
Regia: Wes Anderson
Cu: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Adrien Brody
Comedie
9 nominalizări la premiul
Oscar

Vineri 20 februarie
◾ 20:00 – Film Cult / Special
Oscar: Nu există ţară pentru bătrâni (SUA, 2007)
Regia: Ethan şi Joel Coen
Cu: Josh Brolin, Tommy
Lee Jones, Javier Bardem
Thriller dramatic
8 nominalizări şi 4 premii
Oscar inclusiv cel mai bun
film, regie şi scenariu
adaptat
2 premii Globul de Aur

Sâmbătă 21 februarie
◾ 11:00 – Matineu copii:
Shrek (2001)
Regia: Andrew Adamson
Animaţie.
Dublat în limba română
◾ 17:00 – Mari actori / Special Oscar: Dallas Buyers
Club (SUA, 2013)
Regia: Jean-Marc Vallée
Cu: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared
Leto

Duminică 22 ianuarie
◾ 11:00 – Matineu copii:
Doamna şi vagabondul
(Lady and the Tramp)
(SUA, 1955)
Regia: Clyde Geronimi,
Wilfred Jackson
Animaţie
Durata: 76 min.
◾ 17:00 – Golden Classics /
Special Oscar: Bulevardul
amurgului (Sunset Boulevard) (1950)
Regia: Billy Wilder
Cu: William Holden, Gloria
Swanson
Dramă, film noir.
3 premii Oscar !
◾ 19:00 Seara de Oscar / Special Oscar: 12 ani de sclavie
(12 Years a Slave) (2013)
Regia: Steve McQueen
Cu: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt
Dramă, istoric
3 premii Oscar 2014

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

ROLUL VIEŢII MELE
-PREMIERĂ(WISH I WAS HERE)
Regie: Zach Braff
(AP-12) Comedie, Dramă, 106 min.
ora: 18:00
KINGSMAN:
SERVICIUL SECRET
-PREMIERĂ(KINGSMAN: THE SECRET SERVICE)
Regie: Matthew Vaughn
(AP-12) Acţiune, Aventuri, 129 min.
ora: 18:45
CINCIZECI DE UMBRE
ALE LUI GREY
-PREMIERĂ(FIFTY SHADES OF GREY)
Regie: Sam Taylor-Johnson
(N-15) Dramă, Romantic, 124 min.
orele: 19:30, 21:15

STOCKHOLM
-PREMIERĂRegie: Rodrigo Sorogoyen
(AP-12) Dramă, Romantic, 90 min.
ora: 13:45

ASCENSIUNEA LUI JUPITER -3D(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
(AP-12) Acţiune, Aventuri, SF, 128 min.
orele: 15:00, 17:15

SPONGEBOB:
AVENTURI
PE USCAT
-3D- DUBLAT
(THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER)
Regie: Paul Tibbitt
(AG) Animaţie, Aventuri, Comedie, 93 min.
ora: 13:30

NUNTAŞI DE ÎNCHIRIAT
(THE WEDDING RINGER)
Regie: Jeremy Garelick
(AP-12) Comedie, 101 min.
orele: 20:00, 22:15

WHIPLASH
Regie: Damien Chazelle
(AP-12) Dramă, Muzical, 105 min.
ora: 21:45
12 ANI
DE COPILĂRIE
(BOYHOOD)
Regie: Richard Linklater
(AP-12) Dramă, 164 min.
ora: 15:30

PENE GALBENE
-3D- DUBLAT
(YELLOWBIRD)
Regie: Christian De Vita
(AG) Animaţie, Familie, 90 min.
ora: 13:15
CEI 6 SUPER EROI
-3D- DUBLAT
(BIG HERO 6)
Regie: Don Hall,
Chris Williams
(AG) Acţiune, Animaţie,
Aventuri, Comedie, 102 min.
ora: 16:00

