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Braşovul, fruntaş la
produsele tradiţionale
autorizate!

Proiectul Nabucco
ar putea fi relansat
Bulgaria şi Azerbaidjanul vor să propună Comisiei Europene
relansarea proiectului gazoductului Nabucco, eşuat în 2013
în lipsa furnizorilor, a anunţat premierul bulgar Boiko Borisov,
după discuţii la Sofia cu preşedintele azer Ilham Aliyev, transmite Novinite. Borisov a declarat că va prezenta Comisiei Europene, împreună cu Aliyev, proiectul de relansare a Nabucco
Preşedintele bulgar a subliniat că Bulgaria este un membru
extrem de loial al Uniunii Europene. El a făcut astfel referire
la decizia autorităţilor de la Sofia de a bloca construcţia gazoductului South Stream, la solicitarea Comisiei Europene,
acesta fiind motivul pentru care Rusia a renunţat la proiect,
optând în schimb pentru o conductă către Turcia.
„Bulgaria nu poate doar să servească interesele Comisiei Europene, în acest caz este un proiect care este orientat integral
către NATO şi Europa. Ani întregi am investit bani în proiectul
Nabucco”, a adăugat Borisov, citat de Mediafax.
Proiectul Nabucco viza alimentarea Europei cu 31 miliarde
metri cubi de gaze naturale pe an printr-o conductă care urma
să transporte gaze din Turcia până în Austria, prin Bulgaria,
România şi Ungaria. Iniţial, gazoductul urma să traverseze
şi teritoriul Turciei, având o lungime de 3.900 kilometri şi
un cost estimat la 7,9 miliarde euro. Proiectul a fost revizuit
în 2012 şi redenumit Nabucco West, lungimea fiind redusă
la 1.315 kilometri, cu tranzit prin Bulgaria, România şi Ungaria. Costul proiectului revizuit nu a fost precizat.

Un număr de 103 produse din Braşov au fost atestate
ca fiind tradiţionale conform noii legislaţii adoptate
anul trecut, ceea ce situează judeţul pe primul loc pe
ţară în acest domeniu, a declarat Viorica Sofian, consilier superior în cadrul Serviciului Produse Tradiţionale din cadrul Direcţiei Agricole Braşov. Conform
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acesteia, au primit atestatul de produs tradiţional românesc după noua legislaţie 53 de produse din carne
de porc, vită, oaie şi viţel, 35 de produse pe bază de
lapte, şase — pâine, două — conserve (nectar din
petale de trandafir şi dulceaţă de trandafir) şi şapte
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produse tradiţionale pe bază de peşte.

Compania de proiect nu a reuşit însă să convingă consorţiul
Shah Deniz II din Azerbaidjan să furnizeze gaze pe această
rută, grupul BP şi ceilalţi parteneri optând pentru o rută cu
destinaţie finală Italia. Acţionarii consorţiului Nabucco erau
OMV (Austria), Transgaz Mediaş (România), BEH (Bulgaria),
MOL (Ungaria), BOTAS (Turcia) şi GDF Suez (Franţa).
Azerbaijanul era principalul potenţial furnizor de gaze naturale
pentru Nabucco.

Se ieftineşte transportul pe cablu

FC Braşov îngroaşă rândul „insolvenţelor”

Tarifele practicate pentru transportul
pe cablu vor fi reduse pe unele instalaţii, începând de luni, 9 martie.
Chiar dacă nu se va modifica preţul
cartelelor, punctele anulate pentru o
urcare sau coborâre cu telegondola,
cele două telecabine şi cele două telescaune vor fi mai puţine decât până
acum. Pentru telecabina Capra Ne-

Tribunalul Braşov a admis, miercuri,
cererea unei societăţi de securitate şi
a decis deschiderea procedurii de insolvenţă a societăţii care administrează gruparea FC Braşov, stabilind
termen pentru continuarea procesului
data de 3 iunie. „Admite cererea formulată de creditoarea SC Silnef Security SRL; Dispune deschiderea

agră şi telegondola Postăvarul se vor
anula de pe cartele 5 puncte în loc
de 6, pentru telecabina Kanzel 4
puncte în loc de 5, pentru telescaunul
Ruia 3 puncte în loc de 4, iar în cazul
telescaunului Lupului, călătoria va
costa 2 puncte în loc de 3. Tarifele
pentru instalaţiile de teleschi rămân
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la fel.

procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC Fotbal Club
Brasov SA; Acordă termen de control
la 3 iunie 2015”, se arată în soluţia
Tribunalului Braşov. Gruparea FC
Braşov traversează o criză financiară
din vara anului trecut, jucătorii şi angajaţii având restanţe salariale pe mai
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multe luni.
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Accident rutier pe DN1, la ieșire din Ucea
Două persoane au ajuns miercuri noaptea la spital, în urma
unui accident produs pe DN1, într-o curbă periculoasă, la
km 241+300 m. Un făgărăşean de 22 ani, care conducea
un autoturism, dinspre Ucea spre Făgăraş, a pierdut controlul
asupra volanului şi autoturismul condus de el s-a răsturnat
în afara carosabilului.
Accidentul s-a soldat cu rănirea a doi pasageri aflaţi în autoturism, care au fost transportaţi la spital. Cercetările sunt
continuate de polițiști, pentru stabilirea împrejurărilor exacte
în care s-a produs accidentul.

Parlamentul a respins legile „Big Brother”

Plenul Camerei Deputaţilor a respins legile de tip Big Brother
privind comunicaţiile electronice şi legea privind securitatea
cibernetică a României, votul fiind unul covârşitor în acest
sens, după ce Curtea Constituţională a considerat că aceste
proiecte nu sunt în acord cu legea fundamentală. „Sper ca
deciziile CCR să fie o lecţie pentru noi toţi să respectăm
drepturile fundamentale şi să nu mai susţinem legi de tip
Big Brother. România trebuie să fie o ţară fără legi de tip
Big Brother”, şi-a motivat votul din plen deputatul Remus
Cernea. Ambele proiecte de lege aveau raport pentru respingere, votul deputaţilor fiind doar o formalitate.

Noi obligații pentru cei care cumpără o mașină
Persoanele care şi-au vândut maşina riscă să primească
acasă amenzi pentru neplata rovinietei dacă noul proprietar
nu anunţă la Poliţie, în 30 de zile, transmiterea dreptului de
proprietate. Singura variantă pe care o au la dispoziţie cei
care s-au trezit amendaţi chiar dacă nu mai au autoturism
este să solicite în instanţă anularea proceselor verbale, în
15 zile de la primirea acestora. Persoanele care cumpără
un autoturism au obligaţia de a anunţa la Poliţie transmiterea
dreptului de proprietate, în cel mult 30 de zile, au precizat
pentru avocat.net reprezentanţii Direcţiei Regim Permise
de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul MAI.
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Brașovul, pe primul loc la
produsele atestate tradițional
Un număr de 103 produse din Brașov au fost
atestate ca fiind tra diționale conform noii
legislații adoptate anul
trecut, ceea ce situează
județul pe primul loc pe
țară în acest domeniu, a
declarat Viorica Sofian,
consilier superior în cadrul Serviciului Produse
Tradiționale din cadrul
Direcției Agricole Brașov, pentru agerpres.ro.
Conform acesteia, au primit
atestatul de produs traditʼional
românesc după noua legislatʼie
53 de produse din carne de
porc, vită, oaie și vitʼel, 35 de
produse pe bază de lapte, șase
— pâine, două — conserve
(nectar din petale de trandafir
și dulceatʼă de trandafir) și
șapte produse traditʼionale pe
bază de pește.
„Noi excelăm acum prin
produsele din carne cum ar fi
pastrama de oaie, pastrama
de vițel, cârnați din carne de
vită și oaie, a fermierilor din

localitățile Fundata, Rupea,
Făgăraș. În ceea ce privește
produsele atestate din lapte,
aici avem mai mult brânzeturi,
pornind de la brânza de burduf în coajă de brad, telemea
de vacă și de oaie, urdă, caș
afumat produse la Bran, Fundata, Rotbav și un cașcaval
de Șirnea, foarte bun. Zilnic
se produc circa 150 de kg de
produse tradiționale și nu mai
mult de 400 de kg, în cazul în
care un producător are mai
multe produse atestate. Pe

lună se produc puțin peste
1000 de kg de produse
tradiționale atestate. Toți cei
care fac produsele tradiționale
atestate sunt crescători de animale și procesatori, din tată
în fiu, iar alții cumpără laptele
din localitate și apoi în procesează. Cei care vin să
obțină atestat pentru un produs sunt tineri fermieri care
continuă afacerile de familie.
În general, cam toată familia
este implicată, dar cei tineri
vin cu documentele pentru că

se pricep mai bine la întocmirea acestora și sunt interesați
să obțină atestatul pentru ași continua afacerile”, a mai
afirmat sursa citată, pentru
agerpres.ro.
Referitor la obtʼinerea de
protectʼie la nivel european
pentru brânza de burduf în
coajă de brad, Viorica Sofian
a subliniat că pentru acest lucru
este nevoie de mai multă muncă pentru că trebuie să legi produsul de aria geografică pentru
această protectʼie.

