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VALUTĂ

„Pasajul de la Micşunica” – veche cerinţă a locuitorilor
din zona Saturn – a fost înlocuit de un proiect de pod
hobanat (susţinut de cabluri), soluţie tehnică spectaculoasă
şi utilizată pentru prima dată în Braşov. Pasajul a pornit
de la necesitatea de a se traversa magistrala de cale ferată

Bucureşti – Braşov (CF 300), pentru a realiza accesul
facil către cimitirul aflat dincolo de linie. Specialiştiii au
ajuns la concluzia că această legătură ar putea fi integrată
într-o soluţie de accesibilizare a întregii zone, pentru a
fi rentabilă şi justificată.

Primul pod pe
cabluri din Braşov

Inspectoratul General pentru Situaţii
de Urgenţă a lansat, ieri, o campanie
preventivă intitulată „Nu tremur la
cutremur”, pentru conştientizarea de
către populaţie a riscurilor pe care
le implică un seism puternic, şi ce
reguli trebuie să respecte, într-o astfel
de situaţie, în aşa fel încât să-şi spo-
rească şansele de supravieţuire. În

acest sens, a fost realizat şi site-ul
www.nutremurlacutremur.ro. În
 cadrul campaniei, prin intermediul
televiziunilor şi online, vor fi difuzate
spoturi cu scenarii diferite, din care
cetăţenii află ce trebuie să facă, în
cazul în care cutremurul îi surprinde
într-un apartament, într-un magazin,
la serviciu, pe stradă etc.

„Nu tremur la cutremur”
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Echipa de baschet feminin, Olimpia
CSU Braşov, şi-a luat revanşa în faţa
baschetbalistelor de la Phoenix Ga-
laţi, după înfrângerea din turul de
campionat. Duminică, la Braşov,
„olimpicele” s-au impus cu scorul
de 89-63 (29-12, 12-21, 21-10, 27-
20), în faţa a peste 400 de spectatori.
„Fetele au făcut un prim sfert de ex-

cepţie, poate cel mai bun din acest
sezon. La un moment dat, deşi nu
este indicat pe începuturile de meci,
fetele au făcut şi spectacol. Am avut
o cădere în sfertul doi, care pe un-
deva era normal. Din fericire după
pauză am jucat exact aşa cum trebuia
şi ne-am apropiat victoria”, a spus
antrenorul Dan Calancea.

„Olimpicele” şi-au luat revanşa

pag. 9

Cardul de sănătate,
obligatoriu din 1 aprilie 
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Cardul naţional de sănătate va fi utilizat obligatoriu la medicii
de familie, în spitale şi farmacii, începând cu data de 1 aprilie,
până atunci, respectiv între 1 februarie şi 31 martie, putând
fi utilizat în paralel cu adeverinţele şi trimiterile actuale, arată
un proiect de hotărâre de Guvern.
Astfel, potrivit proiectului, începând cu data de 1 februarie
2015, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se utilizează
cardul de sănătate de către asiguraţi şi furnizorii de servicii
medicale, medicamente şi, după caz, de furnizorii de dispo-
zitive medicale în condiţiile actelor normative în vigoare.
Până în 31 martie vor funcţiona în paralel atât cardul naţional
de sănătate, cât şi sistemul actual.
Totodată, proiectul de act normativ prevede că serviciile me-
dicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se
acordă în condiţiile actelor normative în vigoare. Pe cip-ul
cardului naţional se înregistrează şi pot fi accesate datele pe
care le-a acceptat asiguratul.
Pentru situaţiile în care persoanelor asigurate în vârstă de
peste 18 ani nu li s-a emis cardul naţional, aceştia fac dovada
calităţii de asigurat pe baza documentelor în vigoare, respectiv
verificarea în sistemul asigurărilor, pe site-ul casei de care
aparţine, până la data la care asiguratul intră în posesia cardului,
dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia.
Persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase
sau de conştiinţă primirea cardului naţional vor depune o de-
claraţie pe proprie răspundere în acest sens la casa de asie-
gurări de sănătate la care este luat în evidenţă, însoţită de
cardul naţional în situaţia în care acesta a fost distribuit, şi
vor face dovada calităţii de asigurat pe baza adeverinţei de
asigurat, având o valabilitate de trei luni, eliberată la solicitarea
asiguratului de casa de asigurări de sănătate la care este luat
în evidenţă. Cardurile naţionale nedistribuite şi predate de
către Posta la casele de asigurări de sănătate urmează a fi
distribuite asiguraţilor de către casele de asigurări de sănătate.. 

Ziar Gratuit
Ediţia în format electronic 

se găseşte la adresa www.addjb.ro
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80% dintre adulţii din România nu ştiu cum să
reacţioneze în caz de cutremur, potrivit unui studiu 

Președintele Cur�ii Constitu�ionale, Au-
gustin Zegrean, a declarat, aseară, că jude-
cătorul Toni Greblă nu își va da demisia,
în condiţiile în care acesta neagă acuzaţiile
care i se aduc şi afirmă "că acuzațiile făcute
publice nu sunt adevărate și nu sunt de na-
tură a-i atrage o condamnare”.

De astăzi judecătorul Toni Greblă va
intra în concediu de odihnă, a mai spus Ze-

grean. ”Domnul Toni Greblă a făcut o
declarație în care spune că nu a avut niciun
fel de activități care să îl facă incompatibil
cu postul de judecător. De mâine (n.r. marți)
va fi în concediu de odihnă pentru a-și re-
zolva problemele. Am spus că nu putem lua
o decizie disciplinară împotriva lui câtă vre-
me el spune că nu a îndeplinit niciun fel de
activități care să îl facă incompatibil cu ac-

tivitatea Curții”, a declarat Zegrean.
”Nu putem să îi cerem demisia. Noi sun-

tem judecători. Nu există noțiunea de a-i
cere demisia. El are dreptul la un concediu
de 35 de zile lucrătoare și va intra în con-
cediu începând de mâine dimineață. Nu va
mai participa la activitatea de judecată pe
perioada aceasta”, a mai spus președintele
CCR.

Un șofer beat a omorât 
un pieton și a rănit un altul

Un accident grav a avut loc du-
minică după-amiază, la ora
17.40. B.A., în timp ce conducea
un autoturism marca Suzuki Vi-
tara pe str. Cristianului, din di-
recţia Ghimbav către Cristian, nu
a acordat prioritate de trecere
pietonilor care traversau strada
pe trecerea de pietoni acciden-
tându-i. 

„În urma accidentului rutier a re-
zultat decesul unui pieton şi vătăma-
rea corporală uşoară a celuilalt.
Conducătorul auto a fost testat cu
aparatul etilotest, rezultatul testării
fiind 0.27 mg/l alcool pur în aerul
expirat”, se arată într-un comunicat
d epresa al IJP Braşov. 

Cercetările sunt continuate de po-
liţişti, pentru stabilirea cu exactitate
a împrejurărilor în care s-a produs
accidentul. 

Făgărăşean prins băut şi la Bran. Tot
duminică, în jurul orei 15.00, poli-

ţiştii din Bran, au oprit pe DN 73 un
autoturism marca Dacia, iar în urma
verificărilor efectuate s-a constatat
că la volanul acestui autoturism se
află C.G., în vârstă de 58 ani, din
municipiul Făgăraş. 

„Fiind testat cu aparatul etilotest,
acesta a indicat valoarea de 0.60
mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt
pentru care a fost condus la Spitalul
Orăşenesc «C.T. Sparchez» din Zăr-
neşti, unde i s-a recoltat două mostre
de sânge în vederea stabilirii alcoo-
lemiei”, au precizat poliţiştii. S.D.

Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă a lansat, ieri
o campanie preventivă intitu-
lată „Nu tremur la cutremur”,
pentru conştientizarea de către
populaţie a riscurilor pe care
le implică un seism puternic,
şi ce reguli trebuie să respecte,
într-o astfel de situaţie, în aşa
fel încât să-şi sporească şansele
de supravieţuire. În acest sens,
a fost realizat şi site-ul
www.nutremurlacutremur.ro.

Specialiştii au concluzionat
că, în cazul unui cutremur pu-
ternic, tinerii cu vârste între 18
şi 35 de ani, care nu au trăit
experienţa unui cutremur de
nivelul celui din 1977, „cu cât
ştiu mai puţin, cu atât cred că
sunt mai bine informaţi”.

Spre exemplu, cei mai mulţi
nu şi-au pus niciodată proble-
ma să stabilească cu membrii
familiei un loc de întâlnire, în
condiţiile în care telefonia mo-
bilă nu ar funcţiona o perioadă.
În cadrul campaniei, prin in-
termediul televiziunilor şi în
mediul online vor fi difuzate
şapte spoturi cu scenarii dife-

rite, din care cetăţenii află ce
trebuie să facă în cazul în care
cutremurul îi surprinde într-un
apartament de bloc, într-un su-
permarket, la serviciu, pe stra-
dă etc.

Din aceste spoturi, cetăţenii
află că, în cazul unui seism, nu
trebuie să plece pe scări sau să
ia liftul, ci să se adăpostească

sub un corp de mobilier rezis-
tent sau sub tocul uşii. În acelaşi
timp, dacă la momentul pro-
ducerii cutremurului sunt pe
stradă, trebuie să se îndepărteze
de clădiri, de pe care se pot
prăbuşi cărămizi, bucăţi de ten-
cuială, coşuri de fum, geamuri,
ghivece de flori etc.

„Populaţia trebuie să aibă

încredere în ceea ce i se comu-
nică oficial şi nu în anunţuri
făcute de aşa-zişi spe cialişti.
Această campanie de conştien-
tizare a fost făcută cu sprijinul
mai multor parteneri care au
muncit pe bază de vountariat,
astfel că preţul nu a depăşit
3.000 de euro”, a spus secre-
tarul de stat Raed Arafat. 

Activitatea seismică intensă din ultima perioadă împinge autoritățile de la spate

„Nu tremur la cutremur” Cinci braşoveni, şantajaţi de un piteştean 
La Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov au fost
primite cinci plângeri penale, având ca obiect infracţiu-
nile de şantaj şi ameninţare. Poliţiştii au efectuat inves-
tigaţii sub îndrumarea unui procuror din cadrul
Parchetului Tribunalului Braşov şi au reușit să-l găseas-
că pe principalul suspect: G.G, în vârstă de 30 de ani,
domiciliat în Piteşti, care a fost reţinut pentru o perioaă
de 24 de ore şi propus pentru arestare. „Într-o primă
fază, Judecătoria Braşov a respins propunerea de ares-
tare preventivă formulată de organul de cercetare penală
al poliţiei, iar astăzi (n.r. ieri), 26.01.2015, G.G a fost
prezentat Tribunalului Braşov, care a emis pe numele
său un mandat de arestare preventivă, pe o perioadă
de 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj,
fapta prevăzută şi pedepsită de art.207, alin.1. Cod pe-
nal“, ne-au informat oamenii legii. 
În cauză urmează să fie efectuate cercetări şi cu privire
la alte fapte, sub coordonarea procurorului de caz.

