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Performanţă extraordinară a sportivei braşovene  Luminiţa
Pişcoran, care a reuşit să câştige medalia de aur la Cam-
pionatul European de biatlon, în proba de 15 kilometri.
Pişcoran, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Dinamo
Braşov, a terminat cursa de la Otepää, din  Estonia, cu
timpul de 51.15.7. Podiumul Campionatului European
a fost completat de austriaca Christina Rieder şi de

 rusoaica Ekaterina Yurlova. Cealaltă  reprezentantă a
României în cursa din Estonia, Eva  Tofalvi, a trecut linia
de sosire a 29-a. Luminiţa Pişcoran, născută pe 14 martie
1988, la Braşov, este legitimată la CS Dinamo Braşov
din 1997, unde îl are ca antrenor pe Gheorghe Stoian.
Şi-a început cariera sportivă în 1999, la CSS Braşovia,
unde a fost legitimată până în 2010.

Succes uriaş pentru
sportul braşovean

Câteva zeci de locuitori din satele
afectate de starea deplorabilă a dru-
mului Hoghiz – Şercaia au protestat
ieri în faţa Prefecturii Braşov. Sute
de locuitori, consilierii locali, pri-
marii localităţilor Hoghiz, Comana,
Ticuşu, Părău şi Şercaia, precum şi
parlamentarii Colegiului 3 au remis
Guvernului o petiţie prin care solicită

de urgenţă repararea „Drumului Ru-
şinii” – Hoghiz – Şercaia, acum
DN 1S. „Drumul are gropi adânci
de până la jumătate de metru, întinse
pe întreaga suprafaţă a şoselei, iar
maşinile circulă, de cele mai multe
ori, pe lângă drum, pe câmp”, se pre-
cizează în petiţia care i-a fost înain-
tată prefectului. 

Proteste din cauza „Drumului ruşinii”
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Aproape jumătate de milion de tre-
ceri prin turnicheţi s-au înregistrat în
Poiana Braşov, de la 1 ianuarie 2015
şi până pe 28 ianuarie. Totalul exact
este de 483.754 de treceri, însă acest
număr nu reprezintă numărul turiş-
tilor amatori de schi, deoarece o per-
soană poate înregistra mai multe
treceri într-o perioadă de timp.

 Potrivit purtătorului de cuvânt al
 Primăriei, Sorin Toarcea, în această
perioadă toate pârtiile sunt deschise
şi se schiază în condiţii foarte bune.
Stratul de zăpadă este de 60 cm
în partea superioară a masivului şi
40 cm în partea inferioară. Ieri la ora
14.00 erau -4 Celsius în Postăvarul
şi -1,5 Celsius în Poiană. 

Poiana, la mare căutare pentru schi
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Octav Bjoza susţine 
că e ameninţat cu moartea

METEO
Parţial noros

0°C /4°C

Preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, Octavian Bjoza,
susţine că e ameninţat cu moartea de o persoană necunoscută
care de aproape un an îi trimite zeci de sms-uri şi că, deşi a re-
clamat Parchetului, nu au fost luate măsuri, procurorii spunând
că dosarul a fost casat din lipsă de probe.
Octavian Bjoza a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă sus-
ţinută la Braşov, că de zece luni este ameninţat cu moartea,
insultat şi înjurat de o persoană necunoscută care se recomandă
„ofiţerul revoltat” şi care i-a trimis peste 80 de sms-uri şi
 telefoane.
Potrivit Mediafax, el a depus o plângere la Parchetul Judecătoriei
Braşov în luna iulie, reclamând că până în prezent nu a primit
niciun răspuns de la procurori, în timp ce el continuă să primească
ameninţări.
Miercuri, Bjoza a depus o nouă reclamaţie la Parchet, în care
arată că în ultimele zece luni a primit 55 de sms-uri şi peste
25 de telefoane de la respectiva persoană, el ataşând şi copii
după mesajele primite.
„Având în vedere că dispuneţi de mijloacele legale şi tehnice,
mă surprinde la modul cel mai neplăcut faptul că nici după zece
luni persoana respectivă nu a fost identificată, amendată sau
dată în judecată în scopul de a stopa trimiterea acestor mesaje.
Consider că ameninţarea cu moartea la adresa persoanei mele
sunt periculoase şi nemeritate”, arată Bjoza în reclamaţia trimisă
procurorilor.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului Judecătoriei Braşov,
procurorul Raluca Mirică, dosarul deschis în cazul lui Octavian
Bjoza a fost închis pe motiv că plângerea „nu a fost susţinută
de niciun mijloc de probă”. „Domnul Bjoza a formulat o plângere
pentru hărţuire şi ameninţare, iar la sfârşitul anului trecut dosarul
a fost soluţionat şi urmează să îi fie comunicată soluţia. Soluţia
este casarea pe motiv că plângerea nu a fost susţinută de niciun
mijloc de probă”, a spus procurorul Raluca Mirică. Soluţia nu
este însă definitivă, putând fi depusă contestaţie.

Ziar Gratuit
Ediţia în format electronic 

se găseşte la adresa www.addjb.ro
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Procurorii din cadrul
Direc�iei Na�ionale Anti -
corup�ie – Serviciul Teritorial
Brașov au dispus punerea în
mișcare a ac�iunii penale  a in-
culpatului Gheorghe Rădules-
cu, director în cadrul Sucursalei
Regionale de Transport Fero-
viar de Călători Brașov, pentru
săvârșirea infrac�iunii de șantaj.

Potrivit procurorilor, înce-
pând cu luna august 2014, în
calitate de director în cadrul
Sucursalei Regionale de Trans-
port Feroviar de Călători
(SRTFC) Brașov, în baza unei

în�elegeri prealabile cu o per-
soană din conducerea SNTFC
CFR Călători S.A., Rădulescu
a efectuat acte de constrângere
morală (ex. cercetare discipli-
nare pentru fapte prescrise și
propunere de sanc�ionare cu
desfacerea contractului de
muncă) asupra unui subordo-
nat, cu scopul de a-l determina
pe acesta din urmă să renun�e
la un litigiu de muncă înregis-
trat la Tribunalul Brașov, prin
care solicita să fie repus în
func�ia de director al SRTFC
Brașov. Prin efectuarea con-

strângerii asupra acestei per-
soane, Rădulescu urmărea să-
și salveze func�ia în care
tocmai fusese numit, la sfârșitul
lunii iulie 2014, evitând astfel
o posibilă reintegrare în func�ia
de director a subordonatului
său. În cauză, procurorii au be-
neficiat de sprijin de specialitate
din partea Serviciului Român
de Informa�ii.