Vești proaste despre vreme în acest weekend
Directorul Administraţiei
Naţionale de Meteorologie
(ANM), Ion Sandu, a anunţat,
ieri, la videoconferinţa cu prefecţii, că în această noapte este
posibil să ningă în sudul tʼării,
inclusiv în Capitală, iar meteorologii ar putea emite și coduri
portocalii.
„Pentru a avea o imagine
completă și corectă asupra
evoluției vremii în următoarele
două zile, aș face mențiunea că
în Europa sunt emise coduri roșii
pentru intensități foarte mari de
precipitații asociate cu vânt. În
România, deocamdată este emis
cod galben, care înseamnă viscol
la munte. Vineri este posibil să
se transforme în ninsoare inclusiv în București, adică în sudul
țării”, a spus directorul ANM.
„Ne așteptăm ca acolo unde
se asociază viteză de vânt de pes-

te 70 de km/h și ninsoare să emitem niște coduri portocalii pe
perioade limitate, urmând ca la
expirarea atenționării cod galben
la nivel național, adică sâmbătă,
să nu emitem la nivel național
o altă atenționare pentru că
precipitațiile se diminuează foarte mult. Rămâne însă vântul la
40-50 km/h și probabil pentru
acesta se vor mai emite
atenționări locale”, a mai pre-

cizat Ion Sandu. Conform oficialului ANM, vremea rea va
persista până mâine după-amiază.
ANM a emis cod galben de
vreme rea valabil de aseară
până mâine după-amiază, în
aproape toată ţara. Sunt anunţate ninsori, precipitaţii mixte
şi vânt care va depăşi la rafală
70 de kilometri pe oră şi va viscoli zăpada.

Anchetă în centrele de reținere și arestare
Avocatul Poporului (AP)
a anuntʼat ieri că a decis să
extindă ancheta demarată în
penitenciare la toate centrele
de retʼinere și arestare preventivă din tʼară.
„Verificările în aceste centre se fac după ce, în prealabil, în data de 27 ianuarie
2015, a fost declanșată o anchetă în toate penitenciarele
din România, ale cărei rezultate se află în analiza

specialiștilor instituției. În
cadrul anchetei, vor fi verificate condițiile de detenție
din toate centrele de reținere
și arestare preventivă, în raport cu respectarea drepturilor omului”, afirmă AP
într-un comunicat.
Avocatul Poporului mai
precizează că, la finalul ambelor actʼiuni de verificare,
va fi întocmit un raport special cu privire la situatʼia din

penitenciare și centrele de
retʼinere și arestare preventivă, raport ce va fi înaintat
Parlamentului și Guvernului.
„În cadrul raportului vor
fi propuse și soluții legislative
sau de altă natură în vederea
îmbunătățirii sistemului prin
care se realizează privarea
de libertate a persoanelor în
baza unei decizii a unei
autorități”, se mai arată în
comunicatul citat.
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Dumbravă: Instanțele militare
ar putea fi desființate
decător militar soluționează per
lună, la Iași, de exemplu, 1,9
dosare sau la Cluj 1,5 dosare.
La București, e adevărat că
sunt mai multe, opt dosare pe
lună. Trebuie să echilibrăm
munca judecătorilor pe toate
palierele, inclusiv la instanțele
militare și avem în intenție
acest lucru. Mai bine, spre
exemplu, ducem un post de la
aceste instanțe militare, prin
desființare, la Judecătoria
Botoșani care a avut încărcătură pe judecător, în 2014,
1.806 dosare”, a spus Dumbravă la ședintʼa de bilantʼ a
Curtʼii de Apel (CA) Suceava,
citat de Agerpres.
El a arătat că s-a discutat
deja acest subiect în cadrul
CSM și va fi avansată ''cât de
curând'' o propunere în acest
sens.
„A apărut, ca un fetiș, cum
că Tratatul de aderare la

Judecătorul Horațiu
Dumbravă, membru al
Consiliului Superior al
Magistraturii, a declarat
ieri la Suceava, că CSM va
propune desfiinţarea instanţelor militare pentru
că „nu au de lucru” și
înființarea unor complete specializate pentru militari, care să funcţioneze
la instanţele ordinare.
Potrivit lui Dumbravă,
instantʼele militare pentru care
CSM intentʼionează să propună
desfiintʼarea sunt Curtea de
Apel Militar București, precum și tribunalele militare Iași,
Cluj-Napoca, Timișoara și
București.
„Ca să aveți o imagine, un
judecător de la Curtea de Apel
Suceava soluționează pe lună,
în afara vacanței judecătorești,
peste optzeci de dosare, un ju-

Gruia Stoica a fost condamnat
la patru ani de închisoare cu executare
Omul de afaceri Gruia
Stoica, judecat pentru
infractʼiunea de cumpărare de
influentʼă în legătură cu o
licitatʼie organizată de Complexul Energetic Oltenia, a
fost condamnat, ieri, de Curtea de Apel Ploiești la patru
ani de închisoare cu executare.
În același dosar a mai fost
condamnat și avocatul Doru
Boștină, el primind trei ani
de închisoare cu executare
pentru trafic de influentʼă,
instantʼa mentʼinând măsura
preventivă a controlului judiciar.
Decizia Curtʼii de Apel
Ploiești nu este definitivă.
Omul de afaceri Gruia
Stoica a fost trimis în judecată

la data de 12 februarie 2014,
sub aspectul săvârșirii
infractʼiunii de cumpărare de
influentʼă, alături de avocatul
Doru Boștină, acuzat de trafic de influentʼă. Potrivit
DNA, în luna mai 2013, SC
Complexul Energetic Oltenia
SA (CEO) Târgu Jiu a lansat
public procedura de licitatʼie
ce avea ca scop încheierea
acordului cadru și a contractelor subsecvente având ca
obiect „Servicii de transport
feroviar de cărbune” pentru
sucursala Electrocentrale Craiova II, sucursala Electrocentrale Ișalnitʼa și sucursala
Electrocentrale Turceni. Potrivit rechizitoriului, la data
de 22 ianuarie 2014, Gruia
Stoica, persoană care contro-

lează GFR SA, membră a
grupului Grampet, i-a promis
avocatului Doru Boștină căi va da suma de 3 milioane
euro pentru ca acesta să își
exercite influentʼa pe care a
lăsat să se creadă că o are asupra directorului general al
CFR Marfă (functʼionar public), pentru a-l determina să
își încalce atributʼiile de serviciu și să-i comunice pretʼul
oferit de societatea pe care o
conduce, la licitatʼia din 29 ianuarie 2014, așadar să divulge date confidentʼiale. Acest
demers avea ca scop adjudecarea de către Gruia Stoica a
contractului ce făcea obiectul
licitatʼiei, respectiv transport
cărbune de la nivelul Complexului Energetic Oltenia.

Elena Udrea rămâne în arest preventiv
Fostul ministru Elena
Udrea rămâne în arest preventiv, după ce Înalta Curte
de Casatʼie și Justitʼie a respins
ieri contestatʼia acesteia fatʼă
de arestul preventiv în dosarul
„Gala Bute”.Argumentele
Elenei Udrea n-au fost destul
de convingătoare ieri. Ea a încercat să le spună magistraţilor, timp de aproape 4 ore, că
este nevinovată. Mai mult, că
denunţurile formulate împo-

triva ei sunt mincinoase şi
chiar a făcut şi o cerere pentru
a se confrunta cu aceşti denunţători din dosar. Se pare
că argumentele dar şi probele
aduse de anchetatori în faţa
magistraţilor au cântărit mult
mai mult. Elena Udrea este
arestată preventiv de mai bine
de o săptămână în dosarul
Gala Bute în care este acuzată
că l-a favorizat pe Rudel
Obreja, i-ar fi dat un contract

de stat pentru firmele acestuia.
Udrea a fost arestată pentru
30 de zile, ea fiind acuzată de
săvârșirea a trei infractʼiuni de
luare de mită, abuz în serviciu, tentativă la folosirea de
documente ori declaratʼii false,
inexacte sau incomplete pentru obtʼinerea pe nedrept de
fonduri din bugetul Uniunii
Europene, folosire a influentʼei
în scopul obtʼinerii de foloase
necuvenite.

Alianța Nord Atlantică nu ar
permite acest lucru. Nu este
adevărat. Dacă citim cu
atenție Legea cadru 362 din
2004, nu se face referință la
existența instanțelor militare”,
a spus Dumbravă, adăugând
că CSM va propune existentʼa
unor complete specializate
pentru militari la instantʼele
ordinare, inclusiv la Înalta
Curte.
„Instanțele militare nu au
efectiv de lucru. Trebuie să vă
imaginați că în anul 2014 nu
au avut niciun rechizitoriu de
soluționat, trimis în 2014.
Este inadmisibil, dacă ne gândim în raport cu celelalte
instanțe cum e Curtea de Apel
București, care are dosare extrem de complexe în penal,
dar nu numai în penal. Trebuie să facem propuneri, iar
Parlamentul să intervină”, a
mai afirmat judecătorul CSM.
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Știri pe scurt
Reducerea TVA de la 24 la 20%
va fi anunțată cu o lună înainte de aplicare
Reducerea TVA de la 24% la 20% va fi anunțată cu o lună
înainte de aplicare, iar cea referitoare la alimentele de bază
cu două săptămâni, a declarat, miercuri, Darius Vâlcov,
ministrul Finanțelor Publice. „Am discutat și ne-am consultat
cu cât înainte ar trebui să anunțăm această reducere pentru
ca și dumnealor să poată face modificările, care nu sunt
puține. Am ajuns la un termen de minimum o lună de zile
înainte de aplicarea cotei reduse de TVA, de la 24% la
20%, să se facă anunțul public din momentul în care publicăm ordonanța. Pentru modificarea accizelor și TVA la
produsele de bază termenul l-am redus la două săptămâni
tocmai pentru a nu exista acea perioadă de reducerea
consumului”, a spus Darius Vâlcov. Retailerii au cerut aplicarea cotei reduse de TVA înainte de sărbătorile de iarnă
pentru a nu le fi afectate vânzările.