Ioan Adam, în arest la domiciliu
Fostul deputat Viorel Hrebenciuc rămâne în arest pre-
ventiv, în timp ce fostul deputat Ioan Adam va sta în
arest la domiciliu, au decis ieri judecătorii de la Înalta
Curte de Casație și Justiție. Cei doi au fost trimiși în ju-
decată de procurorii DNA săptămâna trecută în dosarul
retrocedărilor ilegale de păduri. Instanța a mai decis
menținerea arestării preventive în cazul inculpaților Dan
Costin Bengescu, Paltin Sturdza și Ordog Lorand Andras.
De asemenea, magistrații au menținut arestul la domiciliu
în cazul lui Andrei Hrebenciuc, fiul lui Viorel Hrebenciuc.
Din arest preventiv va fi eliberat și Iosif Kadas, acesta
urmând să fie judecat, alături de Jănică Poenaru și Ioan
Sorin Iacob, sub control judiciar. Totodată, a fost menținut
controlul judiciar în cazul lui Tudor Chiuariu și Adam
Crăciunescu. Decizia instanței nu este definitivă și poate
fi contestată.

Razie in  Apaţa pentru depistarea furturilor de curent
După ce, la jumătatea săptămânii trecute, poliţiştii bra-
şoveni au efectuat o acţiune de prevenţie în ce priveşte
infracţiunile silvice şi furturile de curent în cartierul Gârcini
din Săcele, la finalul săptămânii a venit rândul comunei
Apaţa pentru acelaşi gen de acţiune. Furtul de curent s-
a dovedit şi la Apaţa o infracţiune frecventă, nu mai puţin
de 9 asemenea racordări ilegale fiind descoperite de po-
liţişti şi specialiştii de la Electrica. ”Poliţiştii au constatat
9 infracţiuni de sustragere energie electrică, prin folosirea
unor instalaţii artizanale în scopul racordării directe la
reţeaua electrică, prin ocolirea contorului electric, per-
soanele depistate, cu vârste cuprinse între 21 şi 54 ani
fiind cercetate în stare de libertate”, a declarat comisarul
şef Liviu Naghi, purtător de cuvânt al IPJ Braşov. 

Cum ocoleşte judecătorul Toni Greblă demisia



Braşovul ar putea beneficia
de soluţii inovative pentru
mobilitate şi transport public
nepoluant, în cadrul proiec-
tului Civitas – Horizon 2020,
care oferă municipalităţilor fi-
nanţări nerambursabile de
până la 100% din valoarea
proiectelor, pentru testarea şi
punerea în practică a unor ast-
fel de soluţii. 

„Iniţiativa accesării acestui
program a venit de la  Agenția
pentru Managementul Ener-
giei și Protecția Mediului (AB-
MEE). Acum două săptămâni
am avut o discuţie în cadrul
grupului pe care dorim să îl
formăm şi am semnat acordul
de cooperare cu municipali-
tăţile partenere. Astăzi (ieri,
n.r) am avut prima întâlnire
cu consultantul din proiect, la
nivelul echipei locale din ca-
drul consorţiului, în care con-
sultantul ne-a prezentat detalii
legate de proiect, iar în 13 fe-
bruarie vom avea o întâlnire
în Germania, în cadrul între-
gului consorţiu, unde autori-
tăţile din  toate cele patru
municipalităţi partenere im-
plicate ne vom pune de acord
cu paşii ce trebuie parcurşi
pentru pregătirea proiectului.
Este un proiect foarte impor-
tant pentru Braşov, în contex-
tul în care avem în pregătire
Planul de Mobilitate Urbană,

iar o parte dintre
soluţiile din acest
plan ar putea fi
puse în practică
prin intermediul
Civitas”, a expli-
cat viceprimarul
Adrian Atomei.

Civitas repre-
zintă o iniţiativă
europeană con-
centrată asupra oraşelor, care
vizează obţinerea unui trans-
port curat, creşterea siguranţei
în trafic şi obţinerea durabi-
lităţii şi mobilităţii modurilor
de deplasare. 

În cadrul apelului de pro-
iecte „Mobility for Growth
2014-2015”, care are ca dată
limită de aplicare 4 aprilie
2015, sunt puse la dispoziţia
municipalităţilor europene
144,5 milioane de euro. Pro-
iectele pot fi accesate în ca-
drul unui consorţiu format din
4-5 oraşe europene, care să
fie de asemenea semnatare
ale Convenţiei Primarilor.
Braşovul s-a asociat în acest
consorţiu cu Bilbao (Spania),
Leuven (Belgia) şi Bielefeld
(Germania), şi speră să acce-
seze alături de partenerii eu-
ropeni între 12 şi 18 milioane
de euro.

Oraşele trebuie să aibă
abordări multimodale integra-
te, prin demonstrarea şi tes-

tarea în condiţii reale a unui
set de măsuri şi soluţii com-
plementare privind mobilita-
tea urbană. Soluţiile trebuie
să combine tehnologii noi şi
măsuri complementare cu un
potenţial înalt de replicabili-
tate. 

Măsurile trebuie să acopere
opt categorii, respectiv trans-
portul public de pasageri, ma-
nagementul cererii,
managementul mobilităţii şi
creşterea constientizării trans-
portului, siguranţă şi securi-
tate, logistică urbană pentru
transportul mărfurilor, sisteme
inteligente şi servicii de infor-
mare, carburanţi alternativi şi
vehicule cu emisii scăzute, stil
de viaţă mai puţin dependent
de maşină. Pe fiecare dintre
aceste măsuri, fiecare muni-
cipalitate ar putea accesa 1-2
milioane de euro nerambur-
sabili, iar proiectul permite
implementarea mai multor
măsuri simultan.  A.P.

„Pasajul de la Micşuni-
ca” - veche cerinţă a lo-
cuitorilor din zona
Saturn - a fost înlocuit
de un proiect de pod
hobanat (susţinut de
cabluri), soluţie tehnică
spectaculoasă şi utiliza-
tă pentru prima dată în
Braşov. 

Pasajul a pornit de la ne-
cesitatea de a se traversa ma-
gistrala de cale ferată
Bucureşti - Braşov (CF 300),
pentru a realiza accesul facil
către cimitirul aflat dincolo
de linie. Specialiştii munici-
palităţii au ajuns însă la con-
cluzia că această legătură ar
putea fi integrată într-o solu-
ţie de accesibilizare a întregii
zone, pentru a fi rentabilă şi
justificată. „Pasajul” a fost
astfel mutat la intersecţia din-
tre Prelungirea Crinului şi
strada Minerva şi va asigura
legătura dintre ocolitoarea

Braşovului, Bulevardul Sa-
turn şi „artera de shopping”
ce va fi construită pe fosta
cale ferată uzinală de la Ro-
man. „Construirea unui pasaj
care să asigure dezvoltarea
zonei, dar și o legătură între
cartierul Astra și ocolitoarea
Brașovului era o necesitate.
Am gândit acest pasaj sub for-
ma unui pasaj hobanat, pen-
tru că e cea mai bună soluție
tehnică având în vedere des-
chiderile mari pentru traver-
sarea căii ferate. În acest fel
vom asigura și legătura cu
cele două cimitire din zonă,
dar şi o cale de acces pentru
dezvoltarea zonei, într-un pro-
iect integrat”, a explicat pri-
marul George Scripcaru.

Proiectul include podul, cu
o lungime de 710 metri, şi un
drum în lungime de aproape
un kilometru, care, în confor-
mitate cu Planul de Urbanism
Zonal aprobat, va fi conectat
cu arterele existente sau vii-

toare din zonă prin interme-
diul a patru giratorii.

Podul va fi realizat la patru
benzi, cu iluminare pe mijloc
şi trotuare pe ambele părţi.
Înălţimea la care se va afla
podul este de 10,8 metri de-
asupra căii ferate, iar cei doi
piloni centrali de care vor fi
prinse cablurile de oţel ce vor
susţine întregul pod vor avea
o înălţime de 60 de metri. Pa-
sajul va avea patru deschideri,
două de 30 metri şi două de
78 de metri. Investiţia este es-
timată la aproximativ 82 de
milioane de lei, fără TVA, iar
durata construcţiei este esti-
mată la aproximativ doi ani
şi jumătate. Potrivit specia-
liştilor Primăriei, soluţia teh-
nică aleasă este mai puţin
uzuală în România, din cauza
faptului că nu există uzine în
ţară care să poată fabrica toa-
te elementele podului. Totuşi,
este cea mai potrivită soluţie
în situaţia dată, iar flexibili-

tatea, durabilitatea şi uşurinţa
în întreţinere sunt net supe-
rioare unui pod construit pe
soluţia clasică, chiar dacă pre-
ţul este uşor mai ridicat. 

Costul de construcţie se
amortizează însă mult mai re-
pede, din cheltuielile mult mai
mici de întreţinere.

„În acest moment am defi-
nitivat studiul de fezabilitate.

Mai avem unele avize de ob-
şinut şi se lucrează la proiec-
tul tehnic. Cel mai probabil
la sfârşitul lunii viitoare pro-
iectul va fi gata, apoi va tre-
bui să identificăm o sursă de
finanţare. Fiind vorba despre
un proiect integrat, dorim să
accesăm fonduri nerambur-
sabile, acordate în perioada
de finanţare 2014 - 2020”, a

mai precizat edilul Braşovu-
lui. 

Cel mai vechi  pod hobanat
este cel de la Agigea, însă în
ultimul timp această soluţie
tehnică a mai fost aleasă şi
pentru podul de peste DN1
de la Cornu, dar şi în Capitală
(Pasajul Basarab), la Feteşti
sau în localitatea Ovidiu. 

A.P.

Un pod pe cabluri va fi realizat în premieră în municipiul Brașov 

Pod pe cabluri, în loc de „Pasajul
de la Micşunica”
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Bani europeni pentru soluţii de transport
inovative şi ecologice Foto: Andrei Paul
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Fondul Monetar Internaţio-
nal a înrăutăţit estimările de
creştere a economiei mondiale
la 3,5% în 2015 şi la 3,7% în
2016, comparativ cu un avans
de 3,8% anul acesta şi 4% anul
viitor, prognozate în octombrie,
se arată în raportul „World Eco-
nomic Outlook”, publicat ieri.
Preţul mai scăzut al ţiţeiului,
deprecierea euro şi a yenului şi
potenţialul mai redus de creş-
tere în multe state au afectat
economia mondială de la prog-
nozele din octombrie.

Cea mai mare scădere o va
înregistra Rusia al cărui PIB va

scădea cu 3% în acest an şi cu
1% anul viitor, faţă de 3,5% în
2015 şi 2,5% în 2016, progno-
zat în octombrie. În schimb,
economia americană va fi în
creştere. SUA va înregistra un
avans economic de 3,6% în
acest an, în urcare faţă de pro-
iecţia din octombrie, de 3,1%.
FMI apreciază că preţul scăzut
al petrolului şi politica monetară
încă relaxată vor avea un impact
pozitiv asupra economiei ame-
ricane, în pofida majorării trep-
tate a dobânzii cheie şi a
reducerii exporturilor din cauza
aprecierii dolarului. FMI a în-

răutăţit estimările de creştere a
economiei zonei euro, la 1,2%
în 2015 şi 1,4% în 2016. Astfel,
Germania ar urma să înregis-
treze un avans de 1,3% anul
acesta şi de 1,5% anul viitor, în
timp ce PIB-ul Franţei va creşte
cu 0,9% în 2014 şi cu 1,3% în
2015. 