Judecătorii au respins ieri
propunerea procurorilor DNA
Braşov de arestare preventivă
şi au dispus măsura arestului
la domiciliu pentru 30 de zile. 

Procurorii DNA au dis-
pus ca deputatul Elena
Udrea să fie cercetată sub
control judiciar, în dosarul
în care este acuzată de
săvârșirea infrac�iunilor de
spălare de bani (în forma
dobândirii/utilizării de bu-
nuri cunoscând că provin
din infrac�iuni) și fals în
declara�ii de avere.

Elenei Udrea i se atrage
aten�ia că, în caz de încăl-
care cu rea-credin�ă a
obliga�iilor care îi revin,
măsura controlului judiciar se
poate înlocui cu măsura ares-
tului la domiciliu sau măsura
arestării preventive. Deputatul

Elena Udrea a fost pusă ieri
sub urmărire penală de DNA
pentru săvârșirea infrac�iu -
nilor de spălare de bani (în

forma dobândirii/ utilizării
de bunuri cunoscând că
provin din infrac�iuni) și
fals în declara�ii de avere,
în dosarul Microsoft. În
acest dosar fostul ei so�,
Dorin Cocoș, este deja
arestat.  Dorin Cocoș ar fi
primit  9.000.000 euro
pentru a-și exercita
influen�a asupra anumitor
persoane din Guvern și res-
pectiv din cadrul ministe-
relor implicate,  în scopul
de a asigura firmelor

sus�inute de un om de afaceri
adjudecarea contractului de
licen�iere Microsoft din anul
2009.

Președintele Klaus Io-
hannis a declarat ieri, la
întâlnirea cu ambasado-
rii acreditați la București,
că locul României este în
zona Schengen, spu-
nând că țara noastră
îndeplinește criteriile de
aderare.

„Europenizarea completă a
României este un obiectiv cen-
tral al mandatului meu, aceasta
înseamnă continuarea proce-
sului de integrare europeană
prin aderarea la spațiul Schen-
gen și prin adoptarea monedei
euro. Locul României este în
spațiul Schengen, stat membru
cu drepturi egale și depline. În-
deplinim integral criteriile de
aderare la spațiul Schengen,
orice nelămuriri pe acest palier
țin pur de considerente politice.
Deficitul cel mare de care su-
feră statele membre ale UE nu
este cel exprimat în bugetele
naționale, ci în lipsa încrederii
între parteneri, care duce la
discriminare. Cred că putem
depăși acest moment. Datoria

partenerilor noștri europeni
este de a fi corecți în evaluă-
rile lor și în implementare re-
gulilor, credem în reguli care
se respectă și care nu se
schimbă în funcție de interese
trecătoare”, a spus șeful sta-
tului, la Cotroceni.

Iohannis a precizat că, în
conformitate cu asigurările
primite din partea institu�iilor
europene, România se
așteaptă să devină stat mem-
bru al spa�iului Schengen. De
asemenea, șeful statului a
spus că România este pregă-

tită să contribuie la
perfec�ionarea sistemului
Schengen. „Este nevoie, pe
de-o parte, ca libertatea de
circulație, libertate fundamen-
tală, să nu fie afectată, iar pe
de altă parte să fie asigurat
un control mai riguros la
granițele externe ale UE”, a
spus președintele Iohannis.

Iohannis a invocat în dis-
cursul său rapoartele succe-
sive pozitive pe MCV.

„Concluziile succesive po-
zitive ale rapoartelor pe MCV
reprezintă o recunoaștere a
eforturilor de consolidare
 internă pe toate planurile –
combaterea  corup ț iei ,
funcționarea instituțiilor,
creșterea transparenței și a
credibilității. Suntem convinși
că vor fi urmați pe mai de-
parte pași drepți, corecți,
pentru a începe procesul de
phasing out al MCV pentru
România”, a arătat Iohannis.

Iohannis a mai declarat că
relaţia României cu Rusia
este umbrită de criza ucrai-
neană.

Iohannis către ambasadori: 
locul României este în Schengen

Tâlhăriți în zona parcului „Magnolia”
Marți seară, Secţia 1 Poliţie Braşov a fost sesizată cu
privire la faptul că, în zona Parcului „Magnolia”, situat pe
Bld. 15 Noiembrie din mun. Braşov, două persoane au
fost tâlhărite. În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit faptul
că cei doi au fost deposedaţi, prin ameninţări cu acte de
violenţă şi prin loviri, de cele două telefoane mobile pe
care le aveau asupra lor, de către un grup format din
patru indivizi necunoscuţi. Ulterior, în Gara CFR Braşov,
poliţiştii i-au prins pe F.C , de 17 ani, domiciliat în Augustin,
C.I, de 21 de ani, domiciliat în judeţul Sibiu, şi B.R, de
14 ani, care corespundeau semnalmentelor furnizate de
cele două victime, motiv pentru care au fost preluate şi
transportate la sediul Biroului de Investigaţii Criminale
Braşov, în vederea continuării cercetărilor.

Prins băut la volan 
Miercuri după-amiază, poliţişti din cadrul Poliţiei mun.
Făgăraş l-au depistat pe U.M, de 39 de ani, domiciliat
în localitate, care conducea un autoturism marca ,,BMW”,
iar în urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat
valoarea 0.58 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost con-
dus la Spitalul Mun. Făgăraş,  unde i s-au recoltat probe
biologice de sânge. Poliţiştii i-au întocmit dosar de cer-
cetare penală. Cercetările sunt continuate la Poliţia mun.
Făgăraş.

Hoț de lemne, amendat 
Miercuri dimineață, poliţiştii din Zărneşti l-au depistat în
trafic, pe str. Pricipala-DJ.106 B, în com Holbav, pe  C.
B, în timp ce transporta cu o căruță 1 mc de lemne de
fag. În  urma verificărilor efectuate s-a constatat că acesta
nu deţinea aviz de însoţire pentru materialul lemnos trans-
portat, fapt pentru care i-a fost aplicată o sancţiune con-
travenţională, în cuantum de 2.000 lei. De asemenea,
cantitatea de 1 mc de masa lemnoasă a fost confiscată,
potrivit legii, și a fost predată la RPLP Făgăraş. 

Directorul CFR Călători Brașov, 
arestat la domiciliu pentru şantaj

Elena Udrea, cercetată sub control judiciar



Trei firme, din Sibiu, Ag-
nita şi Deva, au depus ofertele
pentru licitaţia organizată de
primărie pentru lucrările de
modernizare a Pieţei de Mier-
curi, care vor fi efectuate în
acest an. Preţul estimat al lu-
crării este de 1,6 milioane lei
fără TVA (aproximativ 2,2
milioane lei cu TVA), iar pro-
iectul este cel prezentat vara
trecută în Consiliul Local.