ECONOMIC

Vineri

Investiţiile au scăzut
anul trecut cu 3,1%
Investiţiile nete realizate în economie au
scăzut în 2014, pentru
al doilea an consecutiv, cu 3,1%, la 65,59
miliarde lei (14,77 miliarde euro), în pofida
evoluţiei pozitive din
trimestrul al patrulea.

Un sejur de 1 Mai în Mamaia, cât un salariu mediu pe economie
Trei nopți de cazare la un hotel de trei stele costă circa
800 de lei, în timp ce salariul minim este de 724 de lei.
Hotelierii de pe litoral sunt optimiști și spun că pentru vacanţa de 1 Mai preţurile pornesc de la 60 lei/persoană/noapte la hotelurile de 3 stele, de la 100 lei/persoană/noapte
la hotelurile de 4 stele şi de la 229 lei/persoană/noapte la
hotelurile de 5 stele, în funcţie de serviciile pe care le oferă
fiecare unitate de cazare. Este vorba însă de prețuri minime.
În realitate, vorbim despre sume mai mari. Am făcut un
calcul la unul dintre hotelurile mari de patru stele din Mamaia. Cazarea pentru 3 nopți, cu intrare pe 30 aprilie și
ieșire pe 3 mai, costă 1.697 de lei. Vorbim despre o cameră
de două persoane – de fapt, despre cea mai ieftină cameră
dublă din hotel. Dacă sunteți romantici și vreți să aveți vedere la mare, nu la parcare, veți fi nevoiți să plătiți de la
2.018 lei în sus. În toate sumele acestea este inclus prânzul.

„Investiţiile concretizate în
lucrări de construcţii noi, în
anul 2014, au însumat
30666,3 milioane lei, reprezentând 46,8% din total, faţă
de 47,1% în anul 2013. Investiţiile în utilaje şi mijloace
de transport au însumat
26782,8 milioane lei, reprezentând 40,8% din total, faţă
de 42,4% în anul 2013”, se
arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică
(INS).
Diferenţa de 12,4% este reprezentată de categoria „alte
cheltuieli”, care include chel-

tuieli pentru lucrări geologice
şi de foraj, pentru cumpărarea
animalelor de muncă, de producţie şi reproducţie, plantaţii
de viţă de vie, pomi, împăduriri, cheltuieli pentru achiziţionarea obiectelor de inventar
gospodăresc de natura mijloacelor fixe, cheltuieli pentru

studiile de cercetare şi proiectare legate de obiectivele
de investiţii şi pentru serviciile
aferente transferului de proprietate.
Industria a atras 38,9% din
investiţii, urmată îndeaproape
de comerţ/servicii - 38,3%.
Construcţiile au o pondere de

15,7%, iar agricultura de 5,4%.
În trimestrul al patrulea din 2014,
comparativ cu trimestrul IV 2013, investiţiile
nete
realizate în economia
naţională au urcat cu
3%, creştere înregistrată la lucrări de
construcţii noi şi la
utilaje (inclusiv mijloace de transport)
cu 6,6%, respectiv cu
0,3%. La alte cheltuieli s-a înregistrat o
scădere cu 1,4%.
Comparativ cu trimestrul
IV 2013, în ultimele trei luni
din 2014 INS remarcă o creştere a ponderii investiţiilor
nete în lucrări de construcţii
noi cu 1,2 %. Ponderea investiţiilor nete în utilaje (inclusiv
mijloace de transport) a scăzut
cu 1,2%.

Relaxarea fiscală: Șocul este mare,
efectele pozitive nu se produc imediat
Șocul la nivel de fiscalitate va
fi destul de mare după aplicarea
măsurilor de relaxare fiscală, iar
efectele pozitive care rezultă în
urma acestor măsuri nu se vor
materializa imediat, astfel încât
veniturile la buget vor scădea, a
declarat ieri președintele Consiliului Fiscal, Ionutʼ Dumitru.
„Șocul este unul destul de
mare după... și efectele pozitive
care se vor materializa, cum ar
fi de exemplu mai multe locuri
de muncă, creștere economică
mai mare, nu se produc imediat”,
a mentʼionat Ionutʼ Dumitru.
Acesta a explicat că este nevoie de multă prudentʼă în acest
sens „pentru că în fiecare lună
se plătesc salarii, pensii, și nu

sunt sume mici”.
„Suntem cu toții de acord că
avem nevoie de o reducere a
fiscalității în România, mai ales
în zona de TVA și contribuții la
asigurări sociale, dar trebuie să
gândim foarte bine acest parcurs, pentru că nu te poți juca
cu cifrele. Trebuie să ai studii
foarte bine fundamentate de impact. Și chiar dacă sunt foarte
bine fundamentate, este vorba
despre foarte multe incertitudini,
de comportamente care nu vor
fi ușor modelate. Plecând de la
premisa că de la 1 ianuarie,
spre exemplu, ar trebui să scadă
TVA cu 4 puncte procentuale,
accizele la combustibil cu 20%,
impozitul pe dividende și taxa

pe stâlp eliminate, ce facem pe
termen scurt? Putem constata
că, pe termen scurt, până se
produc efectele pozitive pe care
contăm în economie, să constatăm că nu sunt bani în buget”,
a mentʼionat Ionutʼ Dumitru.
Acesta a precizat că este vorba despre „miliarde de lei, care
pe termen scurt, cel puțin, vor
fi cu greu acomodate până se
produc efectele de conformare,
de reducere a evaziunii, care
oricum sunt estimate extrem de
optimist — în momentul în care
spui că din 16 miliarde lei impact pe buget reducere de venituri și se reîntorc cu efecte de
runda a doua aproape două
treimi”.

Trecerea la impozitarea progresivă nu este
tehnic posibilă în următorii doi ani
Guvernul nu are în vedere impozitarea progresivă, cel puţin
în următorii doi ani, întrucât
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu are posibilitatea, prin aplicaţia pe care
lucrează, să aplice o cotă progresivă de impozitare a veniturilor, a declarat ieri ministrul
Finanţelor, Darius Vâlcov. „În
următorii doi ani nu este posibilă
trecerea la impozitarea progresivă pentru că astăzi ANAF nu
are posibilitatea, prin baza de

date, prin aplicaţia pe care o are
la dispoziţie, să aplice impozitarea progresivă. Deci nu vom discuta de impozitarea progresivă
nici măcar la nivel teoretic”, a
afirmat Vâlcov la o conferinţă
pe tema Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală, răspunzând unei întrebări.
Moderatorul conferinţei, Remus Vulpescu, l-a întrebat pe
ministru dacă, la finalul dezbaterii publice, Codul Fiscal ar putea să conţină o impozitare

progresivă a veniturilor sau va
rămâne cu siguranţă impozitarea
prin cotă unică.
Executivul prevedea în programul de guvernare de la începutul anului trecut introducerea
pe parcursul mandatului, în măsura în care cadrul fiscal-bugetar
o va permite, impozitului diferenţiat pe venitul salarial cu deductibilităţi fiscale, prin aplicarea
unor cote de 8%, 12% şi 16%,
care vor fi stabilite pe grile de
venit.
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Bolnavii din Sânpetru,
condamnați la moarte
Cei 85 de pacienți de la
unitatea de asistență
socială de pneumoftiziologie de la Sânpetru
sunt condamnați la
moarte, după ce Ministerul Sănătății a alocat
ZERO lei pentru medicamente. Este singura
unitate din Brașov, care
primește pacienți și din
Covasna și Prahova.
„Am primit fila de buget
de la Ministerul Sănătății,
iar pentru medicamente nu
am primit niciun ban. Vorbim despre pacienți care au
boli pneumoftiziologice, dar
aceștia au și boli asociate,
precum diabet sau insuficiențe respiratorii”, a declarat
Laura Bratosin (foto),
directorul institutʼiei. Anul
trecut s-au cheltuit 82.000
de lei pentru medicamente,
iar cele care există pe stoc
în acest moment ajung pentru o lună. Iar acest lucru

se întâmplă în contextul în
care săptămâna trecută a
fost lansată de Ministerul
Sănătătʼii, cu surle și trâm-

bitʼe, o strategie de luptă împotriva TBC.
Unitatea de la Sânpetru are
dublă finantʼare: de la Consi-

liul Judetʼean Brașov (pentru
cheltuilile materiale și de
întretʼinere) și de la Ministerul
Sănătătʼii (pentru salariile personalului medicale și tratament).
Standardul de cost pentru
un pacient, stabilit prin hotărâre de Guvern, este de 8.804
lei/an. „Ar trebui să ajungem
la 750.000 de lei pe an. Mai
mult, dacă facem și majorările
salariale la cei care au veniturile minime, nu avem banii
asigurați. Avem trei medici si
zece asistenți. Anul trecut am
primit 817.000 lei, iar anul
acesta am cerut 914.000 lei
și am primit 707.000 de lei”,
mai spune Bratosin, care a
precizat că va depune astăzi
o contestatʼie la București.
Consiliul Judetʼean Brașov
a alocat anul acesta 1,720 milioane de lei pentru cheltuieli
de personal pe partea nemedicală (infirmiere, îngrijitoare), întretʼinere, hrană etc.
Sebastian Dan