Economiile emergente din
Europa (unde este inclusă şi
România) ar urma să înregis-
treze o creştere de 2,9% anul
acesta şi de 3,1% anul viitor,
faţă de un avans de 5,1% în
2014 şi de 5,4% în 2015 prog-
nozat în octombrie. 

Tranzacţiile efectuate
cu cardul pentru plata
impozitelor şi taxelor
la nivel naţional au în-
registrat anul trecut o
creştere de 31%, la cir-
ca 175 milioane de lei,
evoluţie susţinută de
majorarea de peste 2,5
ori a plăţilor efectuate
online. 

Mai mult, românii au folo-
sit anul trecut mai des cardu-
rile pentru a-şi achita
obligaţiile fiscale şi au realizat
aproape 490.000 de plăţi
electronice.

Numărul primăriilor care
acceptă plata taxelor şi impo-
zitelor locale cu cardul direct
la POS a rămas în 2014
aproape la acelaşi nivel ca în
anul precedent, de 171 de
municipalităţi, potrivit datelor
raportate de băncile din Ro-
mânia membre Visa Europe.
Pe lângă sediile administra-

ţiilor locale şi platforma
www.ghiseul.ro, taxele şi im-
pozitele locale mai pot fi plă-
tite cu cardul şi la POS-urile

instalate în oficiile poştale
care acceptă tranzacţiile cu
cardul, în locaţiile special des-
chise de Visa în centrele co-

merciale, la infochioşcurile
instalate la sediile adminis-
traţiei locale, în supermarket-
uri şi mall-uri, precum şi
online pe platformele puse la
dispoziţie de unele adminis-
traţii locale.

Valoarea medie a unei taxe
locale achitate prin card a ră-
mas anul trecut aproape la
acelaşi nivel, de 357 lei. 

Toţi posesorii de carduri
Visa care îşi achită taxele şi
impozitele locale cu cardul în
perioada 15 ianuarie-31 mar-
tie vor participa în mod au-
tomat la o campanie
promoţională. 

Astfel, participanţii pot
câștiga zilnic, prin tragere la
sorţi, unul dintre cele 380 de
premii ale campaniei (5 pre-
mii pe zi) reprezentând con-
travaloarea impozitului
achitat cu cardul, cuprinsă în-
tre 100 şi 500 de lei, sau ma-
rele premiu în sumă maximă
de 10.000 lei. 

Știri pe scurt

ECONOMIC

Tarife mai mari la energia electrică din februarie
Consumatorii casnici şi IMM-urile vor plăti facturi, în me-
die, cu 1,8% mai mari în acest an din cauza legii care
exceptează de la plata certificatelor verzi marea industrie.
Prima factură în  care se va evidenţia distinct impactul
legii care exceptează marea industrie de la plata certifi-
catelor verzi este februarie. Sumele pe care fabricile
energointensive nu le plătesc pentru certificatele verzi
vor trebui acoperite de restul consumatorilor. Pentru 2015,
aceste sume sunt de circa 75 de milioane de euro, echi-
valentul a circa 9 TWh de energie care sunt exceptaţi
de la plata certificatelor verzi. Micii consumatori de energie
electrică din România, gospodării şi IMM-uri, sunt în nu-
măr de 9 milioane. În medie, fiecare dintre aceşti con-
sumatori va trebui să achite suplimentar, în 2015, 8,5
euro, în contul plăţilor pe care marea industrie nu le mai
face.

Poate și statul să fie bun manager
Hidroelectrica a încheiat exercițiul financiar 2014 cu cea
mai mare cifră de afaceri din istoria companiei, de 3,4
miliarde lei, cu cel mai mare profit înregistrat vreodată,
de 1,2 miliarde lei și cu cel mai mic preț de producție din
ultimii 5 ani - de 108 lei/MWh, se arată într-un comunicat
al companiei. Excluzând impactul taxei pe stâlp, de apro-
ximativ 8 lei/MWh și pe cel al taxei pe apa uzinată de 21
lei/ MWh, costul megawatt-ului produs de Hidroelectrica
în 2014 a fost de doar 79 lei, reprezentând, de departe,
cel mai mic cost înregistrat vreodată de companie.
Performanța Hidroelectrica din 2014 este cu atât mai
mare cu cât se raportează la o producție de 18,4TWh,
departe de recordul înregistrat în 2005 de 20,1TWh sau
în 2010 de 19,8TWh. Cu toate acestea, cifra de afaceri
a fost mai mare cu 135 milioane lei comparativ cu anul
2010, iar profitul cu 800 milioane lei mai mare.

Premii pentru plata
impozitelor cu cardul

Fondul Monetar Internațional: 
Economia lumii e în cădere în 2015 şi 2016

O ofertă “prea bună pentru
a fi adevărată” este, de cele mai
multe ori, exact aşa cum pare
şi poate ascunde mecanisme
de fraudare prin care victimele
sunt atrase în cursă. 

Reducerile de sezon sunt
propice pentru atragerea vic-
timelor cu preţuri de chilipir.
E important ca achiziţiile on-
line să fie tratate cu maximum
de atenţie. Achiziţiile făcute de
la magazinele online consacrate
sunt o opţiune de încredere.
Dacă vânzătorul online insistă
ca plata să se facă printr-un ser-

viciu de transfer de bani, aceas-
ta ar trebui considerat un sem-
nal de alarmă. Unul dintre cele
mai răspândite tipare de frau-
dare este oferirea de produse
foarte performante la preţuri
foarte mici. 

Oferta este postată de frau-
datori pe site-uri de vânzări sau
licitaţii de bunuri pe internet.
După ce potenţialul cumpărător
îşi exprimă interesul pentru
produs, presupusul vânzător îi
cere plata unui avans sau a pre-
ţului integral al produsului,
suma urmând să fie transferată

printr-un serviciu de transfer
de bani. De cele mai multe ori,
vânzătorul poate fi contactat
doar prin e-mail, acesta pre-
textând că locuieşte în străină-
tate. Ca să nu trezească
suspiciunea cumpărătorului,
fraudatorul îi sugerează să tri-
mită banii pe numele unei rude,
solicitându-i, totodată, datele
tranzacţiei ca dovadă. 

După ce fraudatorul primeş-
te detaliile tranzacţiei de la vic-
timă, acesta ridică banii,
folosind un document de iden-
titate fals şi dispare.

Atenţie la fraudele care se fac prin
serviciile de transfer bani!
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În 2014, părinții români
își doresc copii cu studii
superioare, dar tinerii
preferă o meserie care
să le aducă un câștig
mai rapid, potrivit stu-
diului „Meserii pentru
România”, realizat de
D&D Research. 

Părin�ii își doresc profesii
cu studii superioare pentru
copiii lor (65% din românii
intervieva�i), pentru că sunt
respectate sau aduc un câștig
financiar mai mare. 

Însă tinerii între 18-24 ani
preferă meseriile din catego-
ria „gulerelor albastre” (în
procent de 53%), în primul
rând pentru că le place me-
seria respectivă și apoi
pentru că acestea aduc bani

într-un orizont de timp mai
scurt, se arată în studiul citat.
„În România, publicul larg
aspiră către ocupațiile din
așa zisa categoria a „gulere-
lor albe” – de exemplu
părinții își sfătuiesc în con-
tinuare copiii să se facă me-
dici, avocați/juriști sau pro-
fesori. Aceasta, în condițiile
în care jumătate din români
consideră că a avea o
meserie este mai important
decât a face studii
superioare, în special pentru
că o meserie permite celui
care o practică să «se descur-
ce oriunde și în orice
condiții»” explică Vlad Tu-
reanu, partener D&D Re-
search. 

Sunt  toate profesiile respec-
tate? Meseriile din categoria

„gulerelor albastre”, a celor
care practică munca fizică

necalificată sau calificată, nu
primesc respectul care li se

cuvinte. Cu toate acestea, cei
care le practică optează tot
pentru meserii din această
categorie. Deși 49,3% dintre
români consideră că mese-
riile sunt utile, acestea nu
sunt respectate suficient, cel
pu�in la nivel de opinie. 

În topul ocupa�iilor respec-
tate, nu se găsesc decât pro-
fesii care necesită studii su-
perioare, pe primele 3 locuri
fiind cele de medic, profesor,
avocat/jurist, meseriile având
un procentaj mult mai mic.

Cu toate acestea, 57,4%
din cei care practică deja o
meserie, s-ar reorienta către
o meserie din aceeași cate-
gorie dacă ar avea șansa să
o ia de la capăt, iar primele
două alegeri ar fi șofer sau
mecanic.

Care e valoarea școlii? 65%
dintre români consideră că o
meserie se înva�ă prin pregă-
tire, la școală, iar o treime
dintre tinerii între 18-24 de
ani cred că o meserie se
înva�ă cel mai bine chiar la
școlile de meserii. 

Rela�ia a 70 % dintre ro-
mâni cu locul de muncă este
definită predominant prin
componenta financiară. 

O „meserie de viitor” tre-
buie să fie o meserie care
aduce bani în prezent. Mai
mult, românul apreciază chiar
și meseriile aspiraţionale –
cele care aduc după sine mult
respect şi sunt meserii „cura-
te”, unele cu impact social
pozitiv – în primul rând pen-
tru că sunt în acelaşi timp şi
bănoase.

Cele nouă persoane impli-
cate în conducerea şi admi-
nistrarea Fondului de Garan-
tare a Drepturilor în Sistemul
de Pensii Private au
consumat în 2013 peste 1,4
milioane de lei iar suma s-a
păstrat şi în 2014. Principala
sarcină a angaţilor structurii
subordonate ASF este să pla-
seze puţin peste 1 milion de
lei în depozite şi titluri de
stat.

Mircea Oancea, directorul
general al Fondului de Ga-
rantare a Drepturilor în Sis-

temul de Pensii Private, înca-
sează lunar aproximativ
17.000 de lei sau echivalentul
a 4.000 de euro, au arătat
pentru economica.net surse
din piaţă. Directorul econo-
mic al Fondului, Gabriela
Crăciunică, ridică, la rândul
ei, în jur de 15.500 de lei, iar
directorul financiar, Decebal
Barbu, încasează lunar apro-
ximativ 12.000 de lei, în timp
ce contabila instituţiei pri-
meşte circa 5.500 de lei în
fiecare lună.

În 2013, bugetul alocat

cheltuielilor cu personalul a
atins 1,4 milioane de lei, iar
în 2014 instituţia şi-a propus
să rămână la acelaşi nivel. Cu
alte cuvinte, fiecare angajat
al Fondului consumă anual
în jur de 155.000 de lei sau
aproape 35.000 de euro. 

Prin comparaţie, fiecare
angajat al Băncii Naţionale a
României are alocaţi, în me-
die, sub 120.000 de lei anual
în ciuda faptului că respon-
sabilităţile lor sunt cu mult
mai mari decât cele ale anga-
jaţilor şi conducerii FGDSPP.