„Suntem în procedură de
evaluare a ofertelor şi probabil
că vom anunţa câştigătorul la
sfârşitul lunii viitoare. Sper să
reuşim să semnăm contractul
cât mai curând, astfel încât
atunci când vremea va permite
să începem şi lucrările. Este
un proiect necesar oraşului,
pentru că pe de o parte trebuie
să asigurăm şi în zona respec-
tivă un standard comercial

comparabil cu alte zone ale
oraşului, iar pe de altă parte,
trebuie să-i sprijinim pe co-
mercianţii de acolo pentru a-
şi continua activitatea”, a
declarat primarul George
Scripcaru.

Noua clădire va fi o hală
pe structură metalică, din pa-
nouri de tip sandwich, fără
fundaţie, acoperită cu policar-
bonat, care va asigura astfel
şi iluminarea naturală. Vor fi
păstrate căile de acces exis-
tente, iar la exterior vor fi
amenajate şi zone verzi, care
să dea un aspect plăcut clădi-
rii. Construcţia va permite o
ventilaţie naturală. La interior,
vor fi construite alveole divi-
zate, sub forma unor mici ma-
gazine, pe dimensiunile
actualelor tarabe sau spaţii de
vânzare, dar care vor asigura

un mediu acoperit, uscat, ast-
fel încât mărfurile să poată fi
comercializate în cele mai
bune condiţii, şi spaţii de tre-
cere suficient de largi. Vor
exista spaţii de depozitare, iar
în exteriorul fiecărei alveole,
locuri pentru expunerea măr-
fii sau pentru reclamă. Potrivit
proiectului, vor fi amenajate
65 de spaţii comerciale, fie-
care urmând a fi alimentat se-
parat cu energie electrică. 

Accesul principal în Piaţa
de Miercuri se va face din
strada Oaşului, urmând a se
amenaja încă două căi de ac-
ces şi de evacuare în caz de
incendiu, amplasate la mijlo-
cul clădirii, şi un al treilea dia-
metral opus cu accesul
principal. Vor fi amenajate în
imediata vecinătate a intrării
principale grupuri sanitare
pentru public şi un birou pen-
tru personalul administrativ
al pieţei. Lucrarea este esti-
mată să dureze cinci luni, timp
în care piaţa va fi închisă. 

În prezent, în „Piaţa de
Miercuri”, pe strada Oaşului,
se află o construcţie cu carac-
ter provizoriu având destinaţia
de piaţă pentru comercializa-
rea produselor industriale, de
uz gospodăresc, artizanale şi
meşteşugăreşti, însă activitatea
se desfăşoară în condiţii im-
proprii, necivilizate. A.P.

Câteva zeci de locuitori
din satele afectate de
starea deplorabilă a dru-
mului Hoghiz – Șercaia
au protestat ieri în fața
Prefecturii Brașov.

Sute de locuitori, consilierii
locali, primarii localită�ilor
Hoghiz, Comana, Ticușu, Pă-
rău și Șercaia, precum și par-
lamentarii Colegiului 3 au
remis Guvernului o peti�ie
prin care solicită de urgen�ă
repararea „Drumului Rușinii“
– Hoghiz – Șercaia, acum
DN1S.

„Dorim sa tragem un sem-
nal de alarmă cu privire la
stare deplorabilă a drumul
Hoghiz – Șercaia. Considerăm
că situația celor care locuiesc
sau tranzitează respectiva
zonă este una disperată și so-
licitam măsuri urgente si con-

crete pentru reabilitarea celor
24 de km de drum. Drumul

are gropi adânci de până la
jumatate de metru, întinse pe

întreaga suprafață a șoselei,
iar mașinile circulă, de cele

mai multe ori, pe lângă drum,
pe câmp. Astfel, solicităm
acordarea în regim de urgență
a sumelor necesare pentru rea-
bilitarea carosabilului și des-
emnarea unui executant
competent printr-o procedură
accelerată”,  se arată în textul
peti�iei, care ne-a fost remis
de deputatul Mihai Don�u.

Acest drum deservește pes-
te 12.000 de cetă�eni care au,
în mare parte, acest drum ca
unică legatură către „lumea
civilizată“, în fapt către
institu�iile publice – medicale,
administrative etc. Tot pe
acest drum ar trebui să circule
și autovehiculele de transport
în comun, microbuzele
școlare dar și autovehiculele
de interven�ii ale Pompierilor,
Salvării, SMURD ș.a., ca uni-
că posibilitate de acces la
localita�ile sus-men�ionate.

„Aducem aminte că acest
drum nu a fost reparat din
anul 2006 (exceptând mici
porțiuni de intravilan), acesta
aflându-se în procedură de re-
clasificare din drum județean
în drum național. La începutul
anului 2014 acesta a fost cla-
sificat în categoria drumurilor
naționale cu indicativul
DN1S, cu promisiunea fermă
că va fi reabilitat în cel mai
scurt timp. Iată că a trecut un
an de atunci, iar locuitorii zo-
nei se află în aceeași situație
disperată. Disperarea locui-
torilor a condus la numeroase
manifestări ale cetățenilor, în-
cepând cu anul 2008 (culmi-
nând cu blocarea drumului),
cu afișarea de pancarde de
către locuitori și, mai ales, cu
porecla dată acestuia: Drumul
Rușinii”, potrivit lui Don�u. 

Sebastian Dan 

Oamenii  încearcă prin proteste să atragă atenția autorităților 

Protest la Prefectură din
cauza „Drumului Rușinii“

Trei firme la licitaţie pentru 
modernizarea Pieţei de Miercuri
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV

PRIMĂRIA COMUNEI CAŢA

ANUNŢ CONCURS

Primăria Comunei Caţa cu sediul în loc. Caţa nr. 223, jud Braşov,
scoate la concurs postul de architect consilier I principal funcţie
contractuală în cadrul compartimentului urbanism. 

Concursul va avea loc în data de 18.02.2015, ora 10.30 proba scrisă
şi 12.30 interviu, la sediul primăriei Caţa. 

Termen limită pentru depunere dosare este 17.02.2015 la sediul
primăriei Caţa ora 14.00.

Candidaţii vor îndeplini condiţiile prevăzute de fişa postului aferentă
funcţiei contractuale de execuţie.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină documentele
prevăzute de HG 286/2011 privind aprobarea regulamentului cadru
pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
corespunzător funcţiilor contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice.

Condiţiile de participare: studii superioare absolvite cu diplomă de
licenţă, vechime în specialitate de 4 ani, cunoştinţe de operare pe
calculator.