Marţi

Horoscopul zilei
Berbec. Dimineaţă s-ar putea să întâmpinaţi probleme financiare, însă nu este cazul să vă demoralizaţi. Aveţi mai
mult noroc după-amiază. O rudă apropiată vă propune o
colaborare pe termen lung.
Taur. Aveţi succes pe plan sentimental şi în societate. Dupăamiază, primiţi veşti bune, din cauza cărora vă schimbaţi
programul. Este o zi bună pentru planuri de viitor, în legătură
cu o afacere.
Gemeni. Relaţiile cu prietenii au de suferit din cauza principiilor pe care le susţineţi cu încăpăţânare. Vă sfătuim să
vă întrebaţi dacă nu cumva cei din jur au dreptate. Prietenii
vă ajută să treceţi mai uşor peste o deziluzie sentimentală.
Rac. Dimineaţă faceţi planuri de vacanţă împreună cu persoana iubită. Sunteţi bine dispus, pentru că vă simţiţi înconjurat de prieteni adevăraţi. Ţineţi cont de sfaturile unei
persoane cu experienţă.
Leu. S-ar putea să aveţi dificultăţi pe plan sentimental şi să
fiţi nevoit să luaţi o decizie importantă. Astăzi puteţi să vă
faceţi proiecte de viitor şi să vă folosiţi cunoştinţele teoretice.
Munca depusă îşi va arăta rezultatele în scurt timp.
Fecioară. Traversaţi un moment favorabil, în care aveţi posibilitatea să vă asumaţi noi responsabilităţi sau să începeţi
o activitate extraprofesională. Puteţi avea succes în activităţile
intelectuale şi sociale, ajutat fiind de farmecul personal.
Balanţă. Puteţi să vă faceţi planuri în legătură cu pornirea
unei afaceri. Prietenii şi partenerul de viaţă vă susţin şi vă
ajută cu sfaturi utile. După-amiază s-ar putea să aveţi o dispută cu un membru al familiei.
Scorpion. Vă sfătuim să nu vă faceţi un plan strict pentru
astăzi. Dimineaţă sunteţi nevoit să faceţi mai multe drumuri
scurte, iar după-amiază aveţi ocazia să rezolvaţi o problemă
financiară a familiei.
Săgetător. Dimineaţă aveţi mult de alergat pentru nişte acte
legate de o moştenire. Spre seară, vă pregătiţi să plecaţi întro călătorie în interes familial, împreună cu partenerul de
viaţă.
Capricorn. Puteţi să vă faceţi planuri în legătură cu o afacere
rentabilă, care vă va îmbunătăţi radical situaţia financiară.
Relaţiile cu prietenii şi cu rudele sunt foarte bune. În partea
a doua a zilei, aveţi musafiri care va fac o deosebită plăcere.
Vărsător. Intuiţia vă ajută să faceţi schimbări importante în
plan social. Pentru aceasta, însă, sunteţi nevoit să faceţi mai
multe drumuri scurte, împreună cu un prieten. Vă sfătuim
să profitaţi de acest moment favorabil.
Peşti. Dimineaţă aveţi şansa să găsiţi un serviciu mai bine
plătit sau să fiţi promovat. Veţi avea responsabilităţi mai
mari, dar şi câştigurile vor fi pe măsură. Vă recomandăm
să vă consultaţi cu partenerul de viaţă.
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O scrisoare pe care ar face
bine s-o citească şi d. director
general al Căilor Ferate
locomotiva cu aburi a cedat
locul celei electrice... Iar inventivitatea omului, nevoia
de spaţiu şi de viteză au dus
la apariţia căilor ferate suspendate şi a celor din subteran. În ţara noastră, povestea
trenului începe în 1854, odată cu darea în folosinţă a primei căi ferate – între
localităţile Oraviţa şi Baziaş.
Doar că... mai avem cale lungă de străbătut până să atingem condiţiile celor din Vest...
Cred că pentru fiecare dintre noi, atunci când eram copii, era o bucurie să mergem
cu trenul! Era o „aventură”
în care călătoream „ca gândul şi ca vântul”... Din păca„Un cititor braşovean ne scrie.
Ducându-mă într’una din
zilele trecute la Sf. Gheorghe,
a trebuit să mă scol la ora 5
dimineaţa, ca să pot prinde
trenul de 6.45.
Până la gară am dat birjarului 40 de lei şi la gară, casierului, pentru biletul de
clasa II-a: 90 de lei. Deci, în
total 130 lei. După o oră şi
jumătate am ajuns în Sf.
Gheorghe. Dar nu în oraş,
unde aveam treabă, ci la gară.
Iar dela gară în oraş a trebuit
să dau alţi 10 lei autobuzului
ce face această cursă.
Prin urmare am plătit în
total 140 lei.
La înapoiere n’a fost însă
tot aşa. Dar n’a fost tot aşa
fiind-că nu m’am înapoiat cu
trenul.
Am luat autobuzul din
chiar centrul oraşului Sf.
Gheorghe, am plătit taxa de
60 de lei şi acesta m’a adus,

