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VALUTĂ

Potrivit datelor Direcţiei Fiscale din cadrul Primăriei Braşov,
până la 4 februarie 2015 şi-au achitat locul de parcare pe
anul 2015 un număr de 17.529 de beneficiari, suma încasată
de către Direcţia Fiscală fiind de 2,5 milioane de lei. Pentru
anul 2015, sunt atribuite 31.420 de locuri de parcare în

parcările de reşedinţă, dintre care 30.044 cu plată şi 1.376
atribuite gratuit, unor categorii speciale de beneficiari, con-
form legii. Aceasta înseamnă că doar puţin peste jumătate
dintre cei care au un abonament în parcarea de reşedinţă
au şi achitat abonamentul. 

Parchezi dacă plăteşti!

EvoluBia din a doua jumătate a anului
2014 demonstrează o tendinBă de
stabilizare a preBurilor la apartamen-
tele din Brașov, în timp ce preBul te-
renurilor pentru dezvoltări imobiliare
și chiriile birourilor continuă să scadă
uşor, potrivit unei analize realizate
de biroul Darian din Braşov. Preţul
de vânzare a apartamentelor vechi

din Braşov a fost în semestrul al doi-
lea din 2014 la o medie de 803 €
pe metrul pătrat, aproximativ la
același nivel cu cel din urmă cu şase
luni.  În ceea ce priveşte apartamen-
tele noi, acestea s-au situat în al doi-
lea semestru din 2014 la o medie de
938 €/mp, cu 1,1% mai mult decât
în primul semestru. 

Prețul apartamentelor se stabilizează

pag. 4

Vicecampioana României la handbal
feminin, Corona Braşov, a început,
aseară, un adevărat tur de forţă, care
se va întinde pe 8 zile. Jumătate din
această perioadă este rezervată pentru
drumuri. Corona Braşov a avut parte
de cea mai dificilă tragere la sorţi în
Cupa EHF, din punct de vedere al
deplasării, motiv pentru care este ne-

voită să plece de acasă cu trei zile mai
devreme pentru meciul tur din Rusia,
cu formaţia din Astrakhan. La reve-
nirea în ţară, Corona va avea o altă
călătorie extrem de solicitantă, pe ruta
Astrakhan – Moscova – Chişinău –
Bucureşti – Baia Mare. Practic, o de-
plasare cu patru avioane pentru jocul
din Liga Naţională. 

Tur de forţă pentru Corona Brașov
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Toxiinfecţie alimentară 
la un hotel de patru stele 

pag. 3

METEO
Înnorat
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Dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă a fost
alertat, ieri după-amiază, după ce 12 persoane s-au intoxicat
alimentar la un hotel de patru stele din Predeal. Mai multe
echipaje de urgenţă s-au deplasat spre hotel pentru a le acorda
îngrijiri medicale persoanelor care se simţeau rău şi a le trans-
porta la spital. 
„Este vorba de un grup de 12 turişti polonezi, dintre care
11 copii cu vârste de 15 şi 16 ani, care prezentau stări de
greaţă, vărăsuri şi dureri abdominale. Toţi erau conştienţi şi
au fost preluaţi de cinci ambulanţe şi un echipaj SMURD şi
transportaţi la Spitalul de Boli Infecţioase Braşov pentru in-
vestigaţii”, a spus purtătorul de cuvînt al Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov, cpt. Ciprian Sfreja. Cei
12 turişti fac parte dintr-un grup de 40-50 de persoane care
se află într-o tabără la Predeal. Deocamdată nu se ştie dacă
turiştii s-au simţit rău în urma mesei luate la hotel sau dacă
au mâncat în altă parte.
Hotelul pare a fi urmărit de ghinion şi localnicii cred că este
un blestem, după ce acesta a luat foc de mai multe ori, până
acum. În luna martie a anului 2011, un incendiu a pus stăpânire
pe etajul patru al clădirii. Focul a distrus în totalitate acoperişul.
Un an mai târziu, hotelul a luat foc din nou. Atunci focul s-a
declanşat de la o defecţiune la sistemul de încălzire al saunei.

Ziar Gratuit
Ediţia în format electronic 

se găseşte la adresa www.addjb.ro

Cotidianul Braşovul – Judeţul Tău este editat şi distribuit în mod gratuit către cetăţenii judeţului Braşov 
în baza contractului de cooperare dintre Judeţul Braşov şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov.
În cadrul cooperării, Consiliul Judeţean Braşov a finanţat integral în 2014 acest cotidian de care au beneficiat

cetăţenii judeţului Braşov, motiv pentru care mulţumim legislativului Consiliului Judeţean Braşov
Din cauza faptului că bugetul Judeţului Braşov pe 2015 este diminuat cu 12% faţă de anul 2014, 

Consiliul Judeţean Braşov se află în imposibilitatea de a finanţa editarea acestui ziar.

În consecinţă, ultima zi de apariţie a ziarului Braşovul – Judeţul Tău este 6 februarie 2015. 
În situaţia în care ADDJB va identifica altă sursă de finanţare va relua editatea şi distribuirea acestui cotidian. 
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Judecătorul Toni Greblă a
demisionat de la Curtea Con-
stituţională, după ce procu-
rorii DNA au cerut Biroului
Permanent al Senatului aviz
pentru urmărirea penală şi
arestarea preventivă. Toni
Greblă este acuzat de fapte
de corupţie.

„Demisia e actul de res-
ponsabilitate pe care am vrut
eu să-l fac pentru a nu vul-
nerabiliza Curtea. Sunt un om
responsabil, acuzaţiile mi-au
creat un prejudiciu de imagine.
Nu sunt acuzat de prejudicii în-
semnate, nu am avut nicio in-
tervenţie la nicio instituţie în
favoarea cuiva. Sunt nevinovat,

dar fiind responsabil pentru
buna funcţionare a statului ro-
mân şi a nu pune activitatea
Curţii într-o dificultate şi mai
mare, am înţeles să iau acest act
unilateral”, a declarat Greblă.

În opinia sa, au existat pre-

siuni la nivelul instituţiei, în
contextul ultimelor eveni-
mente politice.

„Presiunile de care se face
vorbire şi în comunicatele an-
terioare au fost şi au fost re-
simţite de toţi colegii”, a spus
Greblă.

În plus, el a negat acuzaţiile
că ar fi ameninţat pe cineva,
spunând că situaţia a stat
„exact invers”. Fostul jude-

cător CCR şi-a exprimat dorinţa
de a avea o anchetă imparţială
pentru a-şi putea dovedi nevi-
novăţia.

Demisia lui Toni Greblă a fost
transmisă şi de CCR, printr-un
comunicat de presă.

DNA cere aviz pentru arestarea lui Udrea
Direc�ia Na�ională

Anticorup�ie solicită aviz
de la Camera Deputa�ilor
pentru arestarea Elenei
Udrea, pe care o acuză, mai
nou, și că a luat mită. Pro-
curorii anticorup�ie au ex-
tins cercetările în cazul lui
Udrea pentru săvârșirea
infrac�iunii de luare de
mită în dosarul „Gala
Bute”.

Potrivit unui comunicat
transmis de DNA, se cere
încuviin�area arestării preven-
tive a Elenei Udrea pentru

săvârșirea infrac�iunilor de
abuz în serviciu, tentativă la
folosirea de documente ori

declara�ii false, inexacte sau
incomplete pentru
ob�inerea pe nedrept de
fonduri din bugetul Uniunii
Europene, folosire a
influen�ei în scopul
ob�inerii de foloase necu-
venite și luare de mită.

„Faptele au legătură cu
atribuirea și folosirea, pre-
supus ilegale, a fondurilor
din patrimoniul Ministeru-
lui Dezvoltării Regionale și

Turismului în perioada 2010
– 2012”, se precizează în co-
municatul DNA.

Rusia își dorește să cree-
ze un conflict de durată
în estul Ucrainei şi „va
continua şi în acest an să
exercite presiuni asupra
Kievului prin metode mi-
litare şi non- militare”.

Afirma�ia apar�ine directo-
rului Agenţiei de Informaţii
Militare a SUA (Defense In-
telligence Agency – DIA), ge-
neral-locotenentul Vincent R.
Stewart, făcută în timpul au-
dierilor din Congres pe tema
ameninţărilor globale.

Acţiunile Moscovei în pri-
vinţa Ucrainei, „corespund
noii doctrine militare şi stra-
tegiei Rusiei, care provoacă
îngrijorarea statelor vecine”,
potrivit generalului-locotenent
Stewart.

DIA consideră că Rusia şi-
a actualizat doctrina militară

pentru a putea utiliza „noi me-
tode de război”, înregistrând
„progrese importante în do-
meniul modernizării armelor
nucleare şi convenţionale”,
Unian.

„Ne aşteptăm ca și în acest
an activitatea militară a Rusiei
să rămână la un nivel ridicat”,

a subliniat Stewart.
Conform estimărilor DIA,

Rusia aspiră să-şi creeze forţe
armate de dimensiuni „mai
mici, dar mult mai manevra-
bile”, care în viitor să poată
efectua o gamă variată de sar-
cini. În pofida dificultăţilor
economice, armata rusă va or-

ganiza în 2015 un număr mai
mare de manevre decât anul
trecut şi va continua retehno-
logizarea sa.

Rusia, potrivit prognozelor
DIA, va continua să acorde o
importanţă deosebită forţelor
sale nucleare strategice şi mo-
dernizării rachetelor sale ba-
listice intercontinentale de pe
platforme mobile. Moscova
depune eforturi pentru supli-
mentarea numărului de rache-
te Topol M şi dezvoltarea
sistemului balistic Rubej, a ra-
chetelor balistice Bulava (des-
tinate lansării de la bordul
submarinelor) şi a „noii gene-
raţii de rachete de croazieră”.
De altfel Moscova declară
deschis că deși în 2015 va tăia
serios din cheltuieli, domeniul
apărării rămâne prioritar, iar
modernizarea armatei va con-
tinua.

Şeful spionajului american:
Rusia își dorește să creeze un
conflict de durată în Ucraina

Evaziune de zeci de milioane, la Braşov
44 de milioane de lei este valoarea prejudiciului în două
dosare penale în care este vizată infracţiunea de evaziune
fiscal. Patronii a două firme au fost puşi sub acuzare de
procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul din Braşov.
În primul dosar, reprezentantul unei întreprinderi individuale
este cercetat pentru că a efectuat achiziții intracomunitare
de bunuri în valoare de peste 63 de milioane de lei, dar nu
a înregistrat în evidențele contabile suma reală. Astfel, bu-
getul statului a fost prejudiciat cu peste 37 de milioane  de
lei, impozit pe venit şi TVA. În cel de al doilea dosar,
reprezentanții unei societăți comerciale sunt cercetați  pentru
că nu au înregistrat în evidențele contabile  operațiunile co-
merciale cu privire la vânzari de materiale de construcții.
Prejudiciul la buget este de aproape 6 milioane şi jumătate
de lei. 