Bibliografia pentru concursul de ocupare a acestui post se va afişa la
sediul Primăriei Caţa, sat Caţa, nr.223, jud. Braşov. Relaţii suplimentare
se pot obţine la Sediul Primăriei Caţa, loc. Caţa nr. 223, jud Braşov
tel/fax 026.8248.563.
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Suprafaţa agricolă utilizată
a României a scăzut în 2013
cu aproape un milion de hec-
tare faţă de anul 2002, în con-
diţiile în care România rămâne
cu cele mai multe exploataţii
agricole la nivelul Uniunii Eu-
ropene, dar cu o pondere a su-
prafaţei agricole utilizate
redusă, potrivit unui studiu al
INS.

Astfel, suprafaţa agricolă uti-
lizată s-a redus cu 875.000 de
hectare, de la 13,93 milioane
hectare în 2002 la 13,05 mi-
lioane hectare la finalul anului
2013, reiese din datele Anche-
tei Structura în Agricultură

2013 realizată de Institutul Na-
ţional de Statistică (INS).

România deţine 7,6% din
suprafaţa agricolă utilizată la
nivelul Uniunii Europene, fiind
devansată de Franţa, cu 27,8
milioane hectare (16%), Spa-
nia, cu 23,75 milioane hectare
(13,6%), Marea Britanie –
16,88 milioane hectare (9,7%),
Germania – 16,7 milioane hec-
tare (9,6%) şi Polonia – 14,4
milioane hectare (8,3%).

Circa o treime (31,5%) din
numărul total al exploataţiilor
agricole din UE sunt înregis-
trate în România, respectiv
3,63 milioane, în scădere cu

6% faţă de 2010. Italia deţine
13,2% din exploataţiile agri-
cole la nivel comunitar, Polonia
are 12,3%, iar Spania 8,1%.

„În perioada 2007-2013 a
crescut suprafaţa agricolă uti-
lizată de exploataţiile agricole
cu personalitate juridică cu cir-
ca 20%, de la 4,7 milioane hec-
tare la 5,7 milioane hectare,
însă a scăzut semnificativ faţă
de 2002, când se cifra la 6,22
milioane hectare”, a declarat
ieri, într-o conferinţă de presă,
preşedintele INS, Tudorel An-
drei. El a arătat că 55,7% din
suprafaţa agricolă utilizată
aparţine persoanelor fizice.

În jur de două milioane
de bugetari ar putea
beneficia de creşteri sa-
lariale începând cu 1 ia-
nuarie 2016, în urma
revizuirii Legii salariză-
rii unitare, a estimat,
ieri, ministrul Muncii,
Rovana Plumb (foto).

Potrivit acesteia, s-a con-
stituit un grup de lucru for-
mat din reprezentanţi ai
ministerelor Muncii, Finan-
ţelor, Dezvoltării şi Admi-
nistraţiei pentru a lucra la
acest proiect.

„Deocamdată, noi am
cons tituit un grup de lucru
format din Ministerul Muncii,
Ministerul Finanţelor, Minis-
terul Dezvoltării şi al Admi-
nistraţiei, astfel încât să
vedem cum putem să reuşim
ca, de la 1 ianuarie 2016, sa-
larizarea în sectorul bugetar
să fie una corectă. În momen-
tul în care vom avea o formă
finală în urma discuţiilor vom

putea veni cu mai multe cla-
rificări”, a declarat ministrul
Rovana Plumb, la România

TV. Ea a precizat că în pre-
zent există o suprapunere a
claselor de salarizare, după

ce a crescut salariul minim
pe economie la 975 de lei.

„Cert este că în momentul
de faţă avem o suprapunere
a claselor de salarizare ca ur-
mare a unei măsuri bune, be-
nefice pentru toţi salariaţii
din România: creşterea sala-
riului minim pe economie,
care, după cum bine ştiţi,
acum este de 975 lei, iar de
la 1 iulie va fi 1.050 de lei şi,
bineînţeles, cele două sectoa-
re bugetare foarte importante
– sănătatea şi educaţia unde,
începând cu 2014, am pre-
văzut creşterile de salarii, aşa
cum ne-am angajat”, a expli-
cat şeful de la Muncă.

Întrebată dacă există vreo
estimare cu privire la numă-
rul de salariaţi care ar putea
beneficia de salarii majorate
de la 1 ianuarie 2016, Rova-
na Plumb a răspuns: „Până
la sfârşitul anului, în funcţie
de cum vom prognoza şi pen-
tru 2016, în jur de 2 milioane
de persoane”.

ECONOMIC

România are cele mai multe exploataţii
agricole din Uniunea Europeană

Hotelierii trebuie să scadă
tarifele cu 15%, după reduce-
rea TVA, iar statul va promo-
va în străinătate aceste
reduceri, atrăgând astfel cu
25% mai mulţi turişti, a de-
clarat Simona Man, preşedin-
tele Autorităţii Naţionale
pentru Turism (ANT).

„Noi le recomandăm hote-
lierilor să reducă tarifele cu
15%, pentru că au solicitat
statului scăderea de TVA de
la 24% la 9% motivând că vor
scădea astfel tarifele. Ei s-au
plâns că au tarife mari pentru
că TVA este mare, iar statul a
făcut eforturi şi i-a ajutat”, a

spus Man, prezentă la târgul
de turism FITUR care se des-
făşoară în perioada 28 ianua-
rie – 1 februarie la Madrid.

Ea a spus că autorităţile din
turism vor promova în stră-
inătate, din acest an, reducerile
de tarife din România, încer-
când astfel să câştige mai
mulţi turişti.

„Vom promova că în Româ-
nia s-a ieftinit cazarea cu 15%
în acest an şi vom face acest
lucru şi la târguri, la conferinţe
şi prin intermediul birourilor
noastre de promovare”, a adău-
gat Man. Şefa Autorităţii Na-
ţionale pentru Turism se

aşteaptă ca în urma promovării
reducerii tarifelor la cazare nu-
mărul turiştilor străini în Ro-
mânia să urce cu circa 25%.

„Străinii ţin cont de orice
reducere, fie şi de un euro.
Este normal ca reducerea de
15% să influenţeze fluxul de
turişti”, a arătat Man. Cota
redusă de TVA, de 9%, vi-
zează din acest an toate tipu-
rile de pachete turistice care
conţin cel puţin cazare.

Hotelierii au anunţat că in-
troducerea acestei facilităţi va
fi urmată de o reducere a ta-
rifelor în medie cu 10% şi de
creşterea numărului de turişti.