numai într’o oră, în centrul
Braşovului, la Promenadă.
Pe drum cugetam: „Dacă
plecam cu autobuzul la Sf.
Gheorghe, n’aveam nevoie
nici să mă scol atât de dimineaţă – fiind-că autobuzul
pleacă la ora 8 –, nici să fac
o oră şi jumătate pe drum –
fiind-că face o singură oră,
şi nici să cheltuesc 140 de
lei, fiind-că cu autobuzul mă
costă numai 60 lei”.
Asta în ce mă privea pe
mine. Dar am cugetat în acelaş timp şi la căile noastre
ferate.
„Cum să nu dea ele deficite când Statul a îngăduit o
astfel de concurenţă cum
sunt autobuzele de cursă dintre oraşe şi când căile ferate
se încăpăţânează la acel tarif urcat care nu are nici un
fel de justificare?”
Carpaţii – Anul X, nr. 524;
Duminecă, 30 Martie 1930

Trenul este unul dintre cele
mai vechi mijloace de transport. Povestea acestuia începe
acum 200 de ani, odată cu
inventarea şi construirea primelor căi ferate şi a primelor
vagoane, folosite iniţial în
mine. De atunci şi până în
prezent, evoluţia trenurilor a
fost continuă. Primele şine făcute din lemn – au fost rapid înlocuite cu cele din oţel,

te, numai noi, cei lipsiţi de
griji, simţeam acest lucru...
Astăzi, călătoria cu trenul a
devenit una plină de „neprevăzut”; iar preţul ridicat al biletelor în raport cu calitatea
serviciilor oferite, ne fac să ne
gândim de două pri înainte de
a pleca la drum... Doar naveta
rămâne un „rău” necesar...
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Din presa maghiară
Sanatoriul privat al doctorului Depner Vilmos

Braşovul este prezentat până şi în manualele şcolare ca
cel mai sănătos oraş din ţară. Munţii şi pădurile din jurul
oraşului îi asigură un aer curat, puternic, îl apără de vânturile pline de praf şi invită la plimbări relaxante în natură.
Este un oraş căutat pentru vacanţe, dar şi pentru tratamente. Printre cele mai renumite sanatorii se numără şi
Sanatoriul condus de dr. Depner Vilmos, fiind căutat de
pacienţi din ţară şi din străinătate.
Sanatoriul de pe str. Hirscher oferă camere confortabile,
săli de operaţii şi de tratament dotate cu aparatură medicală modernă, respectând normele de igienă. Pacienţii
îşi găsesc aici relaxare, tratament medical de calitate şi
însănătoşire grabnică.

Reclamă în Brassói Lapok Emlék album
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914
Falsificarea de bancnote, o experienţă periculoasă
Comisia Cătuneanu a Judecătoriei Braşov a dezbătut o
zi întreagă cazul de falsificare de bani în care sunt acuzaţi
Ciorogariu Ioan şi Nicolae, Vidám
János, Ursu Ioan şi încă opt
persoane. Acuzaţii erau din
judeţul Târnava Mare şi în
luna noiembrie
a u
fabricat câte
200 de monede de 5 respectiv de 10 lei şi au încercat să le pună în circulaţie. Dar
falsurile erau aşa de nereuşite încât
la încercarea de a cumpăra o pâine cu 5 lei, au fost descoperiţi. La percheziţia locuinţei lui Ciorogariu s-au găsit
toate monedele false. Cei nominalizaţi şi-au recunoscut
vinovăţia, ceilalţi opt negând-o. După o lungă deliberare,
Ciorogariu Ioan şi Vidám János au primit câte 3 ani de
închisoare, Ciorogariu Nicolae şi Ursu Ioan 10 luni de
închisoare, iar ceilalţi opt au fost eliberaţi.
Cei condamnaţi au depus recurs pentru scurtarea detenţiei, iar procurorul a
făcut recurs pentru condamnarea celor eliberaţi
şi pentru o sentinţă mai
gravă în cazul celor condamnaţi.

În: Brassói Lapok,
nr. 72, 29 martie 1934
Dinu Eva

Cristina Baciu

Tractor cu semiremorcă pentru colectarea fânului pe pante
La Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Tractoare
(CCSITT) din Braşov, preocupările pentru realizarea
unor „echipamente ataşabile
la tractoare” (folosite în agricultură) s-au concretizat,
recent, în „semiremorca autopropulsată pentru colectarea fânului de pe pajiştile
situate pe pante foarte accentuate, până la 30 de grade, o
premieră în ţară pentru asemenea declivităţi”, scria Şt.
Banaru.
Semiremorca, cu o capacitate de 600 kg masă verde,

era cuplată la un tractor de
52 CP aflat în producţia de

serie la întreprinderea de profil. După cum se observă din
fotografia alăturată, cuplul
tractor-semiremorcă era dotat
cu 6 roţi, toate motoare (ceea
ce era un avantaj, évidemment), precum şi un „încărcător frontal”.