PAID a plătit 500.000 de euro despăgubiri
în urma seismului din 22 noiembrie 2014

Pool-ul de Asigurare Îm-
potriva Dezastrelor
Naturale (PAID) a plătit
500.000 de euro pentru do-
sarele ce au vizat cutremu-
rul din 22 noiembrie 2014,
cu magnitudinea de 5,8 gra-
de pe scara Richter, a de-
clarat, ieri, directorul gene-
ral al PAID, Nicoleta Radu-
Neacșu, într-o conferin�ă
dedicată industriei asigură-
rilor.

"A fost primul an (2014
— n. r.) în care am avut
foarte multe dosare. Din
păcate, daunele au fost ex-

trem de mici. Pentru cutre-
murul din 22 noiembrie, ne-
am confruntat cu un număr
foarte mare de dosare, une-
le dintre ele discutabile. Le-
gea are anumite lacune,
care nu ne permit să scoa-
tem de la plata daunelor ni-
ciunul dintre dosare, chiar
dacă uneori este vorba de
mici, foarte mici crăpături.
Aici ne-ar ajuta foarte mult
o franciză. Am avut multe
dosare de gestionat. Am
plătit numai pentru dosare-
le de la cutremurul din 22
noiembrie peste 500.000 de

euro", a explicat oficialul
PAID.

Un cutremur cu magnitu-
dinea de 5,7 s-a produs la
22 noiembrie, la ora locală
21.14 (19:14:17 UTC), în
zona Vrancea, jude�ul Vran-
cea. Seismul a fost resim�it
și în București. Cutremurul
a avut loc la o adâncime de
40 kilometri. 

Pentru acest an, Pool-ul
de Asigurare Împotriva De-
zastrelor Naturale estimează
o creștere cu 10% a pie�ei
poli�elor de asigurare obli-
gatorie pentru locuin�e. 

România contrastelor:
ce vor părinţii și copiii

Bani tocați: Fondul de Garantare a Pensiilor
mănâncă milioane de lei degeaba
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Braşoveanul Dimitrie Eustatievici (1730 – 1796)
este autorul primei gramatici româneşti. A fost das-
căl la şcoala românescă din Şchei şi director al şco-
lilor neunite din Transilvania, timp în care a elaborat
„Gramatica”, precum şi alte manuale şcolare.

Dimitrie Eustatievici se naşte în 1730 la Braşov.
Există mai multe variante ale numelui său: Eus-
thatiadis, Dumitru Eustatu, Dimitrie Evstatiev Bra-
şoveanul, Dimitrie Statievici. Tatăl său este Eustatie
Grid (Gridovici) protopop în Şcheii Braşovului, ro-
mân macedonean. Urmează şcoala de lângă Biserica
Sf. Nicolae din Schei. După ce face studii în Kiev
se întoarce în 1755 la Braşov.

Între 1755-1757 scrie „Gramatica rumânească”,
care cuprinde şi un mic tratat de versificaţie. O
termină la 1 septembrie 1757. În prefaţă o dedică
domnului muntean Constantin Mavrocordat.

Redăm în continuare un articol scris de profesorul
dr. Vasile Oltean despre această temă: 
„La numai 2 ani de la sosirea sa în Şcheii Braşo-
vului, definitivează prima gramatică românească,
care poartă în manuscris un titlu pompos: «Întru
mărirea sfintei cei de o fiinţă, făcătoarei de viaţă şi
nedespărţitei Troiţe a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului
Duh, GRAMATICĂ ROMÂNESCĂ, afierotisita prea
blagocestivului, prea luminatului şi prea înălţatului
domn şi oblăduitor a toată Ungro-Vlahia, domnului
Io Constatin voievod, acum întâi izvodită prin Dimitrie
Eustatiev Braşoveanul, metodos prea folositor şi prea
trebuincios întărit cu pilde prea folositoare aşezat cu
rânduiala dreaptă şi rodit în Bulgaria (Scheiul) Bra-
şovului, anul 1757 sep.1.». 

Faptul că Dimitrie Eustatievici în-
chină gramatica sa domnului
muntean Constantin Mavrocor-
dat, căruia îi dedică în prefaţă şi
un cuvânt de afierotisire pentru
vrednicia de „apărător învăţătu-
rilor celor adevărate”, poate
 sugera adevărul că dascălul şche-

ian întrezărea posibili -

tatea
tipă ririi cărţii s a l e  î n  Muntenia, unde se
imprimase de altfel, şi gramatica rusească a lui
Smotritki (la Târgovişte,1755). 

Prin lucrarea sa, Dimitrie Eustatievici, nu numai
că urmărea o adaptare după gramaticile latineşti,
slave sau greceşti, şi neavând un alt model în limba
română, realizează o carte proprie limbii noastre,
pusă în slujba şcolii. La această contribuie şi exem-
plele aplicative, folosite mai mult în partea de sintaxă,
constând din proverbe, cugetări, diferite fraze cu
conţinut educativ, extrase din Biblie sau din operele
unor scriitori şi filosofi antici ca: Homer, Aristotel,
Demostene, Plutarh, Platon, Socrate, Herodot ş.a. 

Dacă în prima parte a gramaticii, consacrată orto-
grafiei şi în care se ocupă pe larg de alfabetul chirilic
şi scrierea limbii române, de accentul cuvintelor şi
de semnele de punctuaţie, se observă o mai consec-
venţă păstrare a modelului slav, în schimb în celelalte
trei părţi (etimologia, sintaxa şi prozodia) se observă
o colaţionare a gramaticilor folosite, în special cea
latină a lui Molnar, din care preia atât elemente de
structură, cât şi prezentarea noţiunilor sub formă
euristică. Se recunosc şi modele greceşti, în special
în ultima parte a lucrării, dedicată prozodiei şi în
acest sens se poate cita gramatica lui Cnstantin Las-
caris din secolul al XV-lea, pe care, de altfel o şi

menţionează fiindu-i la îndemână, datorită multi-
plelor ediţii şcolare din secolul al XVIII-lea. 

Se poate remarca – după constatarea lui Nicolae
Ursu – că, în ciuda multor modele folosite, fiind
„ştiuitor de mai multe limbi europene”, n-a fost za-
darnic efortul lui Eustatievici de a oglindi în lucrare
cât mai judicios structura morfologiei şi sintaxei
limbii române, de a consemna cu grijă eventualele

excepţii de la regulile stabilite, de a face să se
vadă «deşteptăciunea limbii româneşti, cât este
şi ce feli este şi cât este dialectul românesc, mai
îndestulat sau mai neîndestulat decât alte dialec-
te». 

Cititorul de azi poate înţelege, citind gramatica
lui Eustatievici, cât de mare a fost strădania aces-
tuia pentru a modela particularităţile limbii ro-
mâne la terminologia găsită de el în gramaticile
pe care le cunoştea. În cadrul foneticii, el denu-
meşte vocalele şi consoanele, „glasnice”ş i „soglas-
nice” sau „împreună glasnice”; Virgula o numeşte
„împiedicare” sau „jumătate de sorocă”; punctul
era „întreaga împunsătură sau soroacă”. Morfo-

logia este denumită etimologie, în cadrul căreia „nu-
mele” era de fapt substantivul, „numele adăugător”
definea adjectivul; numeralul era „numele numă-
rător”. Cazurile sunt numite „căderi”, fiind 6 la nu-
măr”: numitoare (nominativ), născătoare (genitiv),
dătătoare (dativ), pricinuitoare (acuzativ), chemă-
toare (vocativ) şi luătoare (acuzativ)”. Conjugările
erau „înjugături”, interjecţiile „în mijloc aruncă-
toare”, conjuncţiile– „pentru împreunare” ş.a.m.d. 

Fireşte că această gramatică a fost folosită şi la
şcoala Bisericii Sf. Nicolae din Schei, unde Dimitrie
Eustatievici funcţiona ca dascăl, cu atât mai mult
cu cât în protocolul dascălilor se consemnau pentru
această perioadă „copiii care vor învaţa gramatică”,
cu obligaţia de a plăti 20 fl., spre deosebire de cei
care învăţau alte materii şi plăteau cel mult 6 fl.
pe an. 

Pe de altă parte, slujitorii şcolii din Schei semnau
ca „dascăli normaliceşti”, iar şcoala figura în actele
oficiale ca „şcoală de normă” sau „normală”, deci
depăşea statutul unei şcoli elementare. Aceasta l-
a determinat pe Eustatievici să copieze gramatica
sa în 2 exemplare, unul fiind folosit la şcoala din
Schei, iar altul pentru a fi predat domnului Mun-
tean în vederea publicării lui”. 

Un braşovean, autorul
primei gramatici româneşti



Cetăţile medievale din
judeţ continuă să atra-
gă anual sute de mii de
turişti.

Astfel cea mai vizitată Ce-
tate rămâne cea de la Râşnov
care a atras anul trecut peste
300.000 de turişti. Cetatea
este unul din cele mai bine
păstrate ansambluri fortificate
din Transilvania. 

Pe locul doi s-a situat Ceta-
tea Rupea care a avut în 2014,
115.000 de vizitatori. Cetatea
Rupea, punctul de atracţie pen-
tru turiştii care vin în zonă, a
fost reabilitată în ultimii ani. 

Cetatea Prejmer care a pri-
mit trei stele Michelin a avut
şi ea peste 100.000 de turişti.
Cetatea este înscrisă pe lista
patrimoniului cultural modial
UNESCO. 

Cetatea în interiorul căreia
se află Biserica Fortificată din
Prejmer este principala atrac-
ţie a comunei şi a fost vizitată
în 2012 şi de prinţul Charles.

Un record s-a înregistrat şi
la Cetatea Făgăraş. În 2014
au fost 55.000 de turişti. Un
număr record pentru monu-
mentul istoric, care cu greu
depăşea 20 de mii de vizita-
tori în anii trecuţi. Promova-
rea intensă a obiectivului
turistic, dar şi faptul că Ceta-
tea Făgăraşului a fost clasată
pe locul 2 în topul celor mai
interesante castele din lume
de un site dedicat planificării

călătoriilor i-au determinat pe
căutătorii de destinaţii deose-
bite să facă un popas şi la ce-
tatea de la poalele Munţilor
Făgăraş. Perioada în care s-
au înregistrat cei mai mulţi
turişti a fost cea de vară. Ce-
tatea Făgăraş datează de peste
600 de ani. Cea mai râvnită
cetate-castel de pe timpuri are
66 de încăperi, întinse pe
cinci niveluri. 

Cetăţile din judeţ,
magnet pentru turişti

EURES România dispune
de 77 de posturi pentru lucră-
torii calificaţi în domeniul ho-
telier – gastronomic, care
doresc să desfăşoare o activi-
tate sezonieră în Germania,
pentru care se va organiza o
selecţie de personal la Braşov
în perioada 19-20 februarie
2015. 

Compania germană Europa
Park, McDonald’s și Centrala
de Mediere a Străinilor şi
Specialiştilor ZAV Bonn ofe-
ră locuri de muncă pentru ur-
mătoarele meserii: bucătar
(20 de posturi), ospătar(25
de posturi), personal în in-
dustria gastronomiei de sis-
tem (20 posturi), ajutor
bucătar (6 posturi) şi came-
ristă/roomboy (6 posturi). 