„Carava identității“
ajunge la Hărman
Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov și Directia Judeţeană Comunitară
de Evidenţă a Persoanelor
Braşov, Serviciul Public Comunitar Local de Evidentʼă
a Persoanelor Brașov, în calitate de parteneri, anuntʼă organizarea caravanei pentru
realizarea actelor de identitate și/sau stare civilă ce va
avea loc astăzi, 6 martie
2015, la ora 9.00 la sediul
primăriei Comunei Hărman,
strada Pietʼii, nr.1.
Potrivit organizatorilor,
actʼiunea se adresează persoanelor de etnie romă din
comuna Hărman. Aceștia
mentʼionează că sprijinul va
fi acordat prin suportarea
contravalorii emiterii cărtʼii
de identitate, în caz de expirare și/sau preschimbare,
schimbarea domiciliului,
pierderea documentului de
identitate sau în momentul
împlinirii vârstei de 14 ani.
În cazul în care se vor regăsi persoane identificate în
situatʼia de a nu avea acte de
stare civilă sau de identitate
și care sunt nedeplasabile
aceștia vor putea obtʼine documentele prin intermediul

unor actʼiuni de tip Camera
Mobilă, realizate cu sprijinul
partenerului în proiect, Directʼia Judetʼeană de Evidentʼă
a Populatʼiei.
De asemenea, se vor realiza anchete sociale în rândul
beneficiarilor pe baza cărora
aceaste persoane vor putea
beneficia de servicii de
asistentʼă și informare pentru
obtʼinerea unor drepturi sau
servicii de bază de care au
fost privatʼi prin lipsa actelor
de identitate, în următoarele
domenii: șomaj – întocmire
și depunere dosar, asistentʼă
medicală – înscriere la medic de familie, informare și
consiliere, asistentʼă socială
– întocmire și depunere dosar și educatʼie – înscriere la
școală, informare și consiliere.
Această actʼiune se derulează în cadrul proiectului
„Acces la servicii sociale de
bază pentru persoane vulnerabile din județul Brașov”,
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Proiectul beneficiază
de o finantʼare nerambursabilă de 25826 euro.

Tinerii de azi – Antreprenorii de mâine
Asociaţia „Centrul de excelenţă în
dezvoltare personală SOLOMON”
desfăşoară în perioada 6 - 22 martie
proiectul „Tinerii de
azi – Antreprenorii
de mâine”. Grupul
ţintă este constituit
de tineri cu vârste
între 16-26 ani din
Turcia şi România.
Proiectul a fost
aprobat de Agenţia
Naţională pentru
Programe Comunitare în Domeniul
Educaţiei şi Formării Profesionale
(ANPCDEFP) în cadrul programului „ERASMUS+” al Uniunii
Europene. Agenţia este o institutʼie
publică din subordinea MEN înfiinţată prin Hotărârea de Guvern
nr. 76/ 27.01.2005; prin Hotărârea
de Guvern nr.67/2007 Agenţia a
fost desemnată ca agenţie de implementare a programelor comunitare „Învăţare pe tot parcursul
vietʼii” (LLP), „Tineret în actʼiune”(YiA) și Erasmus Mundus în
perioada 2007-2013. Prin acest
document au fost incluse în AN
Centrul National Europass, Unitatea Natʼională Eurydice și Biroul
National Eurodesk. În 2013, prin
Memorandumul Guvernului nr.
10988 / 09.12.2013 Agenţia a fost
desemnată ca Agenţie de imple-

mentare pentru programul Erasmus+, în perioada 2014-2020.
Acest proiect pentru tineri se concentrează pe explorarea competenţelor cheie: „Învăţare, spirit de
iniţiativă şi generare de noi aptitudini” şi oferă coordonatele necesare tinerilor pentru ca aceștia
să înţeleagă antreprenoriatul dintro alta perspectivă. Dorim să-i facem pe tineri capabili să inţeleagă
mecanismele pentru transformarea ideilor în actʼiuni, pentru a deveni mai creativi şi inovatori, în
folosul personal și al comunitatii
lor, prin implementarea unor noi
idei de proiecte.
Scopul principal al acestui proiect
de tineri este de a oferi participantʼilor spatiu și instrumente pentru a descoperi anumite competentʼe

antreprenoriale şi personale din unghiuri diferite, pentru a clarifica
întʼelegerea lor și de a le folosi apoi
ca instrumente practice și metode
noi de lucru.
În cadrul acestui proiect, tinerii
vor participa la diverse întâlniri cu
antreprenori din diverse domenii
economice, cu membrii ai unor fundaţii internaţionale, sau cu membrii
ai unor agenţii. La finalizarea proiectului fiecare participant va primi
un certificat YOUTHPASS.
Agentʼia de Dezvoltare Durabilă
a judetʼului Brașov în calitate de
partener în cadrul acestui proiect
va sustʼine în data de 13 martie o
sesiune de comunicare, în cadrul
căreia va prezenta tinerilor participantʼi proiectele de succes ale
agentʼiei.
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Vila
Kertsch
o clădire istorică demolată

Vila Kertsch se afla pe locul clădirii Modarom de azi.
Conform istoriei oraşului, prima proiecţie cinematografică din Braşov s-a petrecut chiar în incinta Vilei
Kertsch, la 5 decembrie 1896, la numai câteva luni
de la prima proiecţie mondială din Paris a filmelor
fraţilor Lumière. Vila Kertsch a găzduit, în prima
parte a secolului XX, o serie de evenimente culturale
semnificative la care obişnuia să participe lumea bună
a Braşovului. Afectată de cutremurul din 1916 şi de
cel din 1940 şi grav avariată în anul 1944, în timpul
bombardamentelor din cel de-al Doilea Război Mondial, Vila Kertsch a fost ulterior complet demolată în
1970, în locul ei construindu-se clădirea Modarom.

Vineri
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Iluminarea în Centrul Vechi
va căpăta un aer de epocă
dat cu cablu aerian, cu corpuri
de iluminat cu sistem consolă,
identice cu cele existente în
Piaţa Sfatului. Odată cu finalizarea acestor lucrări, am reuşit să introducem un sistem de
iluminat adaptat specificului
arhitectural al zonei şi, în acelaşi timp, să eliminăm tot ce
înseamnă reţea supraterană
în zona centrală”, a declarat
Sorin Toarcea, purtătorul de
cuvânt al Primăriei Braşov.
Pentru montarea noilor corpuri de iluminat de pe cele

După ce anul trecut au
fost schimbate corpurile
de iluminat din Piaţa
Sfatului, o parte din centrul istoric şi din Parcul
Nicolae Titulescu, municipalitatea a început
anul acesta schimbarea
tuturor corpurilor de iluminat din această zonă.
Din această săptămână,
Flash Lighting Services, care
se ocupă de sistemul de
iluminat public din Braşov, a
început să înlocuiască lampadarele suspendate pe cabluri
de pe străzile Michael Weiss
şi Apollonia Hirscher. În locul
acestora vor fi montate corpuri de iluminat cu specific
istoric, montate pe console
aflate pe faţadele clădirilor,
care să redea atmosfera anilor
1900. Noile corpuri de iluminat vor avea şi o eficienţă ridicată în funcţionare. „Am
început înlocuirea corpurilor
de iluminat pe sistem suspen-

De luni se ieftineşte transportul pe cablu

Tarifele practicate pentru
transportul pe cablu vor fi reduse pe unele instalaţii, începând de luni, 9 martie. Chiar
dacă nu se va modifica preţul
cartelelor, punctele anulate
pentru o urcare sau coborâre
cu telegondola, cele două telecabine şi cele două telescaune vor fi mai puţine decât până
acum. Pentru telecabina Capra
Neagră şi telegondola Postăvarul se vor anula de pe cartele
5 puncte în loc de 6, pentru

telecabina Kanzel 4 puncte în
loc de 5, pentru telescaunul
Ruia 3 puncte în loc de 4, iar
în cazul telescaunului Lupului,
călătoria va costa 2 puncte în
loc de 3. Tarifele pentru instalaţiile de teleschi rămân la fel.
Reducerea va fi valabilă atât
în timpul săptămânii, cât şi în
weekend, până pe 15 aprilie,
când se încheie oficial sezonul
de schi, iar cartelele cu puncte
achiziţionate pentru acest sezon expiră.

Reamintim că preţul pentru o cartelă cu şase puncte
este de 30 de lei pentru
adulţi, 15 lei pentru copii. O
cartelă de 10 puncte costă 40
de lei pentru adulţi şi 25 pentru copii, iar una cu 20 de
puncte, 70 de lei pentru
adulţi şi 40 de lei pentru copii. Pentru o cartelă de 30 de
puncte, adulţii plătesc 100 de
lei, iar preţul pentru copii
este de 55 de lei. În schimb,
o cartelă cu 60 de puncte are
preţul de 180 de lei pentru
adulţi şi 100 de lei pentru copii, una de de 80 de puncte
costă 210 de lei pentru adulţi
şi 125 de lei pentru copii, iar
una de 120 de puncte costă
310 de lei pentru adulţi şi
170 de lei pentru copii. Pentru o cartelă de 180 de puncte, preţul pentru adulţi este
de 420 de lei, iar cel pentru
copii, 225 lei pentru copii.
Cartela de 240 de puncte
costă 530 lei pentru adulţi şi
290 de lei pentru copii. A.P.