Se pregătea de braconaj, însă nu a mai apucat
Marți dimineață, poliţişti din cadrul Postului de Poliție Voila
au depistat un localnic de 33 ani, care deținea trei triunghiuri
confecționate din fir monofilament, în portbagajul autoturis-
mului său staționat în apropierea barajului Dridif de pe râul
Olt. Persoana menționată este cercetată în stare de libertate
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere fără drept de
unelte confecționate din fir monofilament.

Un bărbat în vârstă de 33 de ani s-a sinucis în Grid
Un bărbat în vârstă de 33 de ani, care lucra pe post de
cioban în satul Grid, a fost găsit spânzurat de un copac, în
apropierea stânei. Trupul neînsufleţit al omului a fost găsit
de proprietarul stânei, zilele trecute. Bărbatul a încercat să-
l resusciteze pe angajatul său, dar zadarnic şi a sunat la
Poliţie. Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Făgăraş, cms
Claudiu Bulborea, ciobanul locuia la stână, alături de iubita
lui. În ziua sinuciderii, femeia era plecată cu oile la păscut,
aşa că M.G. a rămas singur şi şi-a dus pus în aplicare gân-
durile sinucigaşe. 

Judecătorul Toni Greblă a demisionat 
de la Curtea Constituţională



Meteorologii avertizează că
se men�ine risc însemnat de
avalanșă, respectiv de gradul
trei pe o scară de la unu la cinci,
la peste 1.800 de metri altitu-
dine, în masivele Bucegi și
Făgăraș (versantul nordic), con-
form buletinului meteorologic
remis ieri. Riscul de gradul trei,
la peste 1.800 de metri în mun�ii

Bucegi și Făgăraș, se men�ine
până astăzi la ora 20.00. La al-
titudine mai mică de 1.800 de
metri, în masivele Bucegi și
Făgăraș, riscul este moderat, de
gradul doi.

Referitor la stabilitatea stra-
tului de zăpadă, meteorologii
sibieni atrag aten�ia că „pe ma-
joritatea versanților există plăci

de vânt. Structura lor este fragilă
și mai ales la suprasarcini se fi-
surează cu ușurință”. „Stratul
de zăpadă este format în pro-
funzime din cristale fine și cris-
tale fațetate, intercalate de cruste
subțiri de gheață, iar spre sol
predomină cristalele de tip cupă.
Pe văi și în zonele adăpostite
sunt depozite însemnate de ză-
padă. La ruperea plăcilor se pot
declanșa avalanșe, care în unele
cazuri pot antrena și straturile
mai vechi de zăpadă”, explică
meteorologii sibieni.

Riscul de avalanșă în jude�ul
Sibiu este valabil pentru zona
turistică, Bâlea Lac. Turiștii sunt
ruga�i să ceară informa�ii de la
salvamontiști și meteorologi în-
ainte să practice orice sport de
iarnă la Bâlea Lac, unde stratul
de zăpadă măsoară în prezent
159 de centimetri.

O cantitate de 400 de metri
cubi de zăpadă, care a fost de-
pozitată în pădure, a fost
transportată pentru amenaja-
rea trambulinei K90 de la
Complexul Sportiv Olimpic
de pe Valea Cărbunării din
Râșnov,.

Aici se va  desfășura în pe-
rioada 7-8 februarie 2015,
două etape de Cupă Mondia-
lă feminină la sărituri cu
schiurile.

Orașul Râșnov organizează
pentru a doua oară Cupa
Mondială feminină de sărituri
cu schiurile, după edi�ia de
anul trecut. 

România este reprezentată
de Daniela Haralambie, în vâr-
stă de17 ani, și de Bianca
Ștefănu�ă, de 16 ani, pentru
prima dată participantă la o
competi�ie de Cupă Mondială.
Ele vor concura alături de alte
39 de sportive din 12 �ări, in-

clusiv cele mai bune trei sări-
toare la nivel mondial. 

În prezent, cea mai bună să-
ritură de pe trambulina de
K90 la proba feminină este de
100,5 metri, realizată anul tre-
cut de japoneza Sara Taka-
naki, câști gă toa rea Cupei
Mondiale în 2014. 

În fiecare zi vor avea loc
două manșe de sărituri. În cea
de a doua manșă se vor califica
doar primele 30 de sportive.

Potrivit datelor Direcţiei Fis-
cale din cadrul Primăriei Bra-
şov, până la 4 februarie 2015
şi-au achitat locul de parcare
pe anul 2015 un număr de
17.529 de beneficiari, suma
încasată de către Direcţia Fis-
cală fiind de 2,5 milioane de
lei.

Pentru anul 2015, sunt atri-
buite 31.420 de locuri de par-
care în parcările de reşedinţă,
dintre care 30.044 cu plată şi
1. 376 atribuite gratuit, unor
categorii speciale de benefi-
ciari, conform legii. Aceasta
înseamnă că doar puţin peste
jumătate dintre cei care au un
abonament în parcarea de re-
şedinţă au şi achitat abona-
mentul. 

Până la 31 decembrie 2014,
şi-a achitat abonamentul de
parcare pentru anul 2015 un
număr de  4.221 de braşoveni,
suma încasată fiind de
687.000 de lei. Doar în anul
2015 au plătit până acum
13.308 de posesori ai unui loc
de parcare, suma încasată la

bugetul local fiind de 1,87
milioane lei. Cei care nu şi-
au plătit parcarea mai au
timp să o facă până pe 31
martie, termenul de plată fi-
ind stabilit astfel prin dis-
poziţie de primar şi
reprezentând o prelungire a
termenului iniţial, care era
31 ianuarie. 

Parcare cu ora, după 31 mar-
tie, pentru cei care n-au abo-
nament. În şedinţa din 9
februarie, Consiliul Local
va dezbate două proiecte de
hotărâre care privesc dele-
garea gestiunii, prin conce-
sionare, a serviciului de
amenajare, organizare şi ex-
ploatare a parcărilor cu plată,
cu excepţia celor de reşedinţă.
„Toate locurile de parcare ne-
plătite vor deveni publice cu
plată din 31 martie şi vor intra
sub incidenţa delegării de ge-
stiune”, a avertizat Attila Rad-
noti, directorul executiv al
Direcţiei Tehnice din cadrul
Primăriei Braşov. În munici-
piul Braşov sunt amenajate

42.425 de locuri de parcare de
reşedinţă care pot fi închiriate
pe o perioadă de cinci ani, la
preţuri cuprinse între 120 şi
156 de lei pe an, în funcţie de
zonă. Preţul abonamentului
este minimal, având în vedere
că în absenţa acestuia, cei ce
vor dori să parcheze vor trebui
să plătească tariful din parcările
publice cu plată. În prezent,
există trei variante disponibile

în caz că nu beneficiezi de un
abonament de reşedinţă şi nu
doreşti să plăteşti cu ora, la
preţul de 1,5 lei. Prima varian-
tă de abonament este valabilă
atât pentru persoane fizice cât
şi pentru cele juridice, costă
66 de lei şi acoperă centrul
vechi şi Poiana Braşov, însă
numai de luni până vineri. Cea
de-a doua variantă este abo-
namentul de 57,2 lei pentru

persoane fizice sau 85,8 lei
pentru persoane juridice,
care nu include însă Centrul
Istoric şi nici Poiana Braşov.
Varianta a treia costă 90 de
lei pentru persoane fizice şi
135 de lei pentru persoane
juridice, acoperă întreg ora-
şul şi Poiana Braşov şi este
valabil de luni până dumi-
nică. 

Noi atribuiri, din aprilie.
Aceasta nu înseamnă că nu
se vor mai face atribuiri sau
reatribuiri de locuri de par-
care, în limita locurilor dis-
ponibile, însă de
concesionare vor mai bene-

ficia doar persoanele fizice
care au şi domiciliul, şi auto-
vehiculul înmatriculat la res-
pectiva adresă. Restul vor
trebui să-şi procure abonamen-
te pentru riverani, care au un
alt regim şi alte tarife decât
abonamentele de reşedinţă.
Pentru persoanele fizice care
se încadrează în regulament
pentru un loc în parcarea de
reşedinţă, atribuirea se va face

ca şi până acum, fie pe bază
de licitaţie, fie direct, în funcţie
de locurile disponibile în par-
carea respectivă. 

Parcare „în zonă” pentru cei cu
abonament. În plus, spune At-
tila Radnoti,  încă de anul aces-
ta sistemul valabil în Centrul
Vechi, unde există abonament
zonale şi unde acest sistem
funcţionează foarte bine, să fie
extins şi în cartiere. În cartiere
însă, abonamentul de parcare
de reşedinţă va fi valabil doar
în zona de reşedinţă a deţină-
torului, în jurul blocului, nu şi
în alte cartiere. Opritoarele vor
dispărea, iar deţinătorii de abo-
namente în parcarea respectivă
vor putea parca pe oricare loc
liber din zonă, locurile acope-
rite de abonament fiind sem-
nalizate corespunzător.
Concesionarul parcărilor cu
plată va verifica abonamentele
şi îi va amenda pe toţi cei care
nu au  abonament în zona
(parcarea)  respectivă şi care
au parcat fără a plăti taxă de
parcare. A.P.

Parchezi dacă plăteşti!

Risc crescut de avalanșă în Bucegi și Făgăraș

Doar puţin peste jumătate dintre braşoveni şi-au achitat abonamentul de parcare
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Pregătiri intense la Râşnov 
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Ministrul Finanţe-
lor, Darius Vâlcov, a
declarat, că Guvernul
va avea mâine cea
mai importantă în-
tâlnire cu Fondul
Monetar Internaţio-
nal (FMI), la care
vor participa toţi mi-
niştrii, pentru „a în-
cerca să ajungă la un
consens” cu experţii
Fondului. Ministrul
a ţinut să precizeze
că în urma acestei în-
trevederi se va şti „dacă va mai
fi sau nu în continuare un
acord”.

Fiind întrebat cum decurg
discuţiile cu FMI şi dacă la
sfârşitul acestei săptămâni va

fi semnată scrisoarea de in-
tenţie, ministrul Finanţelor,
Darius Vâlcov, a spus că mâi-
ne se va încerca să se ajungă
la un consens.