Pentru ocuparea posturilor
de bucătar, ospătar şi personal
în industria gastronomiei de
sistem, sunt solicitate persoa-
ne care au calificare profesio-

nală înche-
iată, expe-
rienţă în
domeniu
şi cunoş-
tinte bune/
f o a r t e
bune de
limba ger-
mană (ni-
v e l
B 1 / B 2 ) ,

precum şi cunoştinţe bune de
limba engleză (nivel B1). Pen-
tru posturile de ajutor bucătar
şi cameristă/roomboy, anga-
jatorii germani solicită per-
soane care au cunoştinte de
limba germană, nivel A2 –
B1, precum şi experienţă în
domeniu.

Angajarea se face pe o pe-
rioada de 9 luni, cu posibilitate
de prelungire, începând cu luna
martie 2015. Salariul oferit
este de 1500 – 2200 euro
brut/lună pentru lucrătorii ca-
lificaţi (bucătar, ospătar) şi de
1300 – 1600 euro brut/lună
pentru personalul necalificat
(ajutor bucătar, cameristă/
roomboy, personal în industria
gastronomiei de sistem). 

Programul de lucru este cu
normă întreagă, iar cazarea
poate fi asigurată de către an-
gajator sau acesta poate oferi
sprijin în vederea găsirii unei
locuinţe.

Persoanele cu domiciliul în
judeFul Braşov, care cores-
pund cerinţelor posturilor ofe-
rite, trebuie să se adreseze
Consilierului EURES din ca-
drul Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Braşov pentru a fi înregistrate
în baza de date pentru muncă
în străinătate.

Înscrierea în baza de date se realizea-
ză pe baza următoarelor documente:
◾ cerere tip (se completează

la sediul Agenţiei de Ocu-
pare a Forţei de Muncă);

◾ copie act de identitate sau
paşaport (valabilitate minim
6 luni);

◾ C.V model Europass (cu
fotografie) în limba germa-
nă (Lebenslauf);

◾ cazier judiciar în original
din care să reiasă că per-
soanele nu au antecedente
penale (termen de valabili-
tate 6 luni);

◾ adeverinţa de la medicul de
familie, cu menţiunea „Clinic
sănătos/Apt pentru muncă”.
Persoanele interesate pot

obţine informaţii supli mentare
până la data de 17.02.2015,
la sediul AJOFM Braşov, stra-
da Lungă, nr.1A, telefonic la
numerele: 0268.416879,
0268.411960, sau pe internet,
l a  a d r e s a   d e  e -m a i l :  
bv_eures@ajofm.anofm .ro.
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1.000 de corporatişti la
Winter Corporate Games
În weekendul trecut, în Po-
iana Braşov s-a desfăşurat
cea de-a treia ediţie Winter
Corporate Games, singură
ediţie de iarnă care are loc
în Europa. Potrivit organi -
zatorilor, la eveniment au
participat peste 1.000 de
corporatişti. Competiţia, care
s-a desfăşurat pe parcursul
a două zile, a testat abilităţile
sportive ale participanţilor la
nouă sporturi, fiind cea mai
mare competiţie a echipelor
din România şi în acelaşi
timp cea mai importantă
platforma de business net-

working din ţară. Echipele
participante s-au întrecut
pentru a acumula puncte
pentru companiile lor şi a
câștiga trofeul care le înscrie
automat în competiţia Cor-
porate Games, din iunie, de
la Bucureşti. Corporate Ga-
mes România susţine şi un
proiect caritabil. Astfel, anul
acesta, o parte din taxa de
participare colectată (1 euro
pentru fiecare participant în-
scris) va fi donată echipei
care va reprezenta România
la Jocurile Paralimpice de la
Rio, din 2016. 

Până pe 15 martie, Canionul
„7 Scări” va putea fi vizitat
doar de grupuri (minim 20
de persoane) şi numai sub
supravegherea unui ghid
sau al unui profesor, în cazul
elevilor şi al studenţilor. O vi-
zită la Canionul „7 Scări” sau
o permisiune de a-l traversa
poate fi obţinută printr-o ce-
rere în scris adresată Regiei,
la adresa din Săcele, str. Fa-
gului nr 46 sau pe e-mail, 

la adresa rplp_sacele@
yahoo.com. Vizitarea canio-
nului costă 10 lei pentru
adulţi şi 5 lei pentru copii.
Grupurile organizate, forma-
te din cel puţin cinci persoa-
ne, însoţite de un ghid
autorizat sau de un profesor
plătesc 5 lei/persoană sau
2 lei, în cazul elevilor sau
studenţilor.
Detalii pe pagina de internet
www.rplpsacele.ro 

Canionul „7 Scări”, deschis
doar pentru grupuri

Nemţii oferă 77 de locuri de muncă
în domeniul hotelier-gastronomic 
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Cel mai mare gheţar din
Antarctica se topeşte alert

Cel mai mare gheţar din
Antarctica orientală, a cărui
dispariţie ar putea să genereze
o creştere de şase metri a ni-
velului mărilor, a început să
se topească într-un ritm ac-
celerat, din cauza creşterii
temperaturii din oceane, au
declarat oamenii de ştiinţă
australieni, citaţi de AFP.

Gheţarul Totten, care are
o lungime de 120 de kilo-
metri şi o lăţime de peste 30
de kilometri, era considerat
până acum ca fiind situat
într-o zonă scutită de curenţii
calzi, în care gheaţa este foar-
te stabilă şi prezintă puţine
variaţii

Întorcându-se dintr-o ex-
pediţie organizată la faţa lo-
cului, cercetătorii australieni
au precizat că apa din jurul
gheţarului s-a dovedit a fi
mai caldă decât se aşteptau
ei şi că gheţarul riscă să se
topească pe dedesubt.

„Ştiam deja, graţie unor
date din satelit, că gheţarul
pierde în grosime, dar nu cu-
noşteam motivul”, a declarat
Steve Rintoul, şeful expedi-
ţiei.

Temperatura apelor din ju-
rul gheţarului era cu aproxi-
mativ 1,5 grade mai ridicată
decât în alte zone explorate
cu ocazia acelei expediţii în
Antarctica în timpul verii
australe, a adăugat acelaşi
cercetător

„Faptul că apele calde pot
să atingă acest gheţar demons-
trează faptul că Antarctica de
Est este potenţial mai vulne-
rabilă în faţa impactului ge-
nerat de încălzirea globală
decât credeam până acum”, a
spus Steve Rintoul.

Gheţarul Totten nu se va
topi însă de pe o zi pe alta şi
nu va provoca o creştere bru-
tală a nivelului oceanelor, a
precizat acelaşi cercetător.

Anul trecut pe 19 de-
cembrie s-au împlinit 50
de ani de la darea în fo-
losinţă a drumului Bra-
şov-Poiana Braşov. În
cadrului Institutului de
Proiectare DSAPC exista
Colectivul Căi Comuni-
caţii condus de inginerul
Alex. Filipescu. 

După multe dezbateri cu or-
ganele locale s-a stabilit că va-
rianta satisfăcătoare este crearea
unui nou drum care să lege Bra-
şovul cu Poiana, diferit de cel
existent pe la Pietrele lui Solo-
mon. Pentru a se găsi varianta
optimă pentru noul drum, s-a
făcut un studiu pe hârtiile ob-
ţinute de la Oficiul de Cadastru. 

Dumitru Gon�ea a avut în-
credinţarea să-şi formeze o echi-
pă şi să înceapă materializarea
traseului direct pe teren, respec-
tând toate condiţiile tehnice şi
normele. 

Echipa de proiectanţi era compusă
din: -Şeful lucrărilor de teren şi
şef de proiect -Dumitru Gon�ea
(Fost ofiţer la geniu, bun cunos-
cător al aparatelor topografice
pentru trasări de trasee şi studii
de teren. Avea un simt aparte
asupra reliefului terenului) 

- Tehnician Traian Olteanu
(absolvent Şcoală Medie Teh-
nică Drumuri şi Poduri Craiova
în anul 1954 fiind repartizat la
IPTANA Bucureşti, cel mai
mare institut de proiectate din

ţară. A fost în echipa de proiec-
tanţi la lucrarea barajului Bicaz-
Vatra Dornei teren identic cu
cel dintre Braşov-Poiana, împă-
durit. În decembrie 1997 la ce-
rere a fost transferat la IRP
Braşov, ulterior s-a numit
DSAPC). 

-Tehnician Viorel Sosu (ab-
solvent Şcoală Tehnică de Con-
strucţii Civile şi Industriale
Săcele. Un bun specialist în dru-
muri. A proiectat multe lucrări
deosebit de grele şi cu multă dă-
ruire le-a dus la bun sfârşit). 

-Desenator Armand Bosotea-
nu (Un talent deosebit la desen
şi scris de tipar asemănător cu
scrisul făcut într-o tipografie). 

Meritul deosebit în stabilirea
traseului ca urmare a studiului
pe hartă şi transpunerea lui pe
teren îi revine lui Dumitru
Gon�ea, ajutat în permanen�ă
de către echipă. 

Munca pe teren a fost extrem
de dificilă, fiind în pădure cu o
bogată vegetaţie de copaci şi tu-
fişuri. În acest sens, Dumitru
Gontea ca şef de proiect a an-
gajat o echipă de muncitori fo-
restieri, ţapinari de profesie care
au defrişat terenul făcând un cu-
loar optim pentru măsurătorile
specifice lucrărilor de drumuri. 

Pe teren s-au bătut ţăruşi de
lemn pentru fiecare profil şi în-
semnări pe arborii din zonă cu

indicarea numărului pichetului.
Un punct dificil întâlnit pe par-
cursul pichetării a fost în zona
troiţei Poiana Sfântului Ilie fiind
marcat de stânci masive la su-
prafaţă. În consecinţă şeful de
proiect s-a consultat cu specia-
lişti de la Ministerul de Trans-
porturi şi s-a decis să se
ocolească zona de stânci. 

Astfel tot traseul s-a măsurat
metru cu metru. 

Următoarea fază de măsură-
tori a constat în efectuarea cu
aparatul topografic a profilului
longitudinal şi a profilelor trans-
versale sarcina revenindu-i teh-
nicianului Viorel Sosu. După
terminarea studiilor de teren s-

a revenit în birou în vederea rea-
lizării proiectului de specialitate,
efectuat de către Dumitru
Gon�ea şi ajutat de tehnicianul
Viorel Sosu. După ce planurile
au fost realizate în ciornă, s-a
dispus punerea pe calc a între-
gului proiect, realizat de către
desenatorii Kopacs Ana şi Ar-
mand Bosoteanu.

Odată finalizat proiectul dru-
mului Braşov- Poiană la nivelul
competenţei organelor de stat
s-a cerut să fie studiat şi de către
cei în drept, sosind şi un delegat
al Comitetului Central al PCR.
Proiectul a fost prezentat de Du-
mitru Gon�ea şi Traian Olteanu,
fiind apeciat de cei prezenţi, pre-

cizându-se că se vor obţine fon-
duri pentru executarea lui. 

Delegaţia constructorului fi-
ind pe deplin mulţumiţă de pro-
iect şi de ce s-a găsit pe teren a
dat undă verde pentru execuţia
lucrărilor. 