Workshop pentru securitate şi siguranţă
Pe 20 martie, va avea loc la
Braşov, primul workshop din
cadrul Campaniei Naţionale
pentru Securitate şi Siguranţă
Rutieră. Campania se află la
cea de-a treia ediţie şi a fost
lansată la Bucureşti, în data
de 27 noiembrie 2014 având

că moto: „Siguranţa tinerilor
şoferi – răspunderea noastră!”.
Evenimentul de la Braşov este
organizat de Asociaţia Română pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. În cadrul
workshopului va avea loc şi
un eveniment public în Piaţa

Sfatului, prin prezentarea unui
film cu tematică specifică. De
asemenea, braşovenii vor putea asista şi la o aplicaţie demonstrativă cu exerciţii de
aplicare a măsurilor de prim
ajutor în cazul victimelor accidentelor rutiere.

două străzi, Primăria Braşov
va plăti 88.000 de lei, respectiv 4.000 de lei pentru fiecare
corp de iluminat.
Tot în această perioadă se
face şi o evaluare a sistemului de iluminat de pe strada
Republicii, având în vedere
durata de exploatare care a
depăşit 15 ani, dar şi faptul
că actualele lampadare nu se
încadrează în conceptul unitar de iluminat al centrului
istoric.
A.P.
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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.

Vineri

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 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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FC Braşov îngroaşă
rândul „insolventelor”
Formaţia de sub Tâmpa, „pârâtă” de o firmă de pază!
Tribunalul Braşov a
admis, miercuri, cererea unei societăţi de
securitate şi a decis
deschiderea procedurii
de insolvenţă a societăţii care administrează
gruparea FC Braşov,
stabilind termen pentru continuarea procesului data de 3 iunie.
„Admite cererea formulată de creditoarea SC
Silnef Security SRL;
Dispune deschiderea
procedurii generale a
insolvenţei împotriva
debitoarei SC Fotbal
Club Brasov SA; Acordă termen de control la
3 iunie 2015”, se arată
în soluţia Tribunalului
Braşov publicată pe
portalul instanţelor de
judecată. Gruparea FC
Braşov traversează o
criză financiară din
vara anului trecut, ju- Insolvenţa nu iartă: şi-a întins aripile şi deasupra Braşovului!
cătorii şi angajaţii având restanţe salariale pe mai Mâine vom discuta și cu patronului. Zilele trecute, am
juriștii și vom vedea exact ce participat la o şedinţă la FRF,
multe luni.
„Vom face contestaţie!” Pa- vom face. Oricum, nu o să fie în care s-a discutat despre litronul grupării FC Braşov, nicio problemă în ceea ce îi cenţiere, iar un oficial al echiIoan Neculaie, a declarat că privește pe jucători”, a decla- pei CSU Craiova ne spunea
va face apel la decizia Tribu- rat şi directorul general al că formaţia din Bănie primeşnalului Braşov, care a admis echipei braşovene, Constantin te 500.000 de euro de la Consiliul Judeţean. Noi la Braşov
cererea unei societăţi de se- Zotta.
La vremuri noi, probleme vechi! nu primim nimic, ba din concuritate şi a decis deschiderea
procedurii de insolvenţă a so- În data de 19 februarie, direc- tră ni se pun beţe în roate. Am
cietăţii care administrează clu- torul general al FC Braşov, pierdut şi cantina de la stadion
bul braşovean. „Cu siguranţă Constantin Zotta, afirma, într- şi din cauza unor datorii către
vom face contestaţie, pentru o conferinţă de presă, că gru- RIAL nu vom putea încasa bacă am achitat jumătate din parea stă foarte prost din nii de la UEFA, pentru ca
sumă şi vom face toate demer- punct de vedere financiar şi avem conturile blocate printrsurile pentru a ieşi din această afirma că evitarea intrării în un executor judecătoresc. Nu
situaţie", a declarat Neculaie. procedura de insolvenţă ar re- este o sumă mare, dar pe noi
„Sunt surprins de această de- prezenta „cea mai mare vic- ne ajuta foarte mult. Este păcizie. Am vorbit cu patronul torie”. „Stăm foarte prost din cat, pentru că vedeţi ce s-a înIoan Neculaie și vom face toa- punct de vedere financiar. Clu- tâmplat cu Corona şi cu
te demersurile pentru a ieși bul se susţine doar din banii Unirea Tărlungeni. Ultimul lucât mai repede din insolvență. din drepturile TV şi din banii cru pe care îl doresc este să

Ungureanu (HCM Baia Mare), Denisa
Dedu (ASC 2010 Corona Brașov), Ionica
Munteanu (SCM Craiova) — portari, Valentina Ardean Elisei (HCM Baia Mare),
Nicoleta Dincă (ASC 2010 Corona
Brașov), Diana Puiu (HC Zalău), Cristina
Neagu (Buducnost Podgorica), Cristina
Zamfir (ASC 2010 Corona Brașov), Gabriela Perianu (HC Dunărea Brăila), Aurelia Brădeanu (ASC 2010 Corona
Brașov), Luciana Marin (HCM Baia
Mare), Eliza Buceschi (HCM Baia Mare),
Clara Vădineanu (HCM Rm. Vâlcea),

Remiză albă în derby-ul Clujului
FC CFR 1907 Cluj și FC Universitatea Cluj au terminat
la egalitate, 0-0, miercuri seara, pe stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'', într-un meci din prima manșă a semifinalelor Cupei României-Timișoreana la fotbal.
''Șepcile roșii'' nu au reușit să tranșeze derby-ul local, în
ciuda faptului că au jucat aproape tot meciul cu un om
în plus, după ce fundașul Cornel Ene a fost eliminat în
minutul 8 pentru fault în postură de ultim apărător la Lemnaru. Valentin Lemnaru a irosit penalty-ul acordat, șutând
slab, astfel că portarul Mihai Mincă (la primul meci în
acest sezon) a apărat.''U'', la care antrenorul Adrian Falub
a redebutat pe banca tehnică, a mai avut două ocazii
bune de gol în prima jumătate de oră, ambele prin uruguayanul Ceppelini, din lovituri libere, dar prima oară (6)
a respins Mincă peste poartă, iar apoi mingea a izbit
transversala (24). În rest, deși ''U'' a avut o posesie mai
bună, niciuna dintre echipă nu a avut realizări, jocul
desfășurându-se între cele două careuri.Cele două echipe
nu au reușit să marcheze în partidele oficiale din 2015,
CFR venind după 0-0 cu Ceahlăul și 0-4 cu Pandurii, iar
''U'' după 0-3 cu ASA Tg. Mureș și 0-3 cu Dinamo.
Manșa secundă se va juca în data de 1 aprilie, pe Cluj
Arena.

Bilbao şi FC Barcelona, în finală!

nu intrăm în insolvenţă. Sper
să găsim soluţii şi dacă vom
reuşi acest lucru va fi cea mai
mai mare victorie”, a declarat
Zotta la acea dată.
Liga 1, liga insolvenţilor! FC
Braşov este al nouălea club
de Liga I care solicită intrarea
în insolvenţă în ultimii doi ani,
după FC Rapid, Gloria Bistriţa, Universitatea Cluj, Oţelul
Galaţi, FC Vaslui, FC Dinamo, CFR Cluj şi Petrolul Ploieşti. Dintre acestea, doar
şapte mai activează în prezent
în primul eşalon, Gloria Bistriţa şi FC Vaslui fiind dezafiliate de Federaţia Română
de Fotbal. Formaţia FC Braşov ocupă în prezent poziţia
a unsprezecea în clasamentul
Ligii I, cu 20 puncte.

Avem lot, nu avem antrenor!
Federatʼia Română de Handbal a anuntʼat
un lot natʼional de 21 de jucătoare pentru
Trofeul Carpatʼi la handbal feminin, care
va avea loc la Cluj-Napoca pe 20 și 21
martie. Lotul natʼional feminin, care este
în prezent fără un selectʼioner, după demisia
lui Gheorghe Tadici, va avea un stagiu de
pregătire în perioada 16-22 martie. Lotul
României este format din 7 jucătoare de
la Corona Brașov, 6 de la campioana HCM
Baia Mare, câte două de la U Cluj și HC
Zalău, una de la SCM Craiova, Buducnost,
Dunărea Brăila și HCM Rm. Vâlcea: Paula

Pagină realizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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Oana Bondar (ASC 2010 Corona Brașov),
Laura Popa (U Alexandrion Cluj), Adriana
Nechita (HCM Baia Mare), Laura Chiper
(ASC 2010 Corona Brașov), Crina Pintea
(HC Zalău), Florina Chintoan (U Alexandrion Cluj), Timea Tătar (HCM Baia
Mare), Andreea Pricopi (ASC 2010 Corona Brașov). La turneul găzduit de Sala
Polivalentă din Cluj Napoca vor participa
campioana mondială en titre Brazilia, Suedia, echipă medaliată cu bronz la EURO
2014, și Germania, formatʼia antrenată de
danezul Jakob Vestergaard.