Hotelierii trebuie să reducă tarifele cu 15%

Premierul Victor Ponta a
anunţat, ieri, la o dezbatere
pe tema combaterii sărăciei,
că salariul minim brut va
ajunge anul viitor la 1.200
de lei, în condiţiile în care
din iulie 2015 va fi de 1.050

de lei. „Cred că stabilirea
unei limite din ce în ce mai
ridicate a venitului minim
care poate fi acordat pentru
muncă, implicând mai de-
parte taxe, este o măsură cu
care putem mişca în mod

concret nişte lucruri”, a
 precizat Victor Ponta la o
 dezbatere organizată de
Fundaţia „Friedrich Ebert”
cu tema „Strategia Naţională
privind Incluziunea Socială
şi Reducerea Sărăciei”.

Transportatorul naţional de
gaze din Slovacia, Eustream,
se aşteaptă ca în următoarele
două săptămâni să încheie un
memorandum de înţelegere
cu companiile similare din
România şi Bulgaria, pentru
construcţia unui gazoduct
care să reducă dependenţa re-
giunii balcanice de Rusia.
Eustream a propus livrarea
de gaze din terminalele eu-

r o p e n e
prin siste-
m u l  d e
conducte
al Slova-
c i e i ,  î n
Ucraina şi
de acolo în
România
şi Bulgaria. Susţinătorii pro-
iectului spun că acesta va face
ca state precum Bulgaria şi

Serbia să poată primi gaze
chiar dacă Rusia întrerupe
 livrările către Ucraina.

Scut anti-Gazprom

Creşteri salariale de la
1 ianuarie 2016 la bugetari

Carfil Industrial Parc oferă
spre închiriere, la preţuri foarte
avantajoase, spaţii de birouri
cu toate utilităţile, precum şi spaţii
de producţie şi depo zi tare, astfel:

Spaţii – birouri etaj:
◾ 109 mp – et. 1
◾ 2x65 mp – et. 1, 2
◾ 171  mp – et. 1
◾ 59 mp – et. 3
◾ 182 mp – et. 1
◾ 132 mp – et. 3

Spaţii producţie – hală:
◾ 371 mp
◾ 354 mp
◾ 690 mp

Spaţiu depozitare hală:
◾ 232 mp (etaj)

Pentru detalii:
Braşov, Str. Zizinului Nr. 119
Tel: 0268.333.674 
Fax: 0268.321.244
E–mail: cipbrasov@gmail.com 

Salariul minim brut 
va creşte în 2016 la 1.200 de lei

Acţiunea de creditare în zona euro
a continuat să scadă şi în luna decembrie

Creditele acordate
companiilor şi gospodă-
riilor din zona euro au
scăzut cu 0,5% în de-
cembrie, dar într-un ritm
mai lent decât luna pre-
cedentă, după ce Banca
Centrală Europeană a
confirmat lansarea unor
măsuri de relaxare can-
titativă (QE) în valoare

de 1.100 miliarde de
euro menite să prevină
stagnarea economiei zo-
nei euro, transmite Reu-
ters. Potrivit datelor
publicate ieri de BCE,
creditele acordate secto-
rului privat au scăzut cu
0,5% în decembrie, după
o contracţie de 0,9% în
luna precedentă. 
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Realizarea unui preparat
depinde foarte mult de
starea celui care îl creea-
ză, este de părere Corne-
lia Ghișoi, singura Lady
Chef din sud-estul Euro-
pei, în opinia căreia cel
mai bun bucătar este
clientul.

„Poți să ai cele mai bune in-
grediente, dacă nu ai starea ne-
cesară în acest moment, lucru-
rile nu ies așa cum ți-ai dori.
De aceea, este esențial ca
atunci când pregătești farfuria
cu preparatul să-ți placă ție și
apoi cu siguranță că și clientul
va fi mulțumit”, spune Cornelia
Ghișoi, bucătar-șef la restau-
rantul Aro Palace din Brașov.

Ea admite că arta culinară nu
este o știin�ă fixă. „Trebuie să
fii un om deschis, să pui suflet
și pasiune, iar farfuria din fața
clientului să fie suflet. Atunci
când se debarasează și vezi că
farfuria este goală, ai cea mai
mare satisfacție. Pasiunea, dra-
gostea pentru ceea ce faci, in-
teresul pentru lucrul bine făcut,
seriozitatea, pregătirea
continuă, toate te fac să ai suc-
ces”, mărturisește aceasta.

Cornelia Ghișoiu de�ine din
2008 titlul de Lady Chef,
alături de alte 24 de femei bu-
cătar din întreaga lume. Acesta
i-a fost acordat de Asocia�ia
Mondială a Bucătarilor și Co-
fetarilor, la Congresul Mondial
„WACS Congres Dubai”. În
același an, Cornelia Ghișoi a
fost acceptată ca membru cu
drepturi depline în cadrul Euro-
Toques, Comunitatea Europea-
nă a Bucătarilor, cu sediul la
Bruxelles.

Rep:  Ce înseamnă acest titlu
 pentru dvs? 

Cornelia Ghișoi: În primul
rând este un titlu care scoate în
eviden�ă rezultatele muncii
mele pe care am început-o în
anul 1981 la acest restaurant.
Sunt onorată și totodată
mândră că sunt singura femeie
din România care de�ine acest
titlu. Înainte de a-l primi am de-
pus un dosar destul de
consistent cu rezultatele muncii
mele interne și interna�ionale,
iar comisia care l-a examinat a
decis să-mi acorde titlul de
Lady Chef. Acest titlu se acordă
din patru în patru ani, dar sunt
și ani când nu se acordă.
Doamnele au fost, ca să zic așa,
ocolite, pentru că se știe că, în
această meserie, suprema�ia o
de�in bărba�ii.

Dar s-a ajuns la concluzia că
și doamnele muncesc foarte
mult și au și foarte multe

responsabilită�i ca familiste. În
primul rând sunt gospodine, iar
pe lângă un bărbat care este mai
creativ, o femeie se gândește și
dacă copilul a mâncat, pe unde
a traversat, dacă a ajuns cu bine
acasă și altele.

Astfel, Asocia�ia Mondială a
Bucătarilor și Cofetarilor a
ajuns la concluzia că trebuie ca
și doamnele care pun foarte
mult suflet și pasiune în această
meserie să fie recompensate cu
acest titlu. Se știe că pe lângă
un bărbat bucătar sunt alte 4-5
femei bucătar care îl pun în va-
loare pe acest om. S-a creat
forul Lady Chef din care iată,
cu mândrie, fac și eu parte.

Rep:  Când v-ați dat seama că
iubiți această meserie? Aveți
modele în familia dumneavoastră? 