Întâmplări nedorite din timpul
măsurătorilor: „La un punct mar-
cat de o stâncă unde se efectuau
măsurătorile în dreptul unei
stânci, colegul nostru Arman
Bosoteanu care ţinea un jalon
a observat desupra capului un
şarpe. Am strigat la el să nu miş-
te, am ajuns lângă şi el şi am
reuşit să omorâm şarpele. Ce
tragedie s-ar fi întâmplat dacă
era muşcat de viperă, nou aflân-
du-ne în pădure la o distanţă
mare de oraş sau de un centru
medical. Au mai fost alte două
evenimente deosebite. Într-o zi
ne-am trezit lângă noi cu un urs,
apoi în altă zi cu o scroafă cu
purcei. La sfatului lui Gonțea
el fiind vânător am început să
strigăm cât de tare putem ca să
speriem animalele care au ple-
cat. Însă fiind o echipă de tineri
nu ne-am lăsat doborâţi de di-
ficultăţile vitrege şi am terminat
cu bine toate măsurătorile. Ast-
fel a fost elaborată o lucrare de-
osebită, unică în felul ei, pentru
care suntem mândri”. 

Cu această ocazie aducem un
pios omagiu dragului nostru co-
leg Dumitru Gon�ea, care acum
nu mai este printre noi. 

Traian Olteanu

Detalii neștiute despre construirea
drumului Brașov – Poiană 
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Echipa de baschet femi-
nin, Olimpia CSU Bra -
șov, și-a luat revanșa în
fața baschetbalistelor
de la Phoenix Galați,
după înfrângerea din
turul de campionat.
 Duminică, la Brașov,
„olimpicele” s-au im-
pus cu scorul de 89-63
(29-12, 12-21, 21-10,
27-20), în fața a peste
400 de spectatori.

Baschetbalistele de sub
Tâmpa au intrat în teren de-
cise să răzbune înfrângerea
din turul campionatului. Fe-
tele antrenate de Dan Calan-
cea și Nenad Marinkovic au
făcut un prim sfert de
excep�ie și după primele zece
minute de joc aveau un avan-
taj de 17 puncte, scor 29-12.
Cu un pressing pe tot terenul,
cu foarte multe intercep�ii, cu
un contraatac care a

func�ionat perfect și cu Carla
Bartee și Zorica Mitov extre-
me de exacte în defensivă,
„olimpicele” au tranșat jocul
din primul sfert. În sfertul doi,
Jones și compania au redus
tura�ia motoarelor și acest lu-
cru s-a văzut imediat pe ta-
bela de marcaj, gălă�encele
reușind să reducă din handi-
cap. Chiar și în aceste condi�ii
bra șo ven ce le au intrat la odih-
nă în avantaj de opt puncte,
scor 41-33. După pauză, fe-
tele de la Olimpia CSU
Brașov au evoluat exact și s-
au impus fără probleme la fi-
nal, scor 89-63. 

„Cel mai bun sfert din acest se-
zon”. La finalul jocului, teh-
nicianul brașovencelor, Dan
Calancea, a declarat că este
foarte mul�umit de modul în
care fetele antrenate de el au
evoluat în partida cu CS
Phoenix Gala�i. „Fetele au fă-
cut un prim sfert de excepție,

poate cel mai bun din acest
sezon. La un moment dat, deși
nu este indicat pe începuturile
de meci, fetele au făcut și
spectacol. Am avut o cădere
în sfertul doi, care pe undeva
era normal. Din fericire după
pauză am jucat exact așa cum
trebuia și ne-am apropiat vic-
toria. Din nou am reușit să
marcăm foarte multe puncte
și acest lucru mă bucură. As-
tăzi (n.r. duminică) am făcut
însă și un joc defensiv foarte
bun. Vreau să le felicit pe fete
pentru ceea ce au realizat. Ur-
mează un meci foarte greu la
Sfântu Gheorghe împotriva
unei echipe care se va bata
la titlu în acest sezon. Nu vom
merge la Sfântu Gheorghe cu
capul plecat. Vreau să le
mulțumesc spectatorilor care
au venit în număr mare la
sală și ne-au susținut pe tot
parcursul jocului. Faptul că
publicul a început să vină la

sală este cel mai mare câștig
al nostru după aceste patru
jocuri din acest an”, a spus
antrenorul „olimpicelor” Dan
Calancea. 

„Trebuie să felicit fetele
pentru caracterul de care au
dat dovadă și pentru victoria
superbă pe care au obținut-
o în fața fetelor de la Galați.
A fost o victorie mare, fetele
s-au concentrat, s-au mobili-
zat exemplar și nu le-au dat
nicio șansă adversarelor lor.
Este o revanșă frumoasă
după eșecul din meciul tur.
Publicul a fost extraordianar
și țin să le mulțumesc că au
venit în număr mare să ne
susțină. Urmează meciul de
la Sfântu Gheorghe unde vom
face tot ce ne stă în putință
pentru a încurca liderul”, a
spus președintele Comisiei
de sport din cadrul Consiliu-
lui Ju de�ean Brașov, Dragoș
Crăciun. 

„Olimpicele” 
și-au luat revanșa
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Pagină relizată de 
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea 

Înfrângere în fața liderului
Echipa de volei masculin CSU Brașov a pierdut meciul disputant
sâmbătă împotriva liderului seriei vest din divizia a doua a voleiului
românesc, Universitatea Cluj, scor 0-3 (20-25, 17-25, 21-25).
Studenții clujeni veneau la Brașov din postura de lideri autoritari
ai seriei cu 9 victorii din tot atâtea jocuri. Ba mai mult în cele
nouă jocuri disputate clujenii nu au pierdut decât trei seturi.
Brașovenii conduși din teren de veteranii Florin Oprea și Andrei
Bălhăceanu au dat o replică destul de bună și s-au ținut mereu
aproape de mult mai experimentații lor adversari. Pentru CSU
Brașov au evoluat: Oprea Florin, Nema Daniel, Cășvean Ale-
xandru, Iosif Alexandru, Bălhăceanu Andrei, Kozma Ferenc,
Dima Alexandru, Damian Radu, Marchiș Flavius, Nițu Andrei,
Petrache Gabriel și Albu Giani.  Brașovenii sunt pe poziția a
șasea a clasamentului și își doresc să termine sezonul între pri-
mele patru echipe pentru a obține calificarea în faza următoare
a campionatului. În etapa viitoare, brașovenii se vor deplasa la
Arad pentru jocul cu cei de la Provolei.

S-au tras „sferturile” Cupei 
HCM Baia Mare, deținătoarea trofeului, va întâlni pe „U” Ale-
xandrion Cluj în sferturile de finală ale Cupei României la handbal
feminin, potrivit tragerii la sorți effectuate ieri la Brașov. Partidele
vor avea loc într-o singură manșă, pe terenul primelor formații,
în data de 25 martie, învingătoarele urmând să se califice la tur-
neul Final Four (25-26 aprilie):
Programul sferturilor de finală arată astfel:
CS Universitatea Neptun Constanța — HC Dunărea Brăila
SCM Craiova — CSM Cetate Deva
HCM Baia Mare — „U” Alexandrion Cluj
HCM Rm. Vâlcea — CSM București

Tecău vs Mergea
Tenismenii români Horia Tecău (care face pereche cu olandezul
Jean-Julien Rojer) și Florin Mergea (cu britanicul Dominic Inglot
partener) vor fi adversari în sferturile de finală ale probei masculine
de dublu la turneul Australian Open, primul de Mare Șlem al
anului, care are loc la Melbourne. Tecău și Rojer, favoriții numărul
șase ai probei, au dispus în optimi, cu 3-6, 7-5, 7-6 (5) de cuplul
americano-australian Eric Butorac/Sam Groth (N. 12), după un
meci de două ore și patru minute. O victorie remarcabilă a reușit
cuplul Mergea/Inglot, cap de serie nr. 14, care a eliminat principalii
favoriți, frații americani Bob și Mike Bryan, cu 7-6 (4), 6-3, într-
o oră și opt minute. Cea mai bună performanță a lui Tecău la
Melbourne, în proba masculină de dublu, a fost semifinala din
2012, alături de Robert Lindstedt. Totodată, rezultatul de la Aus-
tralian Open este cel mai bun pentru cuplul Tecău/Rojer la un
turneu de Mare Șlem, după ce anul trecut s-au oprit în turul
secund la Melbourne, iar la celelalte trei turnee de Grand Slam
nu a trecut de optimi. Pentru Mergea victoria în fața fraților Bryan,
liderii incontestabili ai ultimului deceniu la dublu, este cea mai
mare din carieră, iar calificarea în sferturi este al doilea rezultat
în turneele de Mare Șlem, după semifinala de anul trecut de la
Roland Garros, alături de croatul Marin Draganja. Cele două pe-
rechi sfertfinaliste și-au asigurat cecuri de 65.000 de dolari aus-
tralieni și 360 de puncte ATP fiecare, România urmând să aibă
sigur un reprezentant în semifinale.

Serginho a semnat cu Dinamo
Fostul fundaș stânga al formației FC Brașov, Serginho, a semnat
un contract cu Dinamo București. Serginho a fost declarat liber
de contract și s-a înțeles cu Dinamo. „Câinii roșii” îl doresc cu
insistență și pe fundașul central Ricardo Machado.  Portughezul
a fost declarat liber de contract de către Comisia Națională de
Soluționare a Litigiilor din cadrul Federației Române de Fotbal,
dar oficialii stegari au făcut recurs la această decizie. Mai marii
de la Dinamo nu au reușit încă să ajungă la o înțelegere cu Ma-
chado, lusitanul cerând un salariu lunar de 10.000 de euro.

Lucescu jr. ajută Rapidul
Cristi Pustai a avut la dispoziţie doar 16 jucători la primul meci
amical împotriva lui Marek Dupnitsa, formaţie de pe locul 11 din
Bulgaria. Cum pe bancă din cele 5 rezerve, două erau pentru
postul de portar, Răzvan Lucescu a decis să îi ajute pe giuleşteni
şi le-a dat 5 jucători din lotul lui Xanthi pe care să îi poată folosi
la acest meci. Toţi fotbaliştii trimişi de Xanthi au luat loc pe banca
de rezerve pentru ca rapidiştii să aibă 10 jucători pe care să-i
folosească. În ciuda problemelor de lot pe care le are, Rapid a
câştigat primul amical din 2015, scor 4-1 în faţa bulgarilor de la
Marek Dupnitsa. Rui Miguel, Pancu, Benson şi Kikas au fost
autorii golurilor guileștene.

În weekend, la Bacău, s-a
desfășurat Campionatul
Na�ional Universitar de atle-
tism. Clubul Sportiv �ara Bâr-
sei 2011 a fost reprezentat la
această competi�ie de săritorul
în lungime Iulian Staicu. Ele-
vul antrenorului Hora�iu Calfă
a reușit să cucerească medalia
de argint cu o săritură ce a
măsurat 7 metri și opt centi-
metri. El a fost devansat de
Grecu Ionu�  de la Farul

Constan�a care a reușit o să-
ritură ce a măsurat 7 metri și
65 de centimetri.  La finalul
săptămânii, sportivul brașo -
vean va participa la a doua
etapă de Grand Prix, ce se va
desfășura la București, ur-
mând ca în luna februarie să
participe la Campionatul
Na�ional de seniori. Iulian
Staicu este component al lo-
tului na�ional de tineret al Ro-
mâniei. 