FC Barcelona și Athletic Bilbao vor disputa finala Cupei
Spaniei la fotbal, la finalul lunii mai, după victoriile reușite,
în deplasare, în manșa secundă a semifinalelor
competiției. Barca a dispus cu 3-1 de Villarreal, prin golurile marcate de brazilianul Neymar (3, 88) și uruguayanul Luis Suarez (73). Pentru ''Submarinul galben'' a
punctat Jonathan Dos Santos (39), dar catalanii s-au
desprins abia după ce Villarreal a rămas în zece oameni,
Tomas Pina fiind eliminat în minutul 65. Barcelona învinsese și în tur cu același scor, 3-1. Bilbao a împiedicat
desfășurarea unei finala catalane a Cupei Spaniei, după
ce s-a impus cu 2-0 la Barcelona, în fața formației locale
Espanyol, prin golurile reușite de Aritz Aduriz (13) și Xabier Etxeita (42). În tur, scorul fusese egal, 1-1.

Revine pe teren la 41 de ani!
Legendarul Olafur Stefansson, retras în 2013, revine pe
terenul de joc. Islandezul de 41 de ani va îmbrăca tricoul
lui KIF Kolding în meciurile din Liga Campionilor cu HC
PPD Zagreb, din optimi. Clubul danez a ales să apeleze
la Olafur Stefansson după ce Kim Andersson a suferit o
nouă accidentare. Islandezul, care decisese să se retragă
din activitate în 2013, revine astfel pe terenul de joc la
41 de ani, și va evolua pentru Kolding doar în partidele
din optimile Ligii Campionilor. Pentru Stefansson nu ar
fi prima experiență la Copenhaga, după ce a făcut parte
din echipa lui AG Copenhaga, cu care a ajuns până în
Final Four-ul Ligii Campionilor în sezonul 2011/2012.

Stop joc în bazin, pentru stelişti
Echipa de polo Steaua a ratat calificarea în finala Eurocup, după ce a fost învinsă miercuri la Napoli, de Posillipo,
cu scorul de 8-5 (3-1, 2-0, 2-2, 1-2). În manşa tur a semifinalelor, formaţia italiană se impusese la Bucureşti
cu 8-6.
Steaua a marcat prima, prin Petar Filipovic, alimentând
speranţele unei posibile calificări în finală. Italienii au ripostat însă rapid şi au trecut în avantaj (2-1), jocul păstrând până în acel moment o notă de echilibru evident.
”Militarii” au găsit din nou drumul spre gol, dar reuşita
de 2-2 a lui Matej Nastran a fost anulată de arbitri. Posillipo a profitat de momentul de cumpănă al românilor
şi de eliminările temporare dictate în rândurile acestora,
iar până la pauza mare s-a desprins la 5-1. La reluare,
tot Steaua a marcat prima, prin Miroslav Ranjic (5-2),
însă Posillipo, o echipă extrem de experimentată, a gestionat perfect avantajul şi a păstrat pe tabelă o diferenţă
care să nu-i dea emoţii. Scorul a ajuns la 8-3 pentru Posillipo şi deşi finalul a aparţinut steliştilor, calificarea era
deja jucată. Pentru Steaua au mai marcat Mihnea Chioveanu, Daniel Teohari şi Andrei Buşilă. Steaua este prima
echipă de polo din România care se califică într-o semifinală de cupă europeană după o pauză de 26 de ani.

DIVERTISMENT

10

Spectacol de
8 Martie la Reduta
Eveniment de excepţie, cu artişti de
excepţie, duminică, 8 martie, de la
ora 19:30 la Centrul Cultural Reduta. Petra Acker şi
Joel Holmes vă invită la spectacolul
„Soul Experience”.
Colaborarea dintre
Petra Acker si Joel Holmes aduce un suflu nou
pe scena românească,
ei urmând să interpreteze compoziţii proprii
şi preluări reorchestrate.
Publicul este invitat la
o adevărată călătorie în lumea
muzicii jazz, soul, gospel muzica Africana si multe altele,
având ca ghizi vocea pătrunzătoare a Petrei şi sunetele armonioase ale pianului lui Joel.

Compoziţiile şi aranjamentele celor doi sunt completate
de acompaniamentul „groovos” şi plin de personalitate
al unui Trio dinamic şi cât
se poate de inspirat) – Alex

Cadou muzical la Operă
Duminică, 8 martie 2015,
de la ora 17.00, în Sala Operei, va fi prezentat spectacolul
de balet „Poveste vieneză”,
pe muzică de J. Strauss. Scenariul original şi regia poartă
semnătura lui Ioan Dorin Coşeriu, iar scenografia este
creată de Rodica Garştea.
În distribuţie, invitaţii: Andreea Jura şi Dan Haja de la
Opera Naţională Cluj şi Clau-

diu Buldan de la Teatrul de
Balet Sibiu, precum şi soliştii
de balet ai Operei Braşov:
Anca Branea, Iulia Coşeriu,
Ramona Mezei, Cristina Rotundu, Dorin Coşeriu, Dorin
Mirea, alături de ansamblul
Operei Braşov.
Preţ bilete: 20 lei; 10 lei
Biletele se vând la sediul
Operei, str. Bisericii Române
nr. 51, tel. 0268/419380.

Munteanu (sax), Michael
Acker (bas) şi Aron Ferencz
(tobe).
Biletele se pot achiziţiona
de la Centrul Cultural Reduta.
Preţ bilet: 30 lei.

Bancuri

☺ Soţia vine acasă şi-i zice soţului:
– Am o veste bună şi una rea! Pe
care vrei să ţi-o zic?
– Zi-o pe aia bună, îi răspunde soţul.
– Merg airbagurile la maşină!
☺Un tip speriat intră într-un restaurant:
– Al cui este pitbull-ul de la intrare?
Un alt tip îi răspunde plictisit:
– Este al meu, care-i problema?
– Îmi pare rău să vă anunţ, dar

Născută în 1986 la
Braşov, Petra Acker
provine dintr-o familie de saşi care i-au
inspirat dragostea
pentru muzică. Începând cu anul 2003,
evoluează într-o serie
de formaţii muzicale,
mai întâi pe plan local, ulterior naţional.
Din 2005, cu o voce
şi un stil caracteristic
şi inovator, înfiinţează
şi se integrează în diverse proiecte de Jazz,
Funk, Electro si Alternativ, ca „The Others”, „Tzuc & Petzi”
şi colaborează cu muzicieni ca
Michael Acker, Johnny King,
Jimmy Cserkesz, Nicolas Simion „Jak Neumann, Luiza
Zan şi mulţi alţii, concentrândse în special pe compoziţie.

caniche-ul meu tocmai l-a ucis ...
– Imposibil, câinele meu să fie omorât de un caniche!? Mă faceţi să râd.
Cum se poate ca o javră prăpădită
să-i facă asta fiarei mele?
– Cred că pitbull-ul dvs s-a înecat
în timp ce îl mânca...
☺Chinezii au câştigat o grămadă
de medalii la Jocurile Olimpice. Nici
nu-i de mirare, dacă stai să te gîndeşti că ei au fabricat toate echipamentele...

Vineri

Horoscopul zilei
Berbec. Lipsa de înţelegere a persoanei iubite este doar aparentă. Sensibilitate emoţională, probleme abdominale şi
stres. Pot apărea mici stipendii şi cadouri ori promisiuni
ferme din partea şefilor dv.
Taur. Veţi decide că aveţi nevoie de consiliere (partenerul
vă „demolează” speranţele). Stare de sănătate bună, pentru
cei ce nu au reumatism. Aveţi impresia că faceţi economii,
dar nu puteţi rezista tentaţiilor.
Gemeni. Vă impuneţi să fiţi de azi mai relaxat în relaţia cu
persoana iubită. Stare de sănătate bună, cu probleme reumatismale. Aveţi noroc şi beneficiaţi de finanţe mult mai
bune, fără foarte multă muncă ori stres.
Rac. Unii decid să plece în „străinătate” pentru a ieşi din încurcăturile amoroase. Reprizele de muncă ar fi bine să fie
urmate de odihnă. Încercaţi să faceţi economii, însă relaţiile
familiale devin dificile.
Leu. Veţi lua decizii originale, referitoare la relaţiile dv. amoroase. Sensibilitatea emoţională e la ordinea zilei, la fel ca
şi pericolul de pneumonie. Tinerii suportă de la părinţi „penalizări”, iar maturii scutură portofelele.
Fecioară. Renunţaţi la o parte din obiectivele dv. şi vă lăsaţi
în voia partenerului de cuplu. Sunteţi în pericol să faceţi
pusee reumatismale şi trebuie să respectaţi tratamentele.
Banii se „scurg” ca nisipul printre degete.
Balanţă. Călătoriile planificate sunt amânate din cauza persoanei iubite. Tensiunile psihice scot la iveală tot ce e mai
fragil la dv. Situaţia financiară e atât de stresantă, încât nu
mai aveţi răbdare cu nimeni.
Scorpion. Lipsiţi de optimism, veţi relua relaţiile amoroase
şi veţi face multe drumuri. Nu vă odihniţi suficient şi nici
nu respectaţi dieta alimentară. Primiţi garanţiile ca pe o favoare. Sunt necesare discuţii de afaceri particulare.
Săgetător. Cu siguranţă sunteţi îndrăgostiţi, dar de o persoană
prea serioasă. Nu vreţi să luaţi concediu, deşi aţi acumulat
mult stres. Situaţia financiară e înfloritoare şi depăşeşte aşteptările (doar pe ale dv.).
Capricorn. Vă descurcaţi în orice condiţii, dar nu renunţaţi
la „prieteniile” dubioase. Starea de sănătate poate deveni
instabilă şi din cauza oboselii. Primiţi bani, însă aveţi din
păcate şi datorii de „onoare”.
Vărsător. Relaţii amoroase amicale, cu „întâlniri” surprinzătoare. Vă simţiţi plini de energie şi faceţi eforturi care vă
pun la pat. Actuala postură vi se pare înrobitoare, aducătoare
doar de cheltuieli.
Peşti. Nu vă place să vă divulgaţi secretele amoroase şi nu
lăsaţi iubirea la vedere. Unii suportă intervenţii chirurgicale,
alţii au dureri de oase. Situaţia financiară e rea pentru cei
ce nu vor să pună bani deoparte.