„Cea mai importantă întâlni-

re, cu toţi miniştrii, şi
momentul în care
vom încerca să ajun-
gem la un consens va
fi vineri. Probabil vi-
neri seara sau sâm-
bătă dimineaţa vom
şti dacă avem sau nu
în continuare un
acord, în condiţiile în
care, bineînţeles, să
le agreăm împreună”,
a afirmat ministrul
Darius Vâlcov.

Delegaţia FMI a
început marţi vizita în România,
programată în perioada 27 ia-
nuarie-10 februarie, pentru con-
sultări şi a treia evaluare a
acordului stand-by cu România,
aprobat în septembrie 2013.

Propunere: TVA de 9% la toate restaurantele
Patronatele din turism

consideră că TVA ar trebui
redusă la toate restaurantele
de la 24 la 9%, nu doar la
mesele din cadrul pachetelor
turistice, măsură care ar de-
termina atât scăderea preţu-
rilor, cât mai ales i-ar face
pe toţi proprietarii de res-
taurante să plătească TVA,
într-un sector în care eva-
ziunea e de 50%.

Începând cu 1 martie,
dacă agentul economic re-

fuză să emită bon fiscal,
cumpărătorul poate să nu
achite bunul dobândit sau
serviciul prestat, având în
vedere că o tranzacţie nefis-
calizată nu reprezintă altceva
decât o încălcare a legii. 

„Guvernul a rezolvat doar
jumătate din problemă, cea
cu posibilitatea neachitării
în cazul în care clientul nu
primeşte bon fiscal. Aşadar,
cerem Guvernului să găseas-
că soluţii pentru scăderea

TVA la restaurante”, spune
Alin Burcea, vicepreşedin-
tele Asociaţiei Naţionale a
Agenţiilor de Turism
(ANAT), citat de Mediafax.
Burcea crede că dacă TVA
s-ar reduce şi la restaurante,
acestea ar scădea, pe de o
parte, preţurile şi ar fi mai
accesibile pentru clienţi, in-
clusiv pentru turiştii români
sau străini, iar pe de altă par-
te, ar avea ca efect diminua-
rea evaziunii fiscale.

Evoluția din a doua jumă-
tate a anului 2014 de-
monstrează o tendință
de stabilizare a prețurilor
la apartamentele din
Brașov, în timp ce prețul
terenurilor pentru dez-
voltări imobiliare și chi-
riile birourilor continuă
să scadă uşor, potrivit
unei analize realizate de
biroul Darian din Braşov. 

Preţul de vânzare a aparta-
mentelor vechi din Braşov a
fost în semestrul al doilea din
2014 la o medie de 803 € pe
metrul pătrat, aproximativ la
același nivel cu cel din urmă
cu şase luni. 

Comparativ, la nivel naţio-
nal, în al doilea semestru din
2014, preţul mediu de tran-
zacţionare a apartamentelor
vechi a fost de 678 €/mp.
Cele mai scumpe apartamente
rămân cele din Bucureşti,
unde preţul mediu a fost de
965 €/mp, urmate de Cluj
Napoca și Timișoara cu 932
€/mp și, respectiv, 860 €/mp. 

În zona 1 (Răcădău, Cen-
trul Civic, M. Kogălniceanu),
apartamentele vechi cu două
camere, de exemplu, s-au vân-
dut cu preţuri cuprinse între
35.000 şi 55.000 €, în timp
ce pentru acelaşi tip de apar-
tamente din zone mai slab co-
tate, preţurile au fost cuprinse
între 26.000 şi 39.000 €. 

În ceea ce priveşte aparta-
mentele noi, acestea s-au si-
tuat în al doilea semestru din

2014 la o medie de 938
€/mp, cu 1,1% mai mult de-
cât în primul semestru. 

În ceea ce priveşte terenu-
rile din Brașov, preţurile aces-
tora au înregistrat de-a lungul
crizei imobiliare o reducere
de aproximativ 63%, scăderea
în ultimele 12 luni fiind de
aproximtiv 5%. 

Raportul privind analiza
pieţei imobiliare realizat de
imobiliare realizat de biroul

Darian din Braşov, relevă fap-
tul că preţurile de închiriere
a spaţiilor de birouri din Bra-
şov s-au menţinut la un nivel
comparabil cu cele din semes-
trul I. 

Astfel, în zonele centrale şi
cu vad administrativ-comer-
cial, chiriile se sitează în in-
tervalul 10 - 15 euro mp/lună,
iar în zonele mediane chiriile
au oscilat între 9,5 şi 15 €
mp/lună. 

Preţul apartamentelor 
din Brașov se stabilizează 

Flash economic
900 milioane de euro pentru fermieri
Fermierii români au la dispoziţie, în următorii şapte ani,
aproape 900 de milioane de euro din fonduri europene şi
naţionale pentru investiţii în ferme, proiectele integrate ur-
mând să fie prioritare în noul Program Naţional Dezvoltarea
Rurală (PNDR) 2014 - 2020, iar selecţia va fi realizată pe
„criterii de calitate” prin rapoarte lunare sau trimestriale
emise de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
(AFIR). „În cadrul acestei submăsuri privind investiţiile în
ferme, vom acorda prioritate maximă proiectelor care in-
tegrează investiţiile în fermă cu procesarea producţiei pro-
prii. Acestea vor primi punctaj maxim, iar finanţarea poate
ajunge şi până la 90%. Iniţial, se pleacă de la 50%, dar
se adaugă suplimentar încă 20% dacă îndeplineşte mai
multe criterii, respectiv dacă face parte dintr-o cooperativă
sau dacă integrează producţia obţinută în fermă”, a declarat
secretarul de stat în Ministerul Agriculturii George Turtoi,
citat de Agerpres. Acesta a precizat că proiectele se vor
depune continuu de-a lungul unui an, iar selecţia se va
face pe criterii de performanţă. Noul PNDR 2014 - 2020
are alocată o sumă totală de 9,363 miliarde de euro.

BNR a redus dobânda-cheie la un nou minim istoric
Consiliul de Administraţie al BNR a decis în şedinţa de
ieri reducerea ratei dobânzii de politică monetară cu 0,25
puncte procentuale, de la 2,5 la 2,25%, un nou minim is-
toric, precum şi îngustarea coridorului simetric format din
ratele dobânzilor facilităţilor permanente la 2 puncte pro-
centuale. Dobânda-cheie va fi redusă la 2,25% începând
de astăzi, 5 februarie, aceasta reprezentând a cincea tăiere
de dobândă după reluarea ciclului de scădere, în luna au-
gust a anului trecut, când a aplicat o scădere cu 0,25
puncte procentuale, de la 3,5 la 3,25%. Din august 2014,
au fost operate patru reduceri, din care ultima la începutul
acestui an.

Darius Vâlcov: Guvernul are mâine
cea mai importantă întâlnire cu FMI



Săptămâna viitoare părinţii
copiilor care împlinesc vârsta
de 6 ani până la data de 31
august trebuie să înceapă de-
mersurile pentru a-i înscrie
pe cei mici în clasa pregăti-
toare. Părinţii ai căror copii
împlinesc vârsta de 6 ani în
perioada 1 septembrie - 31
decembrie 2015 inclusiv pot
să-i înscrie în învăţământul
primar în clasa pregătitoare,
dacă dezvoltarea lor psihoso-
matică este corespunzătoare.

Pe 9 februarie va avea loc
afişarea, la sediul unităţii de
învăţământ şi al inspectoratu-
lui şcolar şi pe site-ul
acestora, a programului de

completare a cererilor tip de
înscriere în învăţământul pri-
mar. În intervalul 16 februa-
rie-6 martie părinţii trebuie
să completeze, online sau la
unitatea de învăţământ la care
solicită înscrierea copiilor, ce-
rerile-tip de înscriere.

Validarea cererilor-tip de
înscriere are loc, zilnic, în in-
tervalul orar 8.00-20.00 (luni-
vineri), respectiv 8.00-13.00
(sâmbăta). Tot în acest inter-
val se desfăşoară şi depunerea
şi validarea cererilor-tip de în-
scriere de către părinţii care
solicită înscrierea copiilor la
şcoala specială. 

În clasa pregătitoare din în-

văţământul special sunt în-
scrişi copii cu cerinţe educa-
ţionale speciale, care împli-
nesc vârsta de 8 ani până la
data începerii anului şcolar.
La solicitarea scrisă a părin-
ţilor, pot fi înscrişi în clasa
pregătitoare şi copii cu cerinţe
educaţionale speciale cu vâr-
ste cuprinse între 6 şi 8 ani la
data începerii anului şcolar.

Pe 9 martie începe prima
etapă de înscriere, cu proce-
sarea, de către comisia naţio-
nală de înscriere a copiilor în
învăţământul primar a cere-
rilor-tip de înscriere, iar de pe
16 martie începe a doua eta-
pă. 

Tinerii din România pot tri-
mite aplicaţiile în cadrul con-
cursului de redactare „Atât de
asemănători. Atât de diferiţi.
Atât de europeni”, lansat de
Comisia Europeană în luna
noiembrie a anului trecut.
Concursul de redactare se des-
făşoară până la data de 27 fe-
bruarie (la amiază, ora
Europei Centrale) şi este des-
chis tinerilor cu vârsta cuprinsă
între 18 şi 25 de ani, care deţin
cetăţenia unuia din cele 28 de

state membre ale UE.
Juriile naţionale vor alege

un candidat din fiecare ţară,
acesta/aceasta urmând să fie
invitat(ă) la Bruxelles în cadrul
unei vizite de studiu de trei
zile. Articolele câştigătoare vor
fi totodată publicate de către
Comisia Europeană şi vor fi
oferite spre publicare princi-
palelor redacţii de presă din
Europa. În cadrul concursului,
tinerii din întreaga Europă
sunt invitaţi ca într-un articol

de maximum 1.000 de cuvinte
să-şi împărtăşească opiniile cu
privire la una din următoarele
întrebări privind extinderea
Uniunii Europene sau la am-
bele: Care este experienţa ta
în cadrul unei Uniuni Europe-
ne extinse? sau Cum poate
răspunde Uniunea Europeană
extinsă în faţa provocărilor vii-
torului? Mai multe informaţii
cu privire la concursul de re-
dactare şi la înscriere găsiţi pe
www.writingcompetition.eu.

Copiii care au împlinit
vârsta de 14 ani vor
putea munci în
domeniile cultural, artis-
tic, sportiv, publicitar şi
modeling, în baza unor
convenţii între organiza-
tor şi părinţi/reprezen-
tant legal al copilului.