Argint pentru atletismul brașovean
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În această săptă-
mână la Teatrul
Sică Alexandrescu
sunt programate
următoarele spec-
tacole de teatru:

Astăzi, 27.01.2015, la
sala mare, de la ora
19.00, se joacă Ameri-
can Buffalo de David
Mamet.

Regia: Vlad Massaci. 
Preţul biletelor: 15

lei Preţ redus pentru
elevi, studenţi, pensio-
nari: 10 lei

Mâine, 28.01.2015, la sala
Studio, la ora 19.00, se joacă
piesa Un bilet spre fericire de
Spiró György

Regia: Diana Lupescu
Preţul biletelor: 10 lei Preţ

redus pentru elevi, studenţi,

pensionari: 5 lei

Joi, 29.01.2015, la sala Stu-
dio, de la ora 19.00, se joacă
Olenka de Vasili Sigarev. 

Regia: Sânziana Stoican
Preţul biletelor: 10 lei Preţ

redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei

Vineri, 30.01.2015, la sala
Studio, de la ora 19.00, este
spectacolul Povestiri alese de
Donald Margulies.

Regia:Vlad Zamfirescu
Preţul biletelor: 10 lei Preţ

redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei

Sâmbătă, 31.01.2015, de la
ora 19.00, la sala Mare se joa-
că Jake şi femeile lui de Neil
Simon.

Regia: Petre Bokor
Preţul biletelor: categoria I

– 11 lei; categoria II – 9 lei;
Preţ redus pentru elevi, stu-
denţi, pensionari: 5 lei

Duminică, 01.02.2015, de la
ora 19.00, la sala Mare se joa-
că Fazanul de Georges Fey-
deau.

Regia: Cristian Hadji-Cu-
lea

Preţul biletelor: categoria I
– 11 lei; categoria II – 9 lei;
Preţ redus pentru elevi, stu-
denţi, pensionari: 5 lei

Horoscopul zilei
Berbec. Începi săptămâna în forţă, însă nu te gândeşti prea
mult la muncă. Ai multă energie şi vei vrea să o consumi
alături de prieteni, nu bătându-ţi capul cu sarcinile zilnice. 
Taur. Încearcă încă de la începutul săptămânii să îţi impui
punctul de vedere în relaţia cu partenerul de viaţă. Este mo-
mentul perfect pentru a rezolva unele probleme mai vechi.
Gemeni. Începi săptămâna cu veşti bune pe plan financiar,
însă nu trebuie să fii cheltuitor/oare. Învaţă să faci unele
economii pentru a nu mai ajunge în situaţia de până acum. 
Rac. Încearcă să renunţi la gelozie, chiar dacă ai unele motive
care îţi dau tot dreptul. Gândeşte-te mai bine de două ori
dacă este cazul să declanşenzi noi certuri. 
Leu. Dacă dispui de banii necesari, nu ezita să spui da unei
călătorii. Ai grijă să laşi totul în regulă la locul de muncă
şi găseşte-ţi un înlocuitor care să îţi continue treaba.
Fecioară. Astăzi te vei simţi împlinit/ă pe plan sentimental,
şi cel mai probabil datorită unei cereri în căsătorie. Nu ezita
să faci acest pas.
Balanţă. Astăzi, ai grijă să nu faci promisiuni de care nu eşti
sigur/ă că o să le poţi îndeplini. Încearcă să nu spui vorbe
mari doar de dragul de a te face plăcut/ă.
Scorpion. Dacă eşti singur/ă, astăzi trebuie să ia sfârşit aş-
teptarea ta. A venit momentul să faci tu prima mişcare, altfel
nu vei reuşi să îţi faci o iubită/ un iubit prea curând. 
Săgetător. Încearcă astăzi să îi asculţi pe cei dragi, mai ales
dacă e vorba de părinţi. E posibil ca aceştia să aibă nevoie
de un sfat de la tine, şi nu ţi l-ar cere dacă nu ar fi important. 
Capricorn. Încearcă să te impui în faţa celor din jurul tău, dar
nu întrece măsura. Cu calm se poate rezolva orice! Nu ridica
tonul sau vocea.
Vărsător. Chiar dacă e început de săptămână, îţi vei face
timp în continuare pentru prietenii tăi. Te vei descurca de
minune şi cu munca, dar ai grijă să ai şi o viaţă socială.
Peşti. Relaţia cu partenerul de via�ă este excelentă, însă în
viaţa profesională trebuie să fii prudent/ă. E important să
îţi spui punctul de vedere. 

Şase spectacole
la Dramatic 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Mâine, 28 ianuarie 2015,
de la ora 11.00, în Sala Ope-
rei, cei mici sunt invitaţi să
urmărească spectacolul „Mi-
cuţa Dorothy”, după poves-
tea „Vrăjitorul din Oz” de
Frank L. Baum. 

Muzica este compusă de
Marius Ţeicu, iar scenariul
îi aparţine Silviei Kerim. Re-

gia este semnată de Migry
Avram-Nicolau. În distribu-
ţie: Mihaela Marele, Florin
Grama, Irinel Felea, Magda
Traian, Cristian Fieraru,
 Andromeda Nemeş, Maria
Petcu-Catrina, Nora Vlad,
Cristina Roşu, Aurel Aron,
Gabriela Şeicanu. 

Preţ bilet: 7 lei. 

Copiii sunt invitaţi la
spectacolul „Micuţa Dorothy” ☺Doi studenţi întârzie la un examen.

– Dom’ profesor, vă rugăm să ne
scuzaţi, dar azi noapte când veneam
de acasă cu maşina, am făcut pană
şi nu am avut roată de rezervă şi
până am făcut rost de roată s-a făcut
dimineaţă (ei fuseseră la chef). 
– Nu e nici o problemă, băieţi, veniţi
mâine la examen. 
A doua zi se prezintă la examen. Pro-
fesorul îi aşează în săli diferite. Acelaşi

test la amândoi: „Pentru 3 puncte
scrieţi structura atomului. Pentru 7
puncte scrieţi pe ce parte aţi avut
pană la maşină.” 
☺Doi amici în barcă la pescuit, beau
bere când deodată unul din ei se
opreşte şi zice din senin: 
– Auzi mă, cred că divorţez de ne-
vasta-mea, nu mi-a mai vorbit de o
săptămână! 
– Băă, io zic să te mai gândeşti, femeie
bună că asta e mai greu de găsit... 

Bancuri

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

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

DE NEÎNVINS 
-PREMIERĂ-
(UNBROKEN)
Regie: Angelina Jolie
(AP-12), Acţiune,
Biografic, Dramă,
Istoric, Război, Sport,
137 min.
orele: 18:30, 21:00
CEI 6 SUPER EROI -
3D- 
-PREMIERĂ- DUBLAT
(BIG HERO 6)
Regie: Don Hall, Chris
Williams
(AG), Acţiune,
Animaţie, Aventuri,
Comedie, 102 min.
ora: 13:30
LUNETISTUL 
-PREMIERĂ-
(AMERICAN SNIPER)

Regie: Clint Eastwood
(N-15), Acţiune,
Biografic, Război,
132 min.
ora: 16:00
MAMI 
-PREMIERĂ-
(MOMMY)
Regie: Xavier Dolan
(AP-12), Dramă,
140 min.
ora: 13:15
MORTDECAI 
-PREMIERĂ-
Regie: David Koepp
(N-15), Dramă, Crima,
106 min.
ora: 21:30
PROMISIUNEA 
(THE WATER DIVINER)
Regie: Russell Crowe
(N-15), Dramă, Război,
111 min.
ora: 19:00
HACKER 
(BLACKHAT)
Regie: Michael Mann

(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
133 min.
ora: 21:15
SOMN DE IARNĂ 
(WINTER SLEEP)
Regie: Nuri Bilge Ceylan
(AP-12), Dramă, 196 min.
ora: 15:45
OMUL PASĂRE SAU VIRTUTEA
NESPERATĂ A IGNORANŢEI 
(BIRDMAN)
Regie: Alejandro González Iñárritu
(AP-12), Comedie, 119 min.
ora: 19:15
TAKEN 3: TEROARE ÎN L.A. 
(TAKEN 3)
Regie: Olivier Megaton
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller,
109 min.
ora: 13:45
HOBBITUL: BĂTĂLIA 
CELOR CINCI OŞTIRI -3D-
(THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE
FIVE ARMIES)
Regie: Peter Jackson
(AP-12), Aventuri, Fantastic, 144 min.
ora: 15:30

Astăzi în Braşov

„American Buffalo” la Teatrul Sică Alexandrescu



◾ 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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Braşov, 21 iulie, calendar
nou. În ziua aci numită
s-a săvârşit o solemnita-
te prea mişcătoare în
Casa Sfatului, unde erau
adunaţi mădularii cinsti-
tului Magistrat, Comuni-
tatea sutaşilor şi multe
alte persoane din starea
civilă şi militară. 

Pricina acestei solemnităţi
fu darea unei medalii hotărâtă
cu îndurare de către Maies-
tatea Sa Împăratul şi Prinţul
nostru domniei sale Samoil
Abraham, cetăţeanului de
aici, acelui bun şi generos ce-
tăţean care, precum arătasem
şi altădată, nu demult dărui o
casă mare şi moşii spre a în-
temeia un spital mare pentru
această cetate. Cu acest prilej
domnul funogiu al cetăţii şi
al districtului Iosif de Wen-
tzel, carele săvârşi actul, rosti
către nobil simţitoriul bătrân
următoriul cuvânt:

«Cinstite Domnule!

Evlavioasa fundaţie, pe care
dumneata, îndemnat de un no-
bil bold spre faceri de bine şi

spre alinarea patimilor ome-
neşti, încă trudind în viaţă ai
făcut: darea moşiilor dumitale
pentru un spital de bolnavi,
pentru bolnavi fără deschili-
nire de naţii şi de religii, prin
care dumneata ai adus în via-
ţă împlinirea unei trebuinţe de

multă vreme simţite în cetatea
noastră, a venit la cunoştinţa
prea înduratului nostru dom-
nitor şi prinţ. Maiestatea Sa,
preţuind după vrednicie nobila
dumitale faptă, din al său în-
demn şi spre a arăta preaînal-
ta complăcere pentru aceasta,

binevoi a dărui o medalie cin-
stitoare de aur cu chipul prea
înduratului domnitor şi cu pli-
na de cinste deviză: Meritis
Samuelis Abraham, înfrumu-
seţată. Însărcinat de către Ex-
celenţa Sa domnul graf şi
prezident al înaltului Gubern,

agăţând eu în faţa cinstitei
adunări de astăzi a concetă-
ţenilor domniei tale acest plin
de cinste semn a preaînaltei
complăceri la pieptul domniei
tale, mai adaug din parte-mi
dorirea (urarea) ca dumneata
acesta să-l porţi încă mulţi ani

la nobilu-ţi piept şi pe lângă
neveştejita pomenire în analele
cetăţii în care locuieşti, să mai
poţi culege multă vreme dulcile
roduri a simţului dumitale de
binefăcător, precum şi bine-
cuvântarea omenimii pătimi-
toare. Primeşte totdeodată şi
cu acest prilej, pentru nobila
domniei tale fundaţie, mulţă-
mita acestui Magistrat, precum
şi a întregului public întru a
cărui nume eu îşi poftesc no-
rocire la această distincţie de
astăzi pline de cinste.»