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

CHAPPIE
-PREMIERĂRegie: Neill Blomkamp
(AP-12) Comedie, SF, 120 min.
Vineri: 18:45, 21:15
Sâmbătă, Duminică: 18:45
ISPITA
-PREMIERĂ(THE LOFT)
Regie: Erik Van Looy
(N-15) Thriller, 108 min.
Vineri: 19:15, 21:45
Sâmbătă, Duminică: 20:00, 22:15
EFECTUL
LAZARUS
(THE LAZARUS EFFECT)
Regie: David Gelb
(N-15) Thriller, 83 min.
Vineri: 13:30
Sâmbătă, Duminică: 18:15

BĂIATUL DIN VECINI
(THE BOY NEXT DOOR)
Regie: Rob Cohen
(AP-12) Thriller, 91 min.
Vineri: 15:15
Sâmbătă, Duminică: 14:00
FOCUS
Regie: Glenn Ficarra, John Requa
(AP-12) Comedie, Crimă, 105 min.
Vineri: 17:00
Sâmbătă, Duminică: 11:45, 16:15
FEMEIA ÎN NEGRU 2: ÎNGERUL MORŢII
(THE WOMAN IN BLACK 2: ANGEL OF DEATH)
Regie: Tom Harper
(N-15) Dramă, Thriller, Horror, 98 min.
Sâmbătă, Duminică: 21:15
DE CE EU?
Regie: Tudor Giurgiu
(AP-12) Crimă, Dramă, Thriller, 130 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:00, 18:30, 21:00
CINCIZECI DE UMBRE ALE LUI GREY
(FIFTY SHADES OF GREY)
Regie: Sam Taylor-Johnson

(N-15) Dramă, Romantic, 124 min.
Vineri: 13:15, 15:45
Sâmbătă, Duminică: 14:30
SPONGEBOB: AVENTURI PE USCAT -3D- DUBLAT
(THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER)
Regie: Paul Tibbitt
(AG) Animaţie, Aventuri, Comedie, 93 min.
Sâmbătă, Duminică: 11:30
ASCENSIUNEA LUI JUPITER -3D(JUPITER ASCENDING)
Regie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
(AP-12) Acţiune, Aventuri, SF, 128 min.
Sâmbătă, Duminică: 12:00
PENE GALBENE -3D– DUBLAT
(YELLOWBIRD)
Regie: Christian De Vita
(AG) Animaţie, Familie, 90 min.
Sâmbătă, Duminică: 17:00
CEI 6 SUPER EROI -3D- DUBLAT
(BIG HERO 6)
Regie: Don Hall, Chris Williams
(AG) Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, 102 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:45
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Să sprijinim ziaristica
Înţeleg mai întâi pe
a noastră şi iarăşi
zic: numai pe cea
sănătoasă şi folositoare. Nu ne putem
lăuda, nici nu putem parada cu vorba că avem prea
multe ziare, foi săptămânale, sau reviste; din contră,
suntem departe de
a avea prea multe,
căci nu ne apropiem nici de numărul destul.
Şi ar fi bine şi bune şi
care le avem, numai să
le susţinem, încurajăm şi
întărim, căci e de prisos
să mai relev însemnătatea şi menirea ziaristicei, – aceasta o ştiu toţi.
Ungurii au avut şi au
în toate oraşele ba chiar şi în
sate mai mari câte una sau
două foi. Ei le susţin şi acum.
Saşii asemenea. Şi foile lor
sunt cetite şi căutate.
Noi nici în centre mai mari,
cum e Sibiul nu avem un ziar,
unde pe vremuri apărea zilnic
vechea „Tribună”. Şi ce împrejurări erau atunci şi în ce stare
ne aflăm acum. In multe centre
nu avem nici barem o foaie săptămânală sau poporală. Ba şi
existenţa unor ziare care apar,
se clatină, căci de cele răposate
nu-mi vine să mai amintesc.
Dar pe lângă că publicul
nostru, nu abonează, spriji-

al localurilor străine, am putea
ajunge şi contribui la procurarea, şi prin aceasta la întărirea şi susţinerea foilor noastre
româneşti şi la cetirea lor.
Aceasta să o facă mai ales
poporul nostru. Unde intră şi
consumă ceva, să întrebe de
foae românească şi să stărue,
dacă nu e, ca să se procure.
Ar fi bine când proprietarii
localurilor publice (birturi, cafenele ş. a.) ar fi siliţi prin lege
ca să aibe ziare şi foi poporale
cu lectură pentru consumători.
Şi aceasta mai vârtos, mai folositor şi mai cu efect ar fi la
sate. Pentru birturile comunale

s’ar putea hotărî aceasta şi pus
ca condiţiune la esarândarea
lor. Dară s’ar mai putea face
şi aşa ca, foile ce vin la primării, – cari abia de sunt cetite
şi de membri primăriilor, – să
se transpună birturilor, din caz
în caz, pe lângă reînapoiere,
şi la finea anului să se vândă
pe calea licitaţiunei în favorul
comunei, căci aceste foi să pot
ceti şi răsfoi şi mai târziu.
Ion Păltiniş

Gazeta de Transilvania: „Ştiri din Şapte Sate”

rână, mâna din afară, târâtă de
vreo fiară, îi lipsea cu totul.
Cum că acel om a pătimit o
moarte silnică, se cunoaşte pe
deplin din spărtura capului,
care nu poate fi decât numai
cu muchia vreunui topor făcută, precum şi din loviturile şi
sfâşieturile în faţă avute. Cum
că era îngropat de mai multe
săptămâni, dovedeşte schimbarea făcută în cadavru, care
parte mare se înnegrise, iar părul şi mustăţile i se smulseseră.

Înştiinţare şcolastică

„În satul Cernat (districtul
Braşovului) se caută un învăţătoriu pentru şcoala elementară
românească de acolo. De la bărbatul, care se va hotărî pentru
această staţie, pe lângă celelalte
neapărat trebuincioase atributuri, care fac pe un pedagog, se
pofteşte temeinica (ştiinţifica)
cunoştinţa a limbii româneşti,
nemţeşti şi ungureşti, întru care

nind din punct de vedere material ziaristica noastră, foile
româneşti, dar el nici nu le
caută; nici le pretinde spre cetire în localurile publice în
cari se învârte şi consumă pe
banii lui, şi unde cu drept poate pretinde dela susţinătorul
localului să aboneze foaia românească.
Căutaţi şi veţi afla în orice
local susţinut de străini, una
sau două foi de ale lor, atârnate de cuier, cari sunt cetite
şi de consumatorii străini.
Prin insistenţa noastră, a marelui public românesc consumator şi sârguincios cercetător

are a se procopsi tinerimea românească de legea răsăriteană
neunită. Se înţelege de sine că
se pofteşte şi arătarea atestatelor
cuvenite. Plata unui asemenea
învăţătoriu la şcoala numită este
de 300 florini în bani de argint.
Învoială mai de aproape se poate face înainte vreme prin corespondenţă franco.”
Gazeta de Transilvania,
nr. 12, 17 martie 1840

Omucidere în Satulung

„Alaltăieri, în 29 martie, la
Satulung (districtul Braşovului) s-a făcut o descoperire
crâncenă. În depărtare de o
puşcătură de la sat şi ca de
50 paşi din drumul ce duce către Tărlungeni, s-au aflat un
trup de om mort îngropat numia în faţa pământului, încât
fiind abia numai presărat cu ţă-

Carpaţii – Anul III, nr. 168,
Luni, 23 Aprilie 1923
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Din presa maghiară
Salonul de modă Nagy József

Cu câteva decenii în urmă, doamnele care se
ghidau după modă erau obligate să-şi cumpere
îmbrăcăminte din Viena, neexistând croitori specializaţi şi la noi. Situaţia s-a schimbat între timp,
şi la Braşov găsim mai multe saloane de modă,
unde se lucrează după ultimele tendinţe ale
modei şi se respectă calitatea, astfel că sunt
foarte căutate, concurând chiar cu saloanele
de modă din capitală. Au fost cazuri când o îmbrăcăminte produsă aici a fost drept catalogată
ca fiind din Paris.
Unul dintre aceste saloane este condus de Nagy
József şi este situat la intersecţia străzii Spitalului (azi str.Postăvarului) cu Târgul Boilor (azi
str.Diaconu Coresi). Nagy József a înfiinţat salonul în 1900 şi datorită profesionalismului şi
bunului gust, în scurt timp a ajuns să fie căutat
de elita braşoveană şi de clienţi din străinătate.
Nagy József face parte din mai multe asociaţii
şi societăţi, fiind un cetăţean respectat în oraş.
Reclamă în Brassói Lapok Emlék album
1894 – 1914. Număr jubiliar. 12 aprilie 1914
Dinu Eva

Cristina Baciu

Cum că acelaşi nenorocit ar
trebui să fie de naţie român
am putea încheia de la îmbrăcămintea ce s-a aflat pe
dânsul. O căciulă (cuşmă) ciobănească de miel, un cojoc de
oaie scurt, pielea în afară şi
fără prim, cioareci româneşti
şi la picioare înfăşurat numai
cu nişte curele de opinci.
Omorâtul se părea a fi fost în
vârstă de 25-30 de ani, statură
de mijloc, la faţă mai mult tras
decât gras, iar părul castaniu.