Cornelia Ghișoi: Totul a în-
ceput în anul 1981 la acest res-
taurant. În primul rând am
învă�at câte ceva în ale gătitului

de la mama mea. Eu sunt din
jude�ul Argeș, dintr-o familie
cu trei fra�i. Am fost nevoită să
gătesc, nu a fost neapărat o plă-
cere la început. Părin�ii mei lu-
crau, iar eu a trebuit să
muncesc, să am grijă de ceilal�i
doi fra�i. De nevoie a trebuit să
gătesc și astfel mi-am
descoperit un har, ca să zic așa,
dar niciodată nu m-am gândit
că voi găti cu pasiune și că voi
ajunge la un nivel destul de înalt
care îmi face plăcere, dar mă și
obligă la foarte multă dorin�ă
de a descoperi și a cunoaște tot
ce este nou.

Îmi aduc aminte că, în primii
ani după ce am început această
meserie, plecam din restaurant
foarte târziu, iar colegii mei mă
întrebau ce zic părin�ii, unde
stau, de ce plec așa târziu. Vo-
iam să învă� cât mai mult pentru
că nimeni nu se ocupa de tine
în mod separat. Dar nu-mi pare

rău, pentru că am învă�at foarte
multe lucruri de la oameni cu
multă experien�ă, care au lucrat
de-a lungul anilor aici. La ora
actuală gătesc și în școli alături
de copii, îi învă� și altceva decât
văd ei acasă, iar satisfac�ia este
foarte mare.

În general mâncăm cu privi-
rea și pentru copii este foarte
important ca preparatul să arate
într-un fel și să-i determinăm
să mănânce și altceva în afară
de cartofi prăji�i și șni�el.
Predau inginerie gastronomică
la Universitatea „Transilvania”,
Facultatea de Alimenta�ie și Tu-
rism, și am în subordine și
câ�iva tineri pe care îi formez
și îi pregătesc pentru concursuri
interna�ionale. Mul�i au plecat
la studii în străinătate, iar unul
dintre ei a ajuns la cea mai mare
Academie de profil din Spania
și este foarte apreciat.

Rep:  Toată lumea spune că far-
furia cu preparatul dorit, pe care o
primești când te duci la un restau-
rant, trebuie să arate bine ca să revii
cu plăcere acolo.

Cornelia Ghișoi: Felul în care
arată farfuria este extrem de im-
portant, la fel ca și cel care o
aduce în fa�a clientului. În spa-
tele fiecărui preparat există o
poveste. Eu am creat zilele tre-
cute două preparate. Am avut
timp pentru că este o perioadă
mai pu�in aglomerată. Nu le-
am dat încă o denumire, dar cu
siguran�ă că acest lucru se va
întâmpla, iar cele două
preparate le voi include în me-
niul restaurantului. Crearea unui
preparat depinde foarte mult de
starea celui care îl creează. Po�i
să ai cele mai bune ingrediente,
dacă nu ai starea necesară în

acest moment, lucrurile nu ies
așa cum �i-ai dori. De aceea este
esen�ial ca atunci când
pregătești farfuria cu preparatul
să-�i placă �ie și apoi cu
siguran�ă că și clientul va fi
mul�umit.

Rep:  Ce-i trebuie unei femei bu-
cătar să devină femeie de succes? 

Cornelia Ghișoi: În primul
rând să pună pasiune în tot ce
face. În al doilea rând să
studieze foarte mult. Arta culi-
nară este o artă, nu este o știin�ă
fixă. Trebuie să fii un om des-
chis, să pui suflet și pasiune, iar
farfuria din fa�a clientului să fie
suflet. Atunci când se debara-
sează și vezi că farfuria este
goală, ai cea mai mare
satisfac�ie. Pasiunea, dragostea
pentru ceea ce faci, interesul
pentru lucrul bine făcut, serio-
zitatea, pregătirea continuă,
toate te fac să ai succes.

Rep: Ce proiecte aveți pentru pe-
rioada următoare? 

Cornelia Ghișoi: Lucrez îm-
preună cu un profesor la o
inven�ie culinară legată de
tradi�ie. În acest moment atât
pot să vă spun, dar când totul
va fi gata o să ave�i toate amă-
nuntele.

Rep: Cum colaborați cu echipa
dumneavoastră? 

Cornelia Ghișoi: Am o echi-
pă formată din 20 de oameni și
sigur că, în anumite circu m stan -
�e, trebuie să fii autoritar, însă
nu mai suntem ca pe vremuri.
Lucrez cot la cot cu ei, este un
stimulent pentru echipă. Echipa
este formată din tineri și din ve-
terani care, practic, ei duc greul.
Un bucătar bun se formează în
10 ani.

Agerpres

Autorităţile din turism în-
cearcă să convingă Guvernul
să sprijine construirea, în par-
teneriat public-privat, a unui
parc tematic Dracula între Si-
ghişoara şi Braşov, a declarat
Simona Man, preşedintele
Autorităţii Naţionale pentru
Turism (ANT).

„Vrem să dezvoltăm un parc
tematic Dracula, pe modelul
Dracula Park de acum 15 ani.
Acela a început cu stângul
atunci, dar între timp oamenii
au evoluat şi lucurile s-au mai
schimbat”, a spus Man, pre-
zentă la târgul de turism FI-
TUR, care se desfăşoară în
perioada 28 ianuarie – 1 fe-
bruarie la Madrid.

Ea crede că un parc tematic
Dracula, care nu trebuie ne-
apărat numit Dracula Park ci,
poate, Ţepeş Park, ar avea
mare succes, ţinând cont că
mitul este extrem de mediati-
zat în întreaga lume.

Şefa ANT afirmă că parcul
ar da un suflu nou şi staţiuni-
lor montane, care vara nu pot
oferi „mare lucru” ca agre-
ment. „Ar trebui să aducem
puţin suflu în aceste staţiuni.
Din acest motiv, parcul ar tre-
bui construit în centrul ţării,
undeva între Sighişoara şi
Braşov”, a mai spus ea, citat[
de Mediafax.

Autoritatea Naţională pen-
tru Turism urmează să facă o

propunere Guvernului pentru
iniţierea procedurilor de con-
struire a parcului şi va lua în
calcul ipoteza obţinerii de fon-

duri europene pentru proiect.
Simona Man crede că lu-

crările la proiect ar putea în-
cepe în acest an. Ideea pro-

movării României apelând la
legenda lui Dracula nu este
nouă, dar de fiecare dată în-
cercările au fost abandonate.

Cea mai mediatizată iniţia-
tivă a fost proiectul Dracula
Park, lansat în noiembrie
2001, iar locaţia aleasă în pri-
ma variantă a fost Sighişoara.
Proiectul a fost una dintre ini-
ţiativele de început de mandat
ale fostului ministru al Turis-
mului Dan Matei Agathon.

Ulterior, din cauza unor
probleme legate de terenul de
lângă Sighişoara, s-a decis
amplasarea parcului la
Snagov, pe un teren aflat în
proprietatea privată a statului
şi în administrarea Regiei pen-

tru Administrarea Patrimoniu-
lui Protocolului de Stat.