Bătrânul primitor al aces-
tei cinstiri răspunse mai
mult numai cu lacrămile din
ochi decât cu cuvinte din
gură spre semn de mulţămi-
tă către preaînaltul nostru
Monarh, carele nici o faptă
bună sieşi cunoscută nerăs-
plătită nu o lasă, precum şi
către concetăţenii săi, care
se vedeau a fi mişcaţi de
acest act sărbătoresc. So-
lemnitatea se încheie cu viul
sunet al trâmbiţelor.

(Gazeta de Transilvania,
nr. 28, 13 iulie 1841, p. 1)
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Situaţia continuă să fie gra-
vă şi plină de posibilităţi ne-
faste în Grecia.

După execuţia celor şapte
miniştri, tribunalul revo-
luţionar din Atena, care,
după toate probabilităţile
ce rezultă din telegramele
ce au putut să se strecoa-
re din Grecia intenţiona
să condamne la moarte
pe prinţul Andrei, unchiul
actualului rege, s’a mulţumit
să-l condamne la degradare
şi la exil pe toată viaţa.

De si-
gur,

indignarea întregei lumi civi-
lizată şi presiunea exercitată
de Marile Puteri au avut darul
să tempereze întru câtva furia
sângeroasă a revoluţionarilor.

Totuşi în ultimul act al tri-
bunalului revoluţionar – con-
damnarea prinţului Andrei –
atinge în mod grav prestigiul
şi autoritatea regală, adăugând
un nou element de complica-
ţie la situaţia Greciei, destul
de complicată şi mai înainte.

Pentru noi Românii situaţia
din Grecia prezintă o impor-

tanţă mult mai mare
şi mai sensibilă
decât pentru
ori care altă
ţară.

Pe tro-
nul Gre-
ciei stă
graţioasa
r e g i n ă
Elisabeta,
aceea care
a fost Dom-
niţa Elisabe-
ta, idolul gingaş
al neamului nostru,
a cărei scumpă imagină
a rămas întipărită în sufletul

poporului nostru ca o
icoană sfântă, încu-

nunată cu toată
poezia depărtărei
şi suferinţei.

Credem că
cel puţin un
fond de pru-
denţă elemen-
tară a mai
rămas sub su-

flul de nebunie
care s’a abătut

asupra Greciei.
Credem că în

acest fond de prudenţă
persistă şi amintirea, că foarte
numeroşi Greci trăiesc în Ro-

mânia, beneficiind nu numai
de toate avantagiile celor mai
liberale şi civilizate legi, ci de
cele mai mănoase prilejuri de
îmbogăţire, cari au servit foar-
te mult, întotdeauna, anemicei
situaţii financiare.

De aceia să nu se uite la
Atena, că cea mai uşoară atin-
gere ce s’ar putea aduce Re-
ginei Elisabeta, poate avea
cele mai grave repercusiuni
în conaţionalii lor, aflători în
ţara noastră.

(Carpaţii, Anul II Nr. 82,
Vineri 8 Decemvrie 1922)

Ruxandra Nazare

Cristina Baciu

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Ceremonie publică de decernare
a unei medalii pentru merite civice

27 ianuarie 2015

Unde găsiţi ziarul nostru

Guvernul grec să ia aminte!
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Programul „Rabla” a
avut rezultate foarte
bune anul trecut şi va
continua și în acest.  Bra-
şovul este în topul jude-
ţelor în care s-au casat
cele mai multe
maşini prin acest
program în 2014. 

„Acest program
este unul foarte popu-
lar, cu rezultate foarte
bune anul trecut. Cu
siguranţă va continua,
însă forma sa exactă
în 2015 o vom cu-
noaşte abia după
aprobarea bugetului
Administraţiei Fondu-
lui pentru Mediu, lu-
cru care sperăm că se
va întâmpla foarte cu-
rând”, a declarat ministrul
Mediului, Graţiela Gavri lescu.

Anul trecut au fost decon-
tate 17.030 de tichete pentru
persoane fizice şi 3.361 pen-

tru persoane juridice şi, pen-
tru prima dată, numărul tiche-
telor alocate persoanelor
juridice – 3.000 a fost supli-
mentat.  Tot în premieră, anul
trecut programul Rabla pen-

tru persoane fizice a presupus
eliberarea de tichete electro-
nice de reducere direct la de-
aler-ul auto de la care
beneficiarul dorea să-şi cum-

pere maşina nouă. Tichetele
n-au mai fost repartizate pe
judeţe, ci au putut fi extrase
de dealeri dintr-o bază naţio-
nală, în funcţie de înscrieri.
Astfel, în 2014, au fost duse

la casat 20.391 de maşini
vechi şi au fost decontate tot
atâtea tichete pentru achiziţia
de maşini noi, de către per-
soanele fizice şi juridice.

Pe primul loc, în 2014 se
afla Bucureşti, unde au fost
casate peste 4.600 de maşini
vechi şi cumpărate 6.040 de
maşini noi. În judeţul Praho-
va, au fost casate 1.045 de au-

tovehicule şi
cumpărate 987
de maşini noi,
iar în Argeş,
au fost casate
998 de maşini
vechi şi cum-
părate 929. În
top urmează
constănţenii şi
vâlcenii dar şi
alte judeţe pre-
cum Timiş cu
681, Iaşi cu
667, Cluj şi
Braşov cu câte
619 casări. În

ceea ce priveşte reînnoirea
parcului auto următoarele lo-
curi sunt ocupate de aceleaşi
judeţe, dar în altă ordine: Iaşi,
Timiş, Braşov şi Cluj.

Programul „Rabla”
va continua în 2015

Noul Hyundai i20, disponibil în România
Noua generaţie i20 este dis-

ponibilă în reţeaua de distri-
buitori autorizaţi Hyundai
Auto România.

Construit pe o
platformă nouă,
ampatamentul
vehiculului a
crescut cu 45
mm, la 2.570
mm. Lider în
segment în pri-
vinţa spaţiului
interior – 1.892 mm spaţiu
pentru picioare faţă / spate,
noul model i20 este un veri-
tabil vehicul cu cinci locuri.

Noua generaţie i20 dispune
de tehnologii care nu se regă-
sesc în echiparea altor modele

din segmentul B, cum ar fi,
de exemplu, sistemul de aver-
tizare la părăsirea benzii de
rulare (Lane Departure War-

ning System –
LDWS). i20

include:
şase
air-

bag-
uri; închidere centralizată cu
telecomandă; computer de
bord; aer condiţionat şi radio
compatibil MP3.

Noul Hyundai i20 este dis-
ponibil pe piaţa locală cu două
motorizări, care respectă nor-

mele de poluare Euro 6 pri-
vind emisiile de noxe. Cum-
părătorii care preferă
propulsoarele pe benzină pot
opta pentru cunoscutul 1,25
litri „Kappa” cu patru cilindri,
care dezvoltă 84 CP, disponi-
bil în două variante de echi-
pare: Comfort şi Highway.
Această versiune oferă un
consum mixt de combustibil
de 5.1 l / 100 km, ceea ce
echivalează cu emisii de CO2
de 119 g / km. Motorul diesel
„U-II” de 1,1 litri cu trei ci-
lindri dezvoltă 75 CP. 

Preţurile pentru noul Hyun-
dai i20 în România pornesc
de la 8.653 euro + TVA
(10.730 euro cu TVA inclus).

Noua generaţie de Skoda
Fabia a fost desemnată cea
mai sigură maşină din seg-
mentul său, reuşind să obţină
cinci stele Euro NCAP la tes-
tele de siguranţă.

Skoda Fabia s-a situat bine
la toate capitolele: Protecţia
Pasagerilor, Siguranţa Copii-
lor, Protecţia Pietonilor şi
Asistenţa la Şofat. Autoturis-
mul a obţinut un scor de 84%
la capitolul Protecţia Pasage-
rilor Adulţi, 81% la Protecţia
Pasagerilor Copii, 75% la

 Siguran ţa
Pietonilor şi
68% la Asis-
tenţa de Si-
guranţă.

N o u a
Skoda Fabia
dispune de
sistem Front
Assistant cu
funcţie integrată City Emer-
gency Brake şi un radar care
măsoară distanţa faţă de ma-
şina din faţă, sistem de frânare
multi-coliziune, Driver Acti-

vity Assistant, Hill Hold Con-
trol, limitator de viteză, sistem
de monitorizare a presiunii
pneurilor şi alte funcţii mo-
derne. 

Volkswagen recheamă 80.000 de maşini Audi
Producătorul auto german Volkswagen a anunţat că va
rechema în service 80.000 de automobile Audi, dintre
care circa 35.000 vândute pe piaţa din China, din cauza
unor probleme la liniile de carburant care alimentează
sistemul de injecţie, potrivit Reuters. Modelele vizate au
fost construite între aprilie 2011 şi aprilie 2012, iar pro-
prietarii „ar putea detecta, în cazuri rare, un miros de
combustibil în interiorul maşinii”, se arată într-un anunţ
al Audi, divizia de lux a Volkswagen. Volkswagen, cel
mai mare producător auto european, a vândut peste zece
milioane de autovehicule anul trecut.

Mazda 6 va avea parte de un facelift în 2015
Varianta Combi cu motor diesel SKYACTIV-D 2.2 va fi dis-
ponibilă împreună cu noua generaţie a sistemului de trac-
ţiune integrală Mazda, primul sistem cu avertizare în cazul
patinării roţilor din faţă. Noua Mazda 6 va avea faruri inte-
grale cu LED, head-up display şi un nou sistem multimedia.
Bara din faţă a fost redesenată, iar interiorul a fost revizuit
pentru a se lupta de la egal la egal cu noul Volkswagen
Passat, noul Ford Mondeo şi Insignia facelift. Mazda in-
troduce pe vârful de gamă sistemul de alertă pentru şofer
care supraveghează starea conducătorului şi îi recomandă
o pauză în cazul în care detectează o schimbare în com-
portamentul său prin analiza mişcărilor volanului.

Cele mai vândute maşini electice
Un studiu dat publicităţii de revista italiană Quattroruote
arată că, anul trecut, pe întreg continentul european au
fost comercializate 56.393 de autoturisme electrice. Dintre
acestea, cele mai multe au fost Nissan Leaf, 14.658 de
unităţi. Pe locul secund s-a clasat în 2014 Renault Zoe
cu 11.227 de unităţi, iar pe trei, Tesla Model S cu 8.734
unităţi. Pe locurile următoare se află BMW i3 (5.804 uni-
tăţi), Volkswagen e-up! (5.365 unităţi) şi Volkswgen e-Golf
(3.328 unităţi).

Testele Euro NCAP. Care este cea mai
sigură maşină din clasa supermini