Acest din urmă echipament
îi conferea cuplului tractorsemiremorcă posibilitatea de a fi
utilizat şi în afara
sezonului de colectare a fânului,
de pildă la „transportul gunoiului
de grajd” (capacitatea benei era de 2,5 tone).
O altă posibilitate a cuplului
– ceea ce îi mărea avantajele
pe care le prezenta – era aceea
că tractorul putea fi echipat
cu „o cositoare şi greblă şi
chiar cu o ... mătură”, în locul
încărcătorului frontal, care era

demontabil, ceea ce era genial, nu altceva!
Semiremorca era, de asemenea, detaşabilă, ceea ce îi
conferea tractorului autonomia
de a fi folosit în alte scopuri.
Cuplul, binomul remarcabil
tractor-semiremorcă (tractoremorca, i-aş spune eu), realizat de un colectiv condus de
ing. Cornel Roşianu, a fost experimentat cu „bune rezultate”
pe unul din perimetrele Institutului de Cercetare pentru
Cultura Pajiştilor.
Drum Nou, 19 februarie 1983
Iulian Cătălui
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Programul „Rabla” 2015
demarează luna viitoare
Programul de stimulare
şi înnoire a parcului
auto naţional ar putea
debuta, în acest an,
după jumătatea lunii
martie, iar începând de
ieri, 16 februarie, Ghidul
de finanţare este în consultare publică, timp de
zece zile.
Anunţul a fost făcut de Graţiela Gavrilescu, ministrului
Mediului, Apelor şi Pădurilor.
„Timp de zece zile, începând
de astăzi (n.r. ieri), Ghidul de
finanţare a Programului Rabla va fi în consultare publică
pe site-ul ministerului. Finanţarea Rabla 2015 face parte
din bugetul Fondului de Mediu
şi sper ca, în prima şedinţă de
Guvern, să fie aprobat bugetul
Administraţiei Fondului pentru Mediu. Bugetul pentru programul «Rabla» este de 200
de milioane lei, cu 33% mai
mare decât bugetul anului
2014”, a spus Gavrilescu.

Potrivit ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prima
de casare va rămâne, în acest
an, la 6.500 de lei, iar eco-bonusul destinat celor care vor
să cumpere o maşină ecologică a fost majorat de trei ori,
de la 500 la 1.500 de lei.
„În acelaşi timp, sperăm ca
prin dezbaterea publică, să

putem să finanţăm 25.000 de
tichete electronice, din care
20.000 pentru persoane fizice.
Sperăm ca, pe parcursul lunii
martie, poate la jumătatea lunii, cetăţenii români să poată
accesa programul”, a explicat
Gavrilescu.
Oficialul a precizat, totodată, că, în cazul eco-bonusului,

achiziţionarea
unui astfel de
voucher se face
numai pentru
autovehicule
noi al căror
motor generează o cantitate
de emisii de
CO2 mai mică
de 100 g/km.
Sistemul
electronic de
alocare a voucherelor din
Programul
„Rabla” rămâne valabil în
acest an, iar
persoanele fizice se pot adresa
producătorilor sau dealerilor
validaţi în program, a adăugat
ministrul Mediului.
Pentru ediţia din 2014, Programului „Rabla” i-au fost
alocate 20.000 de tichete valorice, din care 17.000 pentru
persoane fizice, iar restul pentru persoane juridice.

Mitsubishi negociază cu Nissan

Mitsubishi negociază cu rivalii de la Nissan pentru crearea
unui model care să înlocuiască Lancerul. Surse apropiate
discuţiilor citate de Automotive News spun că Mitsubishi
şi Nissan ar putea colabora pentru dezvoltarea a cel
puţin un model sedan, dar şi un înlocuitor pentru Galant,
o berlină de clasă medie pe care Mitsubishi a scos-o din
fabricaţie în 2012. Mitsubishi a negociat cu Renault să
adapteze Latitude pentru gama japonezilor, însă discuţiile
au eşuat.