Executivul a anulat, în
2006, titlul de parc industrial
acordat proiectului Dracula
Park după ce un control al
Autorităţii de Control a Gu-
vernului a relevat că titlul de
parc industrial a fost acordat
ilegal. Autoritatea a apreciat
că asocierea nu a fost în inte-
resul statului, care a participat
cu 460 hectare teren în
valoare de peste 400 milioane
euro, în timp ce societatea
Dracula Park nu a avut nici
un aport material.

Ulterior, proiectul Dracula
Park şi promovarea mitului
Dracula au fost abandonate.

Parc tematic Dracula între Sighişoara şi Braşov, prin parteneriat public-privat

Lady chef Ghișoi: „În spatele
fiecărui preparat e o poveste”
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Marele dramaturg Ion Luca Caragiale, maestrul
umorului românesc, cel care ne face şi azi să râ-
dem de defectele noastre, este foarte strâns legat
de Braşov. Mama lui a fost braşoveancă, în tine-
reţe venea des la rudele de aici, iar peste ani a
vrut să fie profesor la Şaguna, dar nu a fost
 acceptat. Însă ceea ce a făcut mare vâlvă în epocă
a fost procesul prin care Cargiale a câştigat o
avere frumuşică de pe urma moştenirii lăsate de
mătuşa sa din Schei, Mumuloia. 

Ecaterina Caraboas – mama scriitorului, era fiica
unui cunoscut negustor grec din Braşov. Tatăl,
Luca Caragiale, după o căsnicie eşuată cu o
 actriţă, a format o familie statornică cu Ecaterina
şi au administrat o moşie, în Prahova – în loca-
litatea Haimanale, unde, în 1852, se năştea Ion

Luca, viitorul mare drama-
turg român. 

În tinereţe, având numeroa-
se rude în Braşov, Caragiale
a poposit de mai multe ori
aici. Mai târziu, a încercat
să se angajeze ca profesor la
Liceul Andrei Şaguna. Nu a
fost, însă, acceptat. Pe vre-
mea aceea, nu erau primiţi
la reputatul gimnaziu decât
cei care şi-au luat licenţa la
Viena şi Berlin, pe când Ca-
ragiale urmase secţia de ac-
torie a Conservatorului din
Bucureşti. 

Capitolul cel mai fabulos din
viaţa lui Caragiale
este, însă, cele-
bra moştenire
de la mătuşa
din Schei.
Ecaterina
Cardin,

poreclită „Mămuloia” sau „Mumuloaia”, era ve-
rişoară cu mama scriitorului. S-a căsătorit cu un
italian bogat, zis Momolo. Acesta deţinea mari
averi în Capitală. Era stăpânul terenurilor din
zona Universitaţii, unde a construit şi primul local
de teatru din Bucureşti. La moartea mătuşii, ave-
rea ajunsese la peste trei milioane de galbeni. Pen-
tru aceşti bani s-au bătut şase moştenitori, printre
care şi Ecaterina  Caragiale, mama dramaturgului,
care a semnat o procură în favoarea fiului. Ca-
ragiale a fost  reprezentat în instanţă de scriitorul
Barbu  Ştefănescu Delavrancea, care era şi avocat.

După procese îndelungate, a
reuşit să intre în posesia
unei sume frumoase. Ca-
ragiale, ce era mare chel-

tuitor şi veşnic dator, după
ce şi-a plătit creditorii, din ba-
nii rămaşi, dădea mese copioa-

se prietenilor. El numea
aceste ospeţe…

p r a z n i c e l e
 Mumuloaiei. 

Elena
Cristian 

Caragiale şi averea
mătuşii din Schei 



Aproape jumătate de
milion de treceri prin
turnicheţi s-au înregis-
trat în Poiana Braşov, de
la 1 ianuarie 2015 şi
până pe 28 ianuarie. 

Totalul exact este de
483.754 de treceri, însă acest
număr nu reprezintă numărul
turiştilor amatori de schi, de-
oarece o persoană poate în-
registra mai multe treceri
într-o perioadă de timp. 

Potrivit purtătorului
de cuvânt al Primăriei,
Sorin Toarcea, în această
perioadă toate pârtiile sunt
deschise şi se schiază
în condiţii foarte
bune. 

Stratul de
z ă p a d ă
este de
60 cm în
partea supe-
rioară a masivului
şi 40 cm în partea in-
ferioară. Ieri la ora 14.00
erau -4 Celsius în Postăvarul
şi -1,5 Celsius în Poiană, iar
pentru acest weekend sunt
prognozate ninsori uşoare. 

Săptămâna viitoare se
anunţă condiţii favorabile pen-

tru producerea de zăpadă
artificială. 

Î n c e p â n d
de astăzi, vor

funcţiona
toate in-
stalaţiile

de trans-
p o r t  p e

 cablu, cu ex-
cepţia teleschiu-

lui Kanzel. Vor fi
deci funcţionale teleca-

binele Piatra Neagră şi Kan-
zel, telegondola Postăvarul,
telescaunele Ruia şi Lupului,
şi teleschiurile Ruia, Bradul,
Stadion. De asemenea, este
în funcţiune banda transpor-
toare de pe pârtia de săniuş.

A.P.

Poiana Braşov,
la mare căutare 

Începând de astăzi până
luni la Brașov va avea loc o
tabără de pregătire pentru
sportivii în scaune rulante. La
activităţi vor participa 10 uti-
lizatori activi de scaune ru-
lante care se vor pregăti la
baschet, sub îndrumarea unor
antrenori specializaţi. Tabăra
este organizată de Fundaţia
Motivation România, alături
de partenerii de la Asociaţia
Club Sportiv Fii Independent.

Antrenamentele se vor des-
făşura zilnic, la Sala Sportu-
rilor „Dumitru Popescu
Colibaşi”, în intervalele 09.00
– 11.00 şi 16.00 – 18.00. Ac-
csul publicului va fi liber, iar
doritorii se pot alătura spor-
tivilor, pentru a-şi testa abili-
tăţile la un altfel de joc de
baschet – din scaunul rulant.

Sesiunile de antrenamente cu-
prind aruncarea la panou, dri-
blingul, jocul cu schimb de
pase, exerciţii pentru îmbu-
nătăţirea coordonării, a vitezei
şi a echilibrului. 

Tabăra de pregătire are
drept obiective principale îm-
bunătăţirea abilităţilor sportive
ale participanţilor, pregătirea
acestora pentru competiţiile
viitoare şi creşterea coeziunii
echipei, care reuneşte sportivi
din Braşov, Sibiu, Bacău, Ne-
amţ, Prahova şi Cluj.