Activităţile remunerate pot fi
prestate de copii în calitate de
actor, figurant, cântăreţ, muzi-
cian, dansator, acrobat la mani-
festări cu caracter cultural, edu-
cativ sau artistic, la teatru, operă,
balet, circ, concursuri de dans,
de muzică sau interpretare, alte
concursuri sau activităţi de sce-
nă, dar şi la filmări pentru filme
artistice, filmări, înregistrări sau
emisiuni în direct pentru radio
şi televiziune, cu sau fără
scopuri publicitare, conform
unei hotărâri aprobate de Gu-
vern.

Copiii mai pot presta
activităţi de figurant sau
model la şedinţe foto, cu
sau fără scopuri publici-
tare, figurant sau model
la prezentări de modă şi
sportiv profesionist în
sportul de performanţă.

Documentul mai pre-
vede că repetiţiile de ori-
ce fel, precum şi orice
altă etapă menită să asi-
gure buna desfăşurare a
activităţilor, sunt consi-
derate parte integrantă a
acestora.

Activităţile prestate de
copil în domeniile cul-
tural, artistic, sportiv, pu-
blicitar şi de modeling
se vor desfăşura cu respectarea
mai multor condiţii: să nu fie
munci periculoase pentru copii,
să se desfăşoare între anumite
intervale orare ale zilei, în func-
ţie de vârsta copilului. De ase-

menea, durata activităţii prestată
de copii trebuie să nu depăşeas-
că un anumit număr de ore săp-
tămânal şi zilnic, în funcţie de
vârsta copilului, iar aceste acti-
vităţi să fie însoţite de pauze.

Pe durata prestării activităţi-
lor, copilul trebuie să fie însoţit
de un adult, care poate fi unul
dintre părinţi/reprezentant legal,
ori o persoană desemnată de
părinţi/reprezentant legal al co-

pilului, faţă de care co-
pilul a dezvoltat o relaţie
de ataşament sau o per-
soană desemnată de or-
ganizator şi agreată de
comun acord cu părin-
ţii/reprezentantul legal al
acestuia.

Potrivit actului nor-
mativ adoptat de Gu-
vern, prestarea de către
copii a activităţilor men-
ţionate este condiţionată
de informarea prealabilă
a serviciul public de asis-
tenţă socială, prin depu-
nerea unei note de infor-
mare înainte de începe-
rea efectivă a activităţii.
Aceasta trebuie depusă

de către părinţi/reprezentantul
legal al copilului la serviciul pu-
blic de asistenţă socială de la
domiciliul copilului cu o serie
de documente.

Sumele obţinute de copil ca

urmare a activităţii prestate vor
fi administrate conform dispo-
ziţiilor Codului Civil. Dacă exis-
tă suspiciuni cu privire la utili-
zarea de către părinţi/reprezen-
tanţi legali a sumelor obţinute
de copil în alt scop decât cel al
interesului superior al acestuia,
reprezentanţii Direcţiei Gene-
rale de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului se autosesizează
şi solicită părinţilor sau repre-
zentantului legal să prezinte un
raport cu privire la modul în
care au administrat veniturile
copilului obţinute din activităţile
prestate. În cazul în care părin-
tele/reprezentantul legal nu poa-
te justifica utilizarea sumelor
obţinute de copil, Direcţia poate
sesiza instanţa de tutelă. Actul
normativ prevede şi sancţiuni
contravenţionale cuprinse între
1.000 şi 8.000 de lei, în cazul
în care părinţii sau organizatorii
nu respectă condiţiile impuse.

Copiii care au 14 ani 
vor putea lucra cu plată

Completarea şi validarea cererilor-tip
pentru clasa pregătitoare
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Tinerii pot participa la concursul 
de redactare al Comisiei Europene



6 BRAȘOVUL ISTORIC Joi

Braşovul a avut parte de familii de
mari intelectuali care au contribuit
la dezvoltarea vieţii cetăţii. Una din-
tre acestea a fost şi familia Baiules-
cu, tatăl - protopop al Braşovului şi
cei 5 copii - toţi personalităţi de mar-
ca. Inginerul Ion Baiulescu a fost
mâna dreaptă a lui Anghel Saligny
la construirea podurilor de la Cer-
navodă. Cunoscuţi sunt şi medicul
Gheorghe Baiulescu şi scriitoarea
Maria Baiulescu (1860 – 1941), cea
mai feministă braşoveancă a tuturor
timpurilor. Ea a militat toată viaţă
pentru drepturile femeilor, care, la

sfârşitul secolului al XIX-lea erau
extrem de restrânse. 

Maria a absolvit Şcoală Secundară
Germană şi Institutul Francez de Dom-
nişoare din Braşov. 

Preocupările literare au dat roade încă
de timpuriu. A tradus din limbile fran-
ceză şi engleză şi a publicat opere ori-
ginale în reviste importante că „Vatra”,
„Familia”, „Gazeta Transilvaniei” . 

Numele i s-a legat însă în primul rând
de lupta pentru drepturile naţionale

ale românilor şi pentru drepturile
 femeii. Astfel, ducea mai departe efor-
turile mamei sale, Elena Baiulescu,
membră a Reuniunii Femeilor Române
din Braşov, a cărei preşedinţie o prelua
în 1907. Un an mai târziu, ea transfor-
mă şcoala internatului-orfelinat al Reu-
niunii în şcoală de menaj şi industrie
casnică, devenită în 1920 şcoală pro-
fesională. În 1936 Reuniunea propune
Ministerului Educaţiei ca acesta şcoală
să se numească Liceul Industrial „Ma-
ria Baiulescu”, astăzi fiind Colegiul
Tehnic „Maria Baiulescu” Braşov. 

„Reuniunea, prin înfiinţarea şcoalei, a
fost o pionieră a culturei şi naţionalis-
mului şi a fost iniţiatoarea învăţămân-
tului femenin în Ardeal. A contribuit
la înfrăţirea cu Ţara Mamă. A preparat
viitoarea mamă română pentru zile de
grele încercări şi mari izbânzi”, scriau
ziarele vremi. 

Maria Baiulescu a fost o fire dinamică
şi un spirit nobil, dedicat ideii de edu-
caţie şi principii creştin-filantropice.
A militat pentru emanciparea femeii
iar organizaţia pe care a înfiinţat-o s-a
dedicat scopurilor umanitare. 

La reuniunile organizate, pentru prima
oară, s-a atras atenţia asupra faptului
că soluţionarea gravelor probleme so-
ciale privind femeile (salarizarea, con-
diţiile de igienă şi de muncă, traficul
de femei şi de copii) poate fi realizată
doar atunci când femeile vor deţine
aceleaşi drepturi ca bărbaţii. Braşo-
vencele din Reuniune se considerau
egalele bărbaţilor, se implicau în edu-
caţia tinerei generaţii la fel ca soţii lor,
asumându-şi sarcini dintre cele mai
grele. Decernarea medaliei Crucea
 Reginei Maria clasa I şi a medaliei
 Ferdinand I a fost unul dintre semnele
recunoaşterii meritelor sale de către
autorităţi. 

A luptat pentru
emanciparea femeii 



Cetăţenii care vor intra
în relaţie cu Centrul de
Informaţii pentru Cetă-
ţeni, cu sediul Direcţiei
Fiscale sau cu Centrul
Multifuncţional de Ser-
vicii Sociale vor avea la
dispoziţie o aplicaţie
pentru mobil sau table-
tă care îi va îndruma
exact spre masa sau ghi-
şeul care le poate rezol-
va problema pentru
care au venit. 

Această aplicaţie va fi di-
ponibilă gratuit şi este parte
a proiectului „i-Locate”, un
proiect de cercetare finanţat
de către Comisia Europeană
prin programul ICT Policy
Support, pe care Braşovul l-
a accesat alături de alţi 23 de
parteneri din zece ţări, toţi
partenerii având de imple-
mentat o tehnologie-pilot în
cadrul proiectului

Potrivit Gabrielei Vlad, ma-
nagerul de proiect din partea

Primăriei Braşov, proiectul ur-
măreşte să implementeze un
centru virtual pentru date spa-
ţiale cu caracter deschis, vi-
zând locaţii interioare sau
exterioare ale unor spaţii pu-
blice. Sistemul va permite ce-
tăţenilor să fie ghidaţi, prin
intermediul unui smartphone,
în timp real, în cadrul spaţiilor
publice interioare sau exte-
rioare. Ei vor putea să se vadă

în timp real pe harta respec-
tivă, vor primi indicaţii de
orientare şi chiar vor putea sal-
va unele locaţii din traseu. De
asemenea, sistemul va putea
crea şi aplica trasee speciale,
destinate, de exemplu, persoa-
nelor cu deficienţe locomoto-
rii, sau trasee de evacuare în
caz de incendiu. Sistemul va
fi utilizat totodată pentru a lo-
caliza şi optimiza managemen-

tul diverselor obiecte sau bu-
nuri de inventar. Funcţionarii
publici sau alte persoane cu
rol în gestionarea obiectelor
de inventar vor putea localiza
diverse bunuri pe o hartă şi
vor fi ghidaţi spre locaţia res-
pectivă. După identificarea
obiectului în cauză sistemul
va permite citirea informaţiilor
relevante cu privire la respec-
tivul obiect (instrucţiuni, in-

formaţii privind mentenanţa
etc.), prin intermediul unui
cod inteligent. 

„Proiectul a fost accesat în
urmă cu un an şi are o durată
de implementare de 36 de luni.
Partea noastră de proiect vi-
zează Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni, precum şi Di-
recţia Fiscală şi Direcţia de
Servicii Sociale a Primăriei. În
plus, pentru exterior, vom im-
plementa o aplicaţie care să
arate cetăţeanului poziţionarea
pe hartă şi, printre altele, unde
se află cea mai apropiată par-
care, şi care este ruta optimă
către aceasta. În prezent lucrăm
pe harta GIS, dar aplicaţia va
avea probabil ca suport una
dintre hărţile gratuite disponi-
bile on-line. Ne aflăm în faza
de definitivare a propunerii
 tehnice şi de proiectare, iar în
aceste zile am trimis la Luxem-
burg rapoartele de activitate”,
a declarat Gabriela Vlad. 