Maşinile licurici

Nissan a anunţat că va implementa pe maşinile sale vopsea fosforescentă. Noii pigmenţi pe bază de aluminat de
stronţiu vor face ca automobilul să fie fosforescent pe
timp de noapte. Primul model care va beneficia de noua
tehnologie va fi automobilul electrică Nissan Leaf. Pentru
acest proiect, producătorul japonez a lucrat cu Hamish
Scott, creatorul învelişului care absoarbe energia razelor
ultraviolete pe timpul zilei şi o restituie sub formă de
fotoni în timpul nopţii timp de 8 până la 10 ore. Proprietăţile
vopselei sunt garantate 25 de ani.

Volkswagen se aşteaptă la un an dificil în 2015

Cel mai mare constructor auto european, grupul german
Volkswagen, a anunţat că se aşteaptă ca 2015 să fie un
dificil în condiţiile în care vânzările principalei sale mărci
au scăzut în luna ianuarie pentru a patra lună consecutivă,
transmite Reuters. Marca VW, principala divizie a grupului
Volkswagen, a înregistrat în luna ianuarie 2015 o scădere
a vânzărilor de 2,8% comparativ cu luna ianuarie 2014
până la 507.100 unităţi. Vânzările realizate pe pieţele
din Europa şi China, regiuni responsabile pentru aproape
trei sferturi din livrările record de 6,12 milioane unităţi
realizate anul trecut de marca VW, au scăzut cu un procent până la 124.900 în cazul Europei şi cu 0,7% până
la 265.900 unităţi în cazul Chinei.

După Logan 10 ani, Dacia pregăteşte
în martie un nou model aniversar
Renault şi Dacia se pregătesc intens pentru
ediţia de anul acesta a Salonului
Auto de la Geneva. Dacă francezii
au anunţat deja lansarea noului lor
crossover compact, botezat Kadjar,
Dacia încă păstrează un mister total
asupra noutăţilor sale pentru salonul
elveţian.
Într-un comunicat de presă, Grupul
Renault anunţă lista oficialilor prezenţi la
eveniment, dar şi faptul că brandul românesc

va lansa o ediţie specială, menită să celebreze
zece ani de la relansarea mărcii.
Inspiraţi probabil de succesul ediţiei special dacia Logan 10 ani,
care s-a vândut foarte bine pe piaţa
naţională, românii se gândesc să
joace cartea unei ediţii aniversare la
nivel mondial.
Ediţia aniversară Dacia va fi dezvăluită oficial în prima zi de presă a Salonului
de la Geneva, adică în data de 3 martie.

Noua generaţie Toyota Avensis
Unul dintre modelele clasice ale gamei
Toyota primeşte în
acest an o nouă generaţie care schimbă
radical abordarea estetică, tehnică şi tehnologică. Noul Toyota
Avensis a fost dezvăluit
prin două fotografii oficiale
şi va fi prezentat publicului la
începutul lui martie la Salonul
Auto de la Geneva.
Primul şoc legat de noul
Avensis este cel estetic. Viitoarele Avensis sedan şi Avensis break vor beneficia de o
zonă frontală stilizată modern,
în linia care a debutat pe Corolla şi Auris şi foarte departe
de liniile clasice ale actualului
model. Toyota nu a dezvăluit
niciun fel de informaţie legată
de motorizările noului Aven-

sis, afirmând în comunicatul
oficial doar că vom vedea la
treabă „o nouă gamă de motoare care promit atât performanţe, cât şi eficienţă”. Există,
astfel, premise serioase pentru
ca noul Avensis să primească
încă de la debutul noii versiuni cel puţin unul dintre noile motoare turbo de 1.0 sau
1.3 litri pe care Toyota le-a
anunţat încă de acum un an.
Încă nu au fost date
publicitătʼii plajele de putere
pe care se întind noile unităţi

de propulsie, însă este destul
de clar că actualele motoare
aspirate de 1.6 (132 CP) şi
1.8 litri (147 CP) vor trece în
istorie, acestea urmând să facă
loc unor variante cu puteri
asemănătoare ale unităţii de
1.3 litri turbo. Conform primelor informaţii dezvăluite
de presa occidentală, noile
unităţi vor fi cu până la 30%
mai eficiente şi vor îmbunătăţi
serios performanţele oferite
de modelului japonez de clasă
medie.

Orar patinoar: 10 – 21.30
serii de 90 min de la:
10-11.30; 12-13.30; 14-15.30; 16-17.30; 18-19.30; 20-21.30
Preţuri/serie: adulţi – 10 lei, copii, elevi, studenţi – 5 lei
Închiriere patine: 10 lei