E de mirare că (cu ştirea
noastră) din acest ţinut până în
ziua de astăzi n-a pomenit cineva despre pierderea sau depărtarea unui astfel de om de la
locurile acestea, lucru ce ne face
a veni la prepus că acel căzut
în mânile ucigaşilor va fi fost
străin. Fie ca nelegiuiţii să se
descopere cât mai curând.”
Gazeta de Transilvania,
nr. 14, 31 martie 1840
Ruxandra Nazare

Ecouri – „Turbaţii vitezei”
„În America s’au luat anumite măsuri contra şofeurilor
cari fac pe nebunii mânând cu viteză extraordinară automobilele ce conduc. Ei sunt purtaţi pe la spitale şi pe la
morgă ca să li-se arate victimele în suferinţă şi sunt declaraţi
de „turbaţi ai vitezei”, puşi în cămaşă de forţă şi ţinuţi în
celule câtva timp, până se mai domolesc.
Apoi sunt redaţi ocupaţiunei lor, mult mai domoli ca
mai înainte.
Sistemul american ar putea fi aplicat la noi nu numai
„turbaţilor vitezei” ci şi „turbaţilor politici”, cari cu aceiaşi
viteză vor să atingă prea repede culmile ... democraţiei”.
Carpaţii, Anul III, Nr. 152,
Duminecă 11 Martie 1923
Cristina Baciu
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Cea mai bătrână
femeie – 117 ani
Decana de vârstă a
omenirii, japoneza
Misao Okawa, a
împlinit 117 ani,
arhipelagul nipon
fiind cunoscut
pentru longevitatea locuitorilor săi,
transmite AFP.
Femeia, care s-a născut în 5 martie 1898
într-o familie de negustori de kimonouri din
Osaka, s-a sărbătorit cu
o zi mai devreme, pozând pentru fotografi
îmbrăcată într-un kimono roz şi o floare de
aceeaşi culoare în păr.
Mamă a trei copii, bunică a patru nepoţi şi străbunică cu şase strănepoţi, Misao
Okawa a fost înconjurată de
familie, printre care fiul ei cel
mare, în vârstă de 92 de ani,

şi cel mai mic membru, de doi
ani. A primit şi vizita primarului oraşului, care i-a adus un
buchet de flori asortat cu ţinuta sărbătoritei.

Femeia este într-o „formă
bună”, în pofida vârstei avansate, spune un salariat al casei
de bătrâni din Osaka care o
găzduieşte.

Cerbii au provocat întârzieri majore
de zbor pe un aeroport din Japonia
O turmă formată din şapte
cerbi a cauzat întârzieri de
zbor semnificative pe un aeroport important din Japonia
după ce au intrat în zona pistei
de rulare a avioanelor, potrivit
unui raport local dat publicităţii
miercuri, citat de agenţia DPA.
Un total de 31 de zboruri
aflate în faza de decolare sau
aterizare au fost amânate până
la două ore şi 40 minute la
New Chitose Airport pe insula
Hokkaido după închiderea celor două piste în urma pătrun-

derii cerbilor pe căile de rulare,
a precizat agenţia Kyodo
News, citând oficiali ai ministerului transporturilor.
Zborurile au fost
reluate după ce
baza forţelor aeriene
japoneze a
deschis una dintre pistele
sale pentru
transporturile aeriene civile, a

menţionat Kyodo. Unele zboruri care sosesc pe
New Chitose
Airport au
fost redirecţionate spre
alte aeroporturi.
Turma de cerbi a
fost dirijată în afara pistei cu ajutorul a nouă vehicule aeroportuare, inclusiv
cele pentru curăţarea zăpezii.

Ce mâncau oamenii în urmă cu 2.000 de ani
Prin studierea părului unor
mumii de 2000 de ani cercetătorii susţin că au reuşit să afle
ce au mâncat respectivele persoane în lunile de dinainte de
moarte, potrivit livescience.com.
Analiză chimică a părului
unor mumii de 2.000 de ani sugerează că aceste persoane antice, care au trăit odinioară pe
coasta de sud din Peru, au mâncat cu câteva săptămâni sau luni
înainte de a muri porumb, fasole, plante şi animale marine,
potrivit livescience.com.
Kelly Knudson, un profesor
asociat de antropologie de la
Centrul de Cercetare Bioarheologică al Universităţii din
Arizona, împreună cu colegii

săi, a examinat părul unor mumii. Cercetătorii au luat probe
de păr de la 14 persoane îngropate la Paracas Necropolis
şi două artefacte din păr uman
de la muzee din Peru şi din
Statele Unite ale Americii.
Oamenii de ştiinţă au explicat că părul uman creşte încet, iar aproximativ un
centimetru de păr reflectă
aproximativ patru săptămâni
din viaţa unei persoane.
„Privind la cât a crescut părul faţă de nivelul scalpului,
noi am reuşit să aflăm detalii
despre ce au mâncat acele persoane cu câteva săptămâni
sau luni înainte de a muri”, a
spus Knudson.

Cercetătorii au analizat izotopii de carbon şi de azot din
păr şi astfel au reuşit să determine ce fel de alimente au
consumat respectivii indivizi
cu puţin înainte să moară.
„Izotopul de azot reflectă
consumul de fructe de mare”,
a spus Knudson, care susţine
că părul mumiilor studiate are
valori ridicate de izotopi de
azot. Izotopii de carbon C3
sau carbon C4 reflectă consumul de legume şi fructe şi
respectiv de porumb.
Analiza părului mumiilor
arată că indivizii au mâncat
produse similare în săptămânile sau lunile de dinainte de
moarte.

Cel mai bătrân bărbat
din lume este tot un japonez, însă el are „doar”
112 ani. Născut în 5 februarie 1903, el a fost
desemnat oficial decanul
de vârstă al bărbaţilor de
pe glob vara trecută.
Speranţa de viaţă a
bărbaţilor niponi a depăşit prima oară în 2013
pragul de 80 de ani
(80,21 ani), în timp ce
japonezele deţin recordul
mondial de longevitate
(86,61 ani). Circa un
sfert din populaţia Japoniei are peste 65 de ani,
proporţie care ar urma să
crească la 40% în 2060.
În septembrie 2014, în
Japonia existau 59.000 de
persoane centenare, potrivit
statisticilor oficiale ale Ministerului Sănătăţii, dintre care
87% erau femei.

Mihaela Rădulescu:
„Nu sunt o devoratoare de bărbaţi”

Vedeta a ţinut să lămurească câteva informaţii apărute în
presă. Ea „a ameninţat” că se gândeşte să nu mai dea
detalii intime din viaţa sa. „Pentru amatorii de minciuni din
presă, am câteva veşti proaste: fiul meu nu s-a întâlnit niciodată cu Dani şi nici cu Felix. Rămân aceeaşi mamă iubitoare şi responsabilă, care nu face greşeli majore. Ayan
are un tată minunat şi nu va cunoaşte alt bărbat, decât
atunci când voi considera asta un pas logic şi nevătămător
pentru el. Nu am schimbat nenumăraţi bărbaţi, nu am fost
atât de capabilă, ci mi-am trăit relaţiile şi căsniciile de câte
5,6, 10 ani, atât cât am fost fericită.Nu sunt o devoratoare
de bărbaţi, ci o femeie liberă, care-şi trăieşte iubirile şi
care ştie şi ce vrea şi cine e”, a precizat vedeta.

Premiul cel mare
la „Ferma vedetelor”: 50.000 de euro!

Ştefan Stan, Vica Blochina, Augustin Viziru, Oana Radu,
Dima Trofim, Tudorel Filimon, Dan Helciug, Mioara Velicu,
Doiniţa Oancea, Corina Drăgulescu, Cristina Cioran şi
Ionuţ Iftimoaie și-au luat inima în dinți și, pentru trei luni,
vor locui în „Ferma vedetelor”. Show-ul care începe pe
9 martie promite să puna vedetele în situații inedite și
să-i arate muncind din greu pentru hrana zilnică.
Cele 12 vedete vor trebui să locuiască, timp de 3 luni,
izolaţi la o fermă dezafectată, în condiţiile de trai de acum
100 de ani: fără electricitate, fară apă caldă, fără gaze,
fără un minim de confort din lumea modernă. Ei vor trebui
să muncească la fermă sub atenta supraveghere a Iuliei
Vântur, gazda emisiunii, şi a unui fermier cu foarte mulţi
ani de experienţă în cultivarea pământului şi îngrijirea
animalelor – Nea Raţă.
La sfârşitul celor 3 luni ferma trebuie să fie funcţională şi
productivă, iar sarcina aceasta le revine vedetelor care au
acceptat provocarea formatului şi luptă zilnic pentru titlul
de Marele Fermier şi marele premiu de 50.000 de euro.