Tehnologia propusă va fi va-
lidată prin intermediul unor

scenarii pilot în mai multe ţări
europene, accentul fiind pus pe
domeniul medical  şi pe servi-
ciile publice (administraţie, mu-
zee etc.). Rezultatele scenariilor
pilot, care vor fi puse în prac-
tică pentru o perioadă de cel
puţin 1 an, vor fi analizate pen-
tru evaluarea impactului eco-
nomic şi  social, apoi vor fi
preluate şi aplicate la scară mai
largă, dacă îşi dovedesc efi-
cienţa. Valoarea totală a buge-
tului aferent Municipiului
Braşov este de 48.150,00 euro,
fără TVA, iar fondurile neram-
bursabile reprezintă jumătate
din costurile eligibile. Proiectul
a demarat pe 1 ianuarie 2014,
iar durata de implementare este
de 36 luni, dintre care cel puţin
un an trebuie rezervat pentru
punerea în practică a soluţiei-
pilot propuse.  Pe lista parte-
nerilor români se mai află
Spitalul Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia şi Muzeul Bruken-
thal din Sibiu. 

A.P.

Hartă pe mobil pentru Centrul
de Informaţii al Primăriei Braşov

Asociaţia Happy Moms şi
Camera de Comerţ şi Industrie
Braşov organizează cursurile
Şcolii antreprenoriale pentru
mame cu venituri modeste sau
pentru mamele singure. 

Acestea vor dobândi noţiuni
legate de probleme de mana-
gement, antreprenoriat, vân-
zări dar vor primi şi consiliere
pentru demararea unei afaceri.

Finalitatea programului
este reprezentată de altfel de
deschiderea unei forme
 legale a afacerii creionate în
cadrul şcolii, urmând ca
aceasta să devină sursă de
venit pentru viitoarele mame
antreprenor. Cursurile şcolii
sunt gratuite şi au loc la se-
diul CCI Braşov, în fiecare

miercuri, începând cu ora
17.00. 

Asociaţia Happy Moms
sprijină dezvoltarea personală
şi profesională a mamelor, ti-
nerilor şi familiei, în general.

Asociaţia a adunat fonduri anul
trecut pentru acest proiect, prin
două ediţii de festival Happy
Fest, derulate în toamnă şi iar-
nă, şi printr-o conferinţă mo-
tivaţională pentru mame. 

Inspectoratul de Poliţie Ju-
deţean Braşov organizează un
concurs pentru încadrarea cu
personal recrutat din sursă ex-
ternă în patru posturi vacante
din cadrul Serviciului Logistic. 

Este vorba de un post de
referent la Compartimentul
Marketing şi achiziţii publice,
cerinţe studii medii şi vechi-
me în muncă de cel puţin
şase luni, un post de munci-
tor calificat cu atribuţii de fo-
chist, cerinţe studii generale

şi vechime în muncă în cali-
ficarea profesională cores-
punzătoare studiilor absolvite
de cel puţin un an şi două
posturi de îngrijitor la Com-
partimentul Administrarea
patrimoniului imobiliar, ce-
rinţe studii generale

Înscrierea candidaţilor se
face la I.P.J. Braşov – Servi-
ciul Resurse Umane, cu sediul
în municipiul Braşov, strada
Prundului nr. 10, telefon
0268.407.500, interior 21708,

până în data de 11.02.2015,
în zilele lucrătoare, în inter-
valul orar 09.00 –15.00, iar
dosarele de  înscriere la con-
curs vor fi depuse până în data
de 13.02.2015, ora 14.00.

Concursurile pentru ocu-
parea posturilor vacante
menţionate se vor desfăşura
în data de 16.03.2015, la se-
diul Serviciului Logistic al
I.P.J. Braşov din municipiul
Braşov, strada Prundului
nr. 10.

Patru posturi vacante la Inspectoratul
Judeţean de Poliţie din Braşov
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Şcoală antreprenorială pentru mămici
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Studiu: De ce au zebrele dungi
Misterul dungilor de pe

blana zebrelor i-a lăsat ani
de zile fără răspunsuri pe
oamenii de ştiinţă din în-
treaga lume. Acum, un nou
studiu realizat de cercetă-
tori americani pare că a gă-
sit un răspuns pentru acest
model inedit.

Cercetătorii americani
cred că au desluşit, în cele
din urmă, misterul dungilor
de pe blana zebrelor. Un nou
studiu publicat de aceştia su-
gerează că modelul dungilor
ar putea fi corelat cu tempe-
ratura mediului în care trăiesc
zebrele, scrie Washington
Post.

Oamenii de ştiinţă au ana-

lizat numeroase locaţii din
Africa unde pot fi întâlnite
zebrele Equus Quagga, cea
mai răspândită specie de ze-
bră, şi au ajuns la concluzia
că modelul dungilor lor varia-
ză de la o regiune la alta. Une-
le aveau dungi bine definite
pe tot corpul, în timp ce altele

aveau dungi mai subţiri şi
mai puţine la număr.

După ce au examinat 29
de factori de mediu diferiţi,
precum existenţa unui nu-
măr mare de muşte în zonă,
căldura şi tipul prădătorilor,
cercetătorii au descoperit
că există o corelaţie puter-
nică între temperatură şi
modelul dungilor.
Deşi nu pot spune cu exac-

titate de ce diferenţele de tem-
peratură ar fi importante
pentru modelul dungilor ze-
brelor, cercetătorii sugerează
că dungile ar avea un rol în
reglarea temperaturii corpului,
cele negre absorbind căldura,
iar cele albe reflectând-o.

Ce este „ADN de tomberon”. Toți îl avem
Doar 8,2% din ADN-ul

uman realizează funcţii im-
portante în organism, restul
fiind ADN non-codant, su-
pranumit „ADN de tomberon”,
se afirmă într-un studiu rea-
lizat recent de cercetătorii de
la Universitatea Oxford.

ADN-ul non-codant, o re-
miniscenţă a evoluţiei, la fel
ca apendicele, nu aduce be-
neficii organismului, dar nici
nu-i face rău. În mare parte,
nu are niciun efect, afirmă
cercetătorii de la Oxford.

Gurton Lunter, coordona-
torul studiului, a declarat:

„Uriaşa majoritate a ADN-
ului non-codant pur şi simplu
stă acolo degeaba şi nu face
nimic. Doar ocupă locul".
Anterior, oamenii de ştiinţă
estimau că 80% din ADN-ul
uman este „funcţional” - în-
deplinind funcţii utile pentru
organism. Aceste analize sunt
importante, întrucât ele permit
cercetătorilor să atace ADN-
ul aflat în spatele unor boli.

Cercetătorii au ajuns la es-
timarea de 8,2 procente după
ce au comparat ADN-ul uman
cu cel al mai multor mamifere
şi au analizat fragmentele care

au rămas, în ciuda milioanelor
de ani de evoluţie a speciilor.
Acea absenţă a modificării a
fost interpretată ca un semnal
ce atestă faptul că fragmentele
în cauză realizează funcţii im-
portante în organism.  În ciu-
da percepţiei larg răspândite
potrivit căreia ADN-ul uman
ar conţine un număr uriaş de
gene, acestea reprezintă doar
un procent din cele opt care
corespund materialului gene-
tic util. Restul de 7% este re-
prezentat de „comutatorii”
biologici care controlează ace-
le gene.

Jocurile video care pre-
zintă curse de maşini îi
fac pe jucători să fie mai
dispuşi să îşi asume anu-
mite riscuri în viaţa rea-
lă, precum condusul cu
viteză excesivă, mersul
pe contrasens, neres-
pectarea semnalelor lu-
minoase la semafor şi
folosirea telefonului
mobil în timpul condu-
cerii automobilului.

Potrivit Reuters, cercetătorii
au ajuns la aceste concluzii în
urma unui studiu realizat de
curând pe baza unor teste şi
programe de simulare, efec-
tuate la scurt timp după înche-
ierea acelor jocuri video.

Voluntarii cu personalităţi
mai aventuroase au fost mai
înclinaţi să îşi asume riscuri
şi, cu cât jocul video era mai
intens, cu atât riscurile asu-
mate deveneau mai mari.

Studiul a fost publicat în re-
vista Injury Prevention.

Şi alte studii mai vechi au
descoperit o asociere între jo-

curile video ce prezintă curse
cu maşini şi înclinaţia spre risc
în timp ce participanţii se află
la volan, iar noile rezultate în-
tăresc şi mai multe aceste con-
cluzii.

Studiul a fost realizat pe un
eşantion de 40 de studenţi ai
universităţii citate, iar cei mai
mulţi dintre ei erau bărbaţi.
Studenţii au făcut teste de per-
sonalitate la începutul experi-

mentului şi au fost împărţiţi,
la întâmplare, în două grupuri.

Jumătate dintre studenţi au
jucat un joc video ce implică
o serie de curse pe un circuit
auto, similare celor desfăşurate
în Formula 1, timp de 20 de
minute. Ceilalţi voluntari, care
alcătuiau grupul de control,
au jucat un cunoscut joc pe
computer, Solitaire.

La cinci minute după înche-

ierea jocurilor, toţi voluntarii
au participat la Vienna Risk-
Taking Test, un test care le-a
permis să vizioneze înregis-
trări video cu 24 de situaţii de
trafic rutier „riscante”, pre-
zentate pe computer din per-
spectiva conducătorului auto.
Studenţii din primul grup și-
au asumat mai repede riscuri
decât cei din grupul cu jocul
Solitaire. 

Jocurile video pot influenţa
comportamentul oamenilor

Google lucrează la crearea unei brățări 
pentru detectarea cancerului
Detectarea în timp real a modificărilor în starea de să-
nătate a oamenilor ar putea fi idealul în lupta împotriva
cancerului, compania Google dezvoltând deja o brățară
anti-cancer, anunță pourquoidocteur.fr. Funcționarea
acestui instrument se bazează pe utilizarea particulelor
nanometrice (de 2000 de ori mai mici decât o celulă
sanguină), ingerate prin intermediul unei tablete și
care circulă în fluxul sanguin pentru a măsura modi-
ficările biochimice și a anunța începutul formării unei
tumori, dar și al unui atac de cord sau accident vascular
cerebral.

Ce înseamnă strictul necesar pentru omul modern
Viaţa fără telefon sau internet ar fi un calvar pentru
omul modern. Smartphone-ul este o nevoie de bază
în special pentru tinerii cu vârste între 16 şi 24 de ani,
care spun că nu pot trăi fără el. De smartphone au
ajuns dependenţi şi românii, care preferă să mănânce
mai puţin şi mai prost decât să renunţe la telefon.
Astfel, potrivit unei cercetări realizate de Institutul Na-
ţional de Statistică (INS), 22,1% din români nu-şi permit
să mănânce prea des carne sau să-şi achite chiria şi
facturile. Cu toate acestea, doar 5,3% din populaţia
ţării noastre nu deţine un telefon mobil, mai arată sta-
tistica INS. Românii consideră la fel de gravă lipsa căl-
durii din casă sau a maşinii de spălat precum
imposibilitatea de a-şi cumpăra un telefon mobil. Ca-
feaua şi duşul se numără şi ele printre lucrurile con-
siderate de omul modern „esenţiale”. Peste o treime
din cei care au răspuns chestionarului spun că sunt
dependenţi de cafea şi nu pot rezista o zi fără să bea
măcar o ceaşcă. Şi maşina este un lucru absolut ne-
cesar omului modern.
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Vicecampioana României la
handbal feminin, Corona Bra-
şov, a început, aseară, un ade-
vărat tur de forţă, care se va
întinde pe durata a 8 zile. Ju-
mătate din această perioadă
este rezervată pentru drumuri.
Corona Braşov a avut parte de
cea mai dificilă tragere la sorţi
în Cupa EHF, din punctul de
vedere al deplasării, motiv pen-
tru care este nevoită să plece
de acasă cu trei zile mai devre-
me pentru meciul tur din Rusia,
cu formaţia din Astrakhan.
După o noapte petrecută în au-
tocar, pe distanţa Braşov - Chi-
şinău, în această dimineaţă,
fetele antrenate de Bogdan
Burcea şi Dumitru Berbece au
luat avionul către Moscova.
După încă un zbor Moscova -
Astrakhan, delegaţia Coronei
va ajunge la destinaţie astăzi,
în jurul orei 18:00 (ora locală).
Partida tur din optimile Cupei
EHF este programată sâmbătă,
de la ora 17.00. La revenirea
în ţară, Corona Braşov va avea
o altă călătorie extrem de so-

licitantă, pe ruta Astrakhan -
Moscova - Chişinău - Bucureşti
- Baia Mare. Practic, o depla-
sare cu patru avioane pentru
jocul din Liga Naţională cu
campioana en-titre, partidă pro-
gramată pentru miercuri 11 fe-
bruarie.

„Vrem să câştigăm în Rusia!” Un
joc în Cupele europene, cu o
formaţie din Rusia, indiferent
de numele acesteia, nu are cum
să fie unul uşor. Jucătoarele
sunt însă încrezătoare în pute-
rile lor şi vor să se întoarcă aca-
să cu toate punctele. „Au o
echipă bună, care prestează un
joc de calitate. Le-am studiat,
am văzut punctele lor forte şi
vom încerca să le închidem cu-
loarele, să le anihilăm. Mergem
în Rusia să facem un joc foarte
bun şi să câştigăm. Părerea
mea este că suntem peste As-
trakkhan ca joc, dar asta tre-
buie să o demonstrăm şi pe
teren” a spus golkeaperul Co-
ronei, Ana Maria Mîrcă.
„Punctele forte ale formaţiei
din Astrakhan  sunt apărarea

şi contraatacul. Au un sistem
6-0 pe faza de apărare, unul
care în general incomodează
formaţiile din România. Este o
echipă emblematică a Rusiei,
care în ultimii ani s-a bătut la
titlu. De partea noastră avem
atuul omogenităţii, ei au schim-
bat echipa în această vară. Le-
au plecat cinci jucătoare foarte
bune, care au fost înlocuite cu
handbaliste tinere, cu o dispo-
nibilitate foarte mare la efort.
Putem vorbi deci de o perioadă
de reconstrucţie. Va fi foarte
greu să trecem de ele. Trebuie
să fim în stare să jucăm inteli-
gent, la rezultat. Dacă ar juca
în campionatul nostru, cu si-
guranţă echipa din Astrakhan
ar fi pe unul dintre locurile
fruntaşe” a declarat principalul
Bogdan Burcea.

Probleme medicale la Corona.
Nerefăcută din punct de vedere
medical, Adriana Ţăcălie ra-
tează jocul tur de la Astrakhan,
dar şi partida din campionat,
cu liderul HCM Baia Mare.
Acasă va rămâne şi Oana Câr-

stea care nu se află nici ea la
capacitate 100%. Din păcate,
la jocul de duminică din cam-
pionat cu Mureşul Târgu Mu-
reş, pivotul Oana Bondar a
suferit o ruptură musculară, la
muşchii fesieri. „În proporţie
de 90%, nu voi miza pe Bon-
dar, nici în Rusia, nici la Baia
Mare.Trebuie să reuşim să su-
plinim aceste absenţe şi mai
mult, să ieşim de pe teren cu
toate jucătoarele valide, după
această perioadă infernală.
Mergem în Rusia la victorie, nu
să ne propunem să pierdem la
o diferenţă cât mai mică. Tre-
buie să scoatem un rezultat po-
zitiv în această manşă tur,
pentru a putea aborda califi-
carea în jocul de la Braşov. În
ziua de astăzi, o înfrâgere chiar
la 6-7 goluri diferenţă nu re-
prezintă mai nimic. Dacă pier-
dem, nu trebuie ca diferenţa să
fie mai mare de 1-2 goluri. Tre-
buie să reuşim să ne săpânim
în timpul jocului şi să nu irosim
situaţiile clare” a mai spus an-
trenorul Bogdan Burcea. 

Pentru vicecampioana României la handbal feminin urmează o săptămână foarte grea

Tur de forţă
pe semicerc
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Deplasări grele pentru Corona Braşov

Victorie pentru stegari, în Antalya
FC Brașov a câștigat cu 2-1

amicalul disputat, mar�i seara,
în Antalya, cu selec�ionata Lu-
xemburgului. Golurile victoriei
stegarilor au fost marcate de
Marian Constantinescu (27 pe-
nalty) si Leko (86). Jocul a fost
la discre�ia echipei brașovene,

care pe lângă golul lui Marian
Constantinescu, a mai ratat alte
câteva situa�ii clare de a majora
scorul prin Bencun, Liviu Ga-
nea și Târă. Contrar cursului
jocului, luxemburghezii au
reușit să înscrie în minutul 75,
atunci când portarul Daniel

Mutu a fost învins cu un șut de
la 30 de metri. Principalul gal-
ben-negrilor, croatul Lokica, a
folosit următorii jucători: A.
Marinescu (45 D. Mutu) – G.
Matei (54 Străut), Leko, Ar-
tjunin, Novak – Juric, Moraru
– Marian Constantinescu (65

Dănălache), Bencun (64 Cristi
Ganea), Aganovic – Liviu Ga-
nea (55 Târă). Meciul, disputat
pe terenul central al bazei spor-
tive Titanic din Belek, a avut,
la cererea oficialilor luxembur-
ghezi, trei reprize a câte 30 de
minute.

Pagină realizată de 
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea 

Grupe noi de handbaliste la Corona
În foarte scurt timp, clubul
ASC Corona 2010 Bra şov va
avea în subordine în că două
gru pe de han  dbaliste junioa-
re, IV şi V.  „Au fost finalizate
discuţiile între părinţii acestor
fetiţe şi preşedintele AS Rul-
mentul 2010 Braşov, Sorin
Târcă, pentru trecerea han-
dbalistelor la clubul ASC Co-
rona 2010 Braşov. În
momentul în care toate lu-
crurile vor fi puse la punct din
punctul de vedere al cadrului legislativ, micuţele handbaliste
îşi vor începe activitatea la noul lor club. Junioarele vor fi
antrenate de Mihaela Seifer Ciobotaru (fostă jucătoare a
Rulmentului), care şi-a manifestat dorinţa de a continua
munca începută la AS Rulmentul” a declarat preşedintele
secţiei de handbal de la Corona Braşov, Sergiu Chifu (foto). 

Echipele mari câștigă și când joacă prost
Fetele de la Olimpia CSU Brașov au câștigat partida din de-
plasare cu Universitatea Cluj cu scorul de 83-70 (25-22, 19-
21, 24-10, 15-17). „Olimpicele” porneau ca mari favorite
înaintea acestei partide, dar lucrurile în teren au fost mult mai
grele. Trupa condusă de Dan Calancea și Nenad Marinkovic
nu a fost în cea mai bună formă și a fost surprinsă de o echipă
a Clujului care s-a agățat de fiecare minge. Chiar și în aceste
condiții Jones și compania au încheiat primul sfert în avantaj
de trei puncte, scor 25-22. Sfertul secund a fost la fel de echi-
librat și nenumăratele greșeli ale brașovencelor au făcut ca
gazdele să câștige sfertul secund cu scorul de 21-19. Astfel
s-a intrat la cabine cu Olimpia în avantaj de doar un punct,
scor 44-43. „Olimpicele” au tranșat partida în sfertul trei în
care s-au impus de o manieră categorică, scor 24-10. Cum
partida era ca și câștigată, brașovencele s-au relaxat și gaz-
dele au profitat câștigând ultimul sfert cu scorul de 15-17. În
final Olimpia a câștigat cu 83-70 și și-a adjudecat cele două
puncte, chiar dacă nu a făcut un joc strălucit. Există o vorbă...
echipele mari câștigă și când joacă prost.... Pentru Olimpia
CSU Brașov au marcat: Sonia Ursu 8 puncte (12 recuperări
și 4 pase decisve), Britney Cimone Jones 24 de puncte ( 1
recuperare și 5 pase decisive), Gabriela Irimia 5 puncte (6
recuperări și 1 pasă decisivă), Carla Bartee 22 de puncte
(16 recuperări și 3 pase decisive), Natașa Bucevac 9 puncte
(3 recuperări și 4 pase decisive) și Zorica Mitov 15 puncte
(7 recuperări și 4 pase decisive). În runda următoare, Olimpia
CSU Brașov va juca sâmbătă, de la ora 16.00, în Sala Spor-
turilor „Dumitru Popescu Colibași” împotriva formației CS
Municipal Târgoviște. 

Cupa României, ora semifinalelor
Federația Română de Fotbal a stabilit programul semifinalelor
Cupei României-Timișoreana la fotbal, ale căror meciuri tur
vor avea loc pe 4 și 5 martie. Meciul CFR Cluj — Universi-
tatea Cluj va avea loc miercuri, 4 martie, de la ora 21.30,
iar partida Petrolul Ploiești — Steaua București se va juca
joi 5 martie, de la ora 21.30. Returul Universitatea Cluj —
CFR Cluj va avea loc miercuri,1 aprilie, de la ora 21.30, iar
Steaua — Petrolul se va juca joi, 2 aprilie, de la ora 21.30.
Finala Cupei României-Timișoreana, ediția 2014-2015, este
programată pe 31 mai, pe Arena Națională.

Victorie în amical, pentru campioană
Steaua București a învins formația bulgară ȚSKA Sofia cu
scorul de 1-0 (1-0), marți seara, într-un meci amical jucat la
Susesi Sport Center din stagiul de pregătire din Antalya.Uni-
cul gol al meciului a fost înscris de Adrian Popa (45), care
a avut și o bară, în minutul 60. Cu acest prilej a debutat la
campioana României fostul atacant dinamovist George
Țucudean, intrat în repriza secundă în locul lui Keșeru. La
bulgari au jucat și ex-dinamovistul Galcev, ex-rapidistul Mi-
lisavljevic sau fostul stelist Nikolic. Steaua, învinsă sâmbătă
de Sturm Graz (Austria), cu 2-0, va juca următoarele meciuri
pe 6 februarie cu Sparta Praga (Cehia) și pe 8 februarie cu
NK Maribor (Slovenia), dar fără cei opt jucători convocați la
lotul divizionar. Partidele se dispută pentru trofeul „Susesi
Winter League”.



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

THE IMITATION GAME:
JOCUL CODURILOR 
-PREMIERĂ-
(THE IMITATION GAME)
Regie: Morten Tyldum
(AP-12), Biografic,
Dramă, Război, Thriller,
114 min.
ora: 19:00
NUNTAŞI DE
ÎNCHIRIAT -PREMIERĂ-
(THE WEDDING RINGER)
Regie: Jeremy Garelick
(AP-12), Comedie,
101 min.
ora: 21:00
JOC PERICULOS 
-PREMIERĂ-
(WILD CARD)
Regie: Simon West
(N-15), Crimă, Dramă, Thriller, 92 min.
orele: 20:30, 22:15

PENE GALBENE
-3D– -
PREMIERĂ–
DUBLAT
(YELLOWBIRD)
Regie: Christian
De Vita
(AG), Animaţie,
Familie, 90 min.
ora: 13:30
DE NEÎNVINS 
(UNBROKEN)
Regie: Angelina
Jolie
(AP-12),
Acţiune,
Biografic,
Dramă, Istoric,
Război, Sport,
137 min.
ora: 18:00

CEI 6 SUPER EROI -3D– DUBLAT
(BIG HERO 6)
Regie: Don Hall, Chris Williams
(AG), Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, 102 min.
ora: 13:15

LUNETISTUL AMERICAN (AMERICAN SNIPER)
Regie: Clint Eastwood
(N-15), Acţiune, Biografic, Război, 132 min.
ora: 21:30
MAMI (MOMMY)
Regie: Xavier Dolan
(N-15), Dramă, 140 min.
ora: 15:30
MORTDECAI
Regie: David Koepp
(AP-12), Dramă, Crimă, 106 min.
ora: 18:15
PROMISIUNEA 
(THE WATER DIVINER)
Regie: Russell Crowe
(N-15), Dramă, Război, 111 min.
ora: 16:30
TAKEN 3: TEROARE ÎN L.A. 
(TAKEN 3)
Regie: Olivier Megaton
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller, 109 min.
ora: 14:00
HOBBITUL: BĂTĂLIA CELOR CINCI OŞTIRI -3D-
(THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES)
Regie: Peter Jackson
(AP-12), Aventuri, Fantastic, 144 min.
ora: 15:15
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Începând de astăzi şi
până duminică, la Cine-
mateca Patria sunt pro-
gramate următoarele
filme:

Astăzi 5 februarie
◾ ora 20:00 – Comedy Clas-

sics: Familia Savage (The
Savages) (SUA, 2007)
Regia: Tamara Jenkins
Cu: Laura Linney, Philip
Seymour Hoffman, Philip
Bosco
Comedie dramatică
2 nominalizări la premiul
Oscar 
In memoriam Philip Sey-
mour Hoffman 
Intrare voucher 6 lei redus
sau 9 lei preţ întreg

Mâine 6 februarie
◾ ora 20:00 – Film Cult / Sea-

ra fantastică: Păsările (The
Birds) (1963)
Regia: Alfred Hitchcock
Cu: Rod Taylor, Tippi He-
dren, Suzanne Pleshette
Thriller, horror
In memoriam Rod Taylor 
Intrare voucher 6 lei redus
sau 9 lei preţ întreg

Sâmbătă 7 februarie
◾ ora 11:00 – Matineu copii:

Bolt (2008)
Regia: Chris Williams
Animaţie
Durata: 97 min.

Dublat în limba română 
Intrare voucher 6 lei redus
sau 9 lei preţ întreg

◾ ora 17:00 – Mari actori:
Operaţiunea Petticoat
(Operation Petticoat) (SUA,
1959)
Regia: Blake Edwards
Cu: Cary Grant, Tony Cur-
tis, Dick Sargent
Comedie, război
Nominalizat la Premiul Os-
car pentru cel mai bun sce-
nariu original
Intrare voucher 6 lei redus
sau 9 lei preţ întreg

◾ ora 19.30 – Mari regizori:
Ultimul mohican (The Last
of the Mohicans) (SUA,

1992)
Regia: Michael Mann
Cu: Daniel Day-Lewis, Ma-
deleine Stowe, Russell
Means
Aventuri, ecranizare după
romanul lui Fenimore Co-
oper
Premiul Oscar pentru cel
mai bun sunet ! 
2 premii BAFTA
LMA Michael Mann (5 fe-
bruarie 1943)
Intrare voucher 6 lei redus
sau 9 lei preţ întreg

Duminică 8 februarie
◾ ora 11:00 – Matineu copii:

How to Train Your Dragon

(Cum să îţi dresezi drago-
nul) (2010)
Regia: Dean DeBlois
Animaţie
Durata: 98 min.
Dublat în limba română 
Intrare voucher 6 lei redus
sau 9 lei preţ întreg

◾ 17:00 – Golden Classics:
Confidenţe pe pernă / Pil-
low Talk (SUA, 1959)
Regia: Michael Gordon
Cu: Rock Hudson, Doris
Day, Tony Randall
Comedie romantică
5 nominalizări şi premiul
Oscar pentru cel mai bun
scenariu original
Intrare voucher 6 lei redus
sau 9 lei preţ întreg

◾ ora 19:00 – Seara de Oscar: 
The Insider (SUA, 1999)
Regia: Michael Mann
Cu: Russell Crowe, Al Pa-
cino, Christopher Plummer
Comedie dramatică
7 nominalizări la premiul
Oscar 
5 nominalizări la Globul de
Aur
LMA Michael Mann (5 fe-
bruarie 1943)
Intrare voucher 6 lei redus
sau 9 lei preţ întreg

Biletele şi voucherele se achi-
ziţionează de la Cinemateca
Patria. Rezervări se pot face
la adresa de e-mail bilete@ci-
nematecapatria.ro

Horoscopul zilei
Berbec. Dimineaţă vă treziţi obosit şi nervos. Încercaţi să vă
controlaţi agresivitatea, pentru că riscaţi să declansaţi un
conflict! 
Taur. Dimineaţă sunteţi irascibil din cauza oboselii acumulate
în ultima perioadă. Vă recomandăm să reduceţi programul
de muncă. În ritmul acesta, riscaţi să vă îmbolnăviţi. 
Gemeni. Plecaţi într-o călătorie foarte importantă, care vă
poate aduce câştiguri serioase. S-ar putea să fiţi nervos
pentru că nu staţi prea bine cu banii. 
Rac. Aveţi mare nevoie de un împrumut. Până la urmă,
reuşiţi să faceţi rost de bani. Păstraţi-vă calmul şi odihniţi-
vă mai mult! Sunteţi predispus la probleme de sănătate.
Leu. Dimineaţă aveţi dificultăţi de comunicare şi sunteţi ne-
inspirat. S-ar putea să deveniţi agitat şi nervos. Vă sfătuim
să amânaţi întâlnirile de afaceri şi călătoriile. 
Fecioară. Este posibil să plecaţi într-o delegaţie. Nu sunteţi
în cea mai bună dispoziţie şi aveţi tendinţa să exageraţi. Vă
sfătuim să nu vă susţineţi părerile cu încăpăţânare.
Balanţă. Astăzi aveţi tendinţa să criticaţi pe toată lumea. În-
cercaţi să vă temperaţi spiritul critic. Fiţi atent pe ce daţi
banii. S-ar putea ca partenerul de viaţă să nu fie de acord. 
Scorpion. Este posibil să primiţi o veste proastă de la o rudă
îndepărtată. Aceasta vă indispune şi vă obligă să vă schimbaţi
programul. 
Săgetător. Vă sfătuim să nu vă asumaţi niciun risc astăzi,
pentru că sunteţi nervos şi s-ar putea să mizaţi greşit. Nu
călătoriţi cu maşina! Sunteţi predispus la accidente.
Capricorn. Aveţi de rezolvat o mulţime de probleme, pe care
le-aţi tot amânat. Aveţi tendinţa să începeţi mai multe treburi
deodată. 
Vărsător. Vă recomandăm să fiţi deosebit de prudent astăzi,
pentru că puteţi avea probleme cu sănătatea sau chiar ac-
cidente. Nu vă suprasolicitaţi! 
Peşti. La serviciu, sunteţi indispus în urma unei discuţii cu
şeful direct. Nu este indicat să vă exteriorizati nemulţumirea. 
Vă recomandăm să vă menajaţi sănătatea. 

Filme clasice 
la Sala Patria 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi în Braşov

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



◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Sărbătorile Paştilor le petrecu-
răm mai mult în zăpadă şi ploa-
ie, abia a treia zi se îndreptară
cevaşi nourii, încât puturăm fi
de faţă la petrecăniile cele vese-
le ale Junilor români, care pe cât
sunt de vechi, pe atâta şi de sim-
ple; dar poate magnetul curio-
zităţii are ceva atragere către a
lor simplitate. 

Căci Miercurea cea luminată face o
sărbătoare pentru toate naţiile şi religiile
Braşovului. Sute de oameni de toată
plasa se adună să vază cum trec tinerii
călări pe dinaintea porţilor cetăţii, sub
comanda vătafului lor, înarmaţi cu pis-
toale şi ploşti şi petrecuţi de câteva gla-

suri de muzică, care de mulţimea no-
rodului privitor mai nu se aud. 

În acest chip îşi fac ei veselia deplin
în toată săptămâna cea luminată în de-
osebite locuri cum: luni într-o grădină,
marţi într-un deal la Cruce, miercuri se
pogoară de la Pietrile lui Solomon (un
munte), în chipul mai sus arătat, cu
brazi călări şi se aşează nu departe de
cetate, joi şi duminică în aşa numitul
Groaveri. De când şi prin cine s-au în-
ceput aceste petrecănii şi ce istorisire
au, de vom lăsa fabula la o parte, nimeni
nu ne ştie spune. 

(Gazeta de Transilvania, 
nr. 17, 21 aprilie 1840, p. 1)
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În 15 februarie 1915 s-a ţi-
nut în localul Băncii „Furni-
ca” din Făgăraş adunarea
generală a Reuniunii Femeilor
Române greco-ortodoxe sub
prezidiul doamnei Maria
 Şerban. Au participat 23 de
membre active şi 3 bărbaţi de
încredere. Doamna prezidentă
deschide adunarea printr-o
vorbire frumoasă arătând ro-
lul femeii în aceste timpuri de
grea încercare prin care trece
poporul român. A urmat apoi
raportul secretarului, din care
reies următoarele momente
mai însemnate din activitatea
Reuniunii pe anul 2014. 

În anul expirat 2014 activi-
tatea Reuniunii a fost cu mult
mai intensivă decât în alţi ani,
în urma situaţiei create de
erumperea războiului mon-
dial. Reuniunea nu s-a sustras
de la nici o jertfă ce i s-a cerut,
ci din contră a căutat prin toa-
te mijloacele posibile să ţină
pas cu celelalte reuniuni din
Făgăraş. Astfel s-au liferat
prin doamnele din comitet 10
paturi complete pentru spitalul
militar al Crucii Roşii din
 localitate. S-au liferat mai de-
parte în asociere cu Reuniu-
nea Femeilor greco-catolice
române din Făgăraş următoa-

rele: 700 de
mangete de
lână, 200 de
şepci de ză-
padă, 200
de cămeşi,
200 de pan-
taloni, 100
de obiele,
nenumărate
ştergare, le-

pedee, comprese etc. Aseme-
nea s-a oferit soldaţilor răniţi
din spitale, în mai multe rân-
duri, ojină (gustare) constă-
toare din cafea, ciocolată,
coniac, precum şi o surpriză
de Crăciunul românesc la 600
de soldaţi fără deosebire de
naţionalitate. 

Este de remarcat sprijinul
ce s-a dat de către stimabilele
doamne preotese, notăriţe şi
învăţătoare din jurul Făgăra-
şului, care la cel mai mic apel
al Reuniunii, au alergat cu
obolul (contribuţie) lor întru
sprijinirea acţiunii de caritate.
Reuniunea numără de la în-
fiinţarea ei 41 membre fon-
datoare, 37 membre pe viaţă,
precum şi un număr destul de
însemnat de membre ordinare
şi ajutătoare. Din raportul ca-
sierei Ana Motoc, reiese că
Reuniunea dispune de urmă-
toarea avere: bani gata depo-
zitaţi la Banca „Furnica” –
16.849,81 coroane, 4 acţiuni
la „Furnica” – 1.600 coroane,

1 obligaţie intabulată – 400
coroane. 

Adunarea generală la pro-
punerea comitetului a adus
următoarele decizii mai im-
portante: a aprobat socotelile
prezentate pe anul 1914 şi a
dat absolutoriul cuvenit doam-
nei casiere; a votat un ajutor
în bani gata de 500 coroane
Bisericii gr. or. din Făgăraş
pentru susţinerea şcolii con-

fesionale; a dat o indemnizaţie
comitetului pentru a putea
duce la îndeplinire şi pe mai
departe misiunea de societate
de caritate, care cere şi oare-
care jertfe materiale; a cum-
părat din fondul Reuniunii
încă 8 acţiuni de la „Furnica”
din noua emisiune. 

Programul s-a terminat
printr-o vorbire a doamnei
prezidente, care roagă pe ono-

ratele membre a o sprijini şi
în viitor cu aceeaşi căldură ca
şi până acum. La acestea
preotul Nicolae Aron din
 Galaţi mulţumeşte doamnei
prezidente pentru munca ne-
obosită şi deosebitul zel depus
pe altarul Reuniunii. 

(Gazeta Transilvaniei,
nr. 46, 28 februarie 1915)

Ruxandra Nazare

Mihaela Lupu

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Despre Junii din Şcheii Braşovului
şi tradiţiile lor

Adunarea Reuniunii Femeilor Române din Făgăraş

5 februarie 2015

Unde găsiţi ziarul nostru



o bucătărie, complet mobilate, şi chiar
şi o mică terasă.

„Casa pare mică, dar e tot ce ai ne-
voie. Faptul că e din lemn îţi dă senzaţia
că eşti în vacanţă în Scandinavia”, a

declarat o femeie care a stat trei luni
într-o casă Heijmans ONE. Chiria
într-o astfel de casă este de 700 de euro
pe lună. 30 de astfel de exemplare ur-
mează să fie construite în Amsterdam.
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Firma olandeză de arhi-
tectură Heijmans a pro-
iectat o casă care se
poate construi într-o
singură zi, fiind destina-
tă chiriaşilor care nu vor
să plătească o avere
pentru a avea un acope-
riş deasupra capului,
scrie Huffington Post.

Heijmans ONE este o casă
prefabricată, din lemn şi pa-
nouri solare, care conţine tot
ce este necesar oamenilor pen-
tru a trăi decent. Casa are o
sufragerie, un dormitor, o baie,

Casa care poate fi
construită într-o zi

Parlamentul britanic autorizează
conceperea bebeluşilor „cu trei părinţi”

Marea Britanie a devenit
marţi prima ţară din lume
care autorizează conceperea
copiilor plecând de la ADN-
ul a trei părinţi, metodă care
va împiedica transmiterea
anumitor boli grave. Parla-
mentul britanic a aprobat mo-
dificarea unei legi din 2008,
transmite AFP.

Decizia, luată cu 382 de vo-
turi pentru şi 128 împotrivă,

urmează să fie validată la 23
februarie de Camera Lorzilor,
etapă considerată a fi o simplă
formalitate.

Deputaţii britanici s-au pro-
nunţat în ultima lectură pentru
fecundarea in vitro (FIV) cu
înlocuire mitocondrială. Pro-
cedura constă în extragerea
mitocondriei inadecvate din
ovulul mamei şi înlocuirea ei
cu o mitocondrie sănătoasă de

la altă femeie. După fecunda-
rea în laborator cu sperma ta-
tălui, ovulul este implantat în
uterul mamei, iar viitorul copil
va avea toate caracteristicile
părinţilor, mai puţin mitocon-
driile vinovate de anumite boli
cum ar fi miopatia sau diabe-
tul. ADN-ul mitocondrial re-
prezintă mai puţin de 1% din
cantitatea totală de ADN
dintr-o celulă umană.

Proprietarii de animale au
posibilitatea de a avea replica
din plus a animalului mult iu-
bit graţie ideii unei echipe din
SUA. Aceştia realizează clone
la cerere, cei mai mulţi clienţi
cerând replici după animalele
care au murit.

Fondatoarea Jennifer Gra-
ham spune că ideea i-a venit
la scurt timp după moartea
câinelui ei.

S e
gâ n-
dea că
o jucă-
rie din
pluş care
să ia chipul
animalului
ei nu ar fi o
idee rea, astfel
că a început să se intereseze

cum să facă acest lu-
cru. Munca ei a dat
roade, iar clienţii sunt
extrem de mulţumiţi
de produse.

Tot ce trebuie să
facă solicitanţii este să
îi trimită o fotografie
cu animalul de com-

panie, aceasta este ulterior

î n -
căr-
cată
într-

un program
cu ajutorul

căruia poţi alege detaliile fi-
zionomice potrivite.

Replicile de dimensiuni
mici, precum peştii, păsările,
hamsterii, etc, costă undeva
spre 129 de dolari, iar câinii,
pisicile, caii, vacile, etc, spre
200 de dolari. Preţul creşte
odată cu dimensiunea anima-
lului clonă, la cererea proprie-
tarului.

Cât cheltuieşte Tania Budi 
pentru a arăta perfect la 47 de ani
La aproape 47 de ani, pe care îi va împlini mâine,  6 februa-
rie, vedeta reuşeşte să se menţină într-o formă perfectă.
Tania Budi a mărturisit la emisiunea „Click!, de la Prima TV,
că nu suferă de criza vârstei de mijloc. Ea a spus că are grijă
de corpul ei, dar nu exagerează. 
„Eu nu prea traversez crize. Orice fac, nu exagerez. Promovarea
îngrijirii exteriorului a dus la obsesie. Eu nu am o obsesie, mă
ocup pentru că e o îngrijire personală. Dorm foarte mult, după
ce nu dorm. Pe bune, pierd nopţile. Nu îmi interzic nimic, zahăr
nu mănânc pentru că nu îmi place. La sală merg de două ori
pe săptămână, fac electrostimulare 20 de minute. Am un echi-
libru mintal foarte ok şi asta se vede”, a spus vedeta. 
Întrebată cam cât ar trebui să cheltuiască o femeie în fiecare
lună pentru îngrijire, Tania a spus că nu e nevoie de o sumă
mare. „Vreo patru manichiuri, pedichiuri pe lună, tratamentul
cu electrostimulare. Nu vreau să dau sume, în jur de 400 de
lei pe lună. Şi sport. Dacă te duci la o bibliotecă, ai o frumuseţe
mult mai păstrunzătoare, ajutată de cea exterioară”, a ex-
plicat ea.

Bianca Brad, mărturisiri emoţionante
Bianca Brad (47 de ani) a trecut prin multe momente dificile.
În 2008, ea a pierdut o sarcină chiar înainte de naştere, iar
în 2013 vedeta a suferit enorm după ce tatăl copilului ei a
fost arestat şi extrădat în SUA, sub acuzaţia de terorism.
Bianca şi Aurel Frăţilă (42 de ani) erau despărţiţi de câteva
luni bune, dar arestarea lui a contribuit decisiv la ruperea
legăturii lor, scrie Click!. „Ne-am despărţit şi nu credeam că
mă mai întorc din drum. Nu suntem căsătoriţi cu acte, deci nu
am divorţat, însă m-am mutat din casa în care locuiam. Clar,
am luat-o pe alt drum. În permanenţă el a luptat să mă aducă
înapoi şi a avut de lucru multă vreme”, a mărturisit Bianca
Brad pentru ziarul citat.  Fostul ofiţer a fost eliberat în aprilie
2014 şi, revenit în ţară, el a făcut tot posibilul pentru a o re-
cuceri pe Bianca. Cei doi formează din nou acum o familie.

Transformă-ţi animalul de companie
în jucărie de pluş