Tabăra sportivă are loc în
cadrul proiectului „Roţile
Schimbării merg mai departe
către furnizarea adecvată a
scaunelor rulante, accesibili-
tate şi sport pentru participa-
rea persoanelor cu dizabilităţi
din România la viaţa socială”,

derulat de Fundaţia
Motivation România
în perioada 1 iulie
2014 – 30 aprilie
2015. Proiectul este fi-
nanţat de Agenţia Sta-
telor Unite pentru
Dezvoltare Internaţio-
nală – USAID şi im-
plementat de World
Learning, prin Grantul
SPANS – 033. 

Sportul în scaun ru-
lant este parte din pro-
cesul de recuperare
activă, pentru dobân-

direa abilităţilor de viaţă in-
dependentă şi, în acelaşi timp,
un element important în inte-
grarea socială a persoanelor
cu dizabilităţi. Evenimentele
sportive de acest fel contribuie
la promovarea abilităţilor per-
soanelor cu dizabilităţi şi a
conceptului de egalitate de
şanse.

Fundaţia Motivation Româ-
nia este o organizaţie negu-
vernamentală, nonprofit,
creată în 1995 pentru a veni
în sprijinul copiilor şi adulţilor
cu dizabilităţi. Până în pre-
zent, Motivation a redat liber-
tatea de miscare şi speranţa
într-o viaţă împlinită pentru
mai mult de 10.000 de per-
soane cu dizabilităţi din Ro-
mânia. Mai multe informaţii
pe www.motivation.ro.AL.A.
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In memoriam 
Gheorghe Crăciun
Astăzi, 30 ianuarie, se împli-
nesc opt ani de când Gheor-
ghe Crăciun nu mai este
printre noi. ”În această zi, nu
vom scrie nimic în numele lui,
aici. În schimb, vă invităm să
puneţi pe pagina Gheorghe
Crăciun orice lucru vă amin-
teşte de el: o fotografie, un
film, o înregistrare, un citat, o
filă de carte, povestea unei
amintiri, poate chiar un lucru
care nu are legătură directă
cu el. Aşadar, dacă doriţi să-
l rememorăm împreună pe
scriitorul, profesorul, omul

Gheorghe Crăciun, vă puteţi
pregăti din timp. Indiferent
dacă l-aţi cunoscut sau nu”,
a scris pe pagina de Face-
book fiica acestuia. Gheor-
ghe Crăciun (n. 8 mai 1950
– d. 30 ianuarie 2007, co-
muna Tohanu Vechi, Bra-
şov) a fost un romancier,
teoretician literar român. A
fost profesor universitar de
teoria literaturii la Facultatea
de Litere aUniversităţii din
Braşov. Este unul dintre cei
mai importanţi scriitori ro-
mâni contemporani.= S.D.

Ministerul Educaţiei a publi-
cat proiectul calendarului de
înscriere în învăţământul pri-
mar. Astfel, înscrierea copiilor
în clasa pregătitoare începe
în data de 16 februarie 2015,
prevede proiectul de calendar
publicat de Ministerul Educa-
ţiei. Potrivit documentului, în
perioada 16 februarie –
6 martie 2015 are loc com-
pletarea de către părinţi, on-
line sau la şcoala la care
solicită înscrierea copiilor, a

cererilor-tip de înscriere. Pe
9 martie 2015 are loc repar-
tizarea la şcoala de circum-
scripţie a copiilor ai căror
părinţi au solicitat acest lucru
în cererea-tip de înscriere. Mi-
nisterul Educaţiei a publicat
miercuri, 28 ianuarie, proiec-
tul Metodologiei de înscriere
a copiilor în învăţământul pri-
mar pentru anul şcolar 2015-
2016, precum şi proiectul
Calendarului înscrierilor în
clasa pregătitoare.

Încep înscrierile 
în clasa pregătitoare

Tabără de baschet pentru sportivii 
în scaune rulante, la Braşov

Jumătate de milion de treceri prin turnicheţii 
de pe pârtii s-au înregistrat într-o lună în Poiana Braşov



SĂNĂTATE

Aloe Vera, beneficii. 
Vindecă arsurile, menţine tinerețea pielii 

Aloe Vera face parte din fa-
milia liliaceelor, alături de ceapă,
usturoi sau lalea. Numele plantei
vine din cuvântul arab „aloeh”
şi înseamnă „seva cristalină şi
amară”.

Varietatea cea mai bogată din
punct de vedere nutritiv este
Aloe Barbadensis Miller. Gelul
din interiorul frunzei reprezintă
unul dintre cele mai complete
suplimente nutritive, conţinând
peste 200 de compuşi activi. In-
trodus în meniul nostru zilnic,
acest gel de Aloe Vera face mi-
nuni, păstrându-ne corpul curat
în interior şi totodată întărindu-
l. Gelul de Aloe, folosit atât pen-
tru uz extern, cât şi pentru uz
intern, accelerează vindecarea
rănilor, crescând viteza de rege-

nerare celulară de şase-opt ori.
Aloe Vera normalizează me-

tabolismul, detoxifică organis-
mul, inclusiv vilozităţile
intestinale, are efect antiseptic.
Aloe Vera este foarte eficientă
în cazul arsurilor şi rănilor, hră-
neşte, tonifică şi hidratează pie-
lea, menţinându-i aspectul
tineresc.

De mii de ani, Aloe Vera este
considerată planta medicinală
magică, fiind cunoscută şi folo-
sită de toate marile civilizaţii ale
antichităţii. Vechii egipteni ve-
nerau într-atât planta, încât o pu-
neau printre darurile funerare
înmormântate împreună cu fa-
raonii. 

Azi Aloe Vera Barbadensis
se cultivă pe sute de mii de hec-

tare în sudul Statelor Unite, Me-
xic şi America Centrală, în can-
tităţi suficiente pentru a fi folosită
de toţi cei pentru care sănătatea
este pe primul loc. Planta creşte
până la 1,2 m înălţime, iar frun-
zele sale cărnoase pot ajunge
până la 1,5 kg fiecare.

Christopher Columb a spus:
„Sunt patru plante indispensabile
pentru viaţa omului: grâul, stru-
gurii, măslinele şi planta de Aloe.
Prima hrăneşte, a doua bucură
inima omului, a treia aduce ar-
monie, a patra te face sănătos”.

Într-adevăr, Aloe Vera este
una dintre cele mai eficace so-
luţii pentru sănătatea noastră, pe
care natura ne-o pune la dispo-
ziţie cu generozitate. Restul de-
pinde de noi.

Legătura dintre virusul 
herpesului și boala Alzheimer 

Persoanele purtătoare ale
virusului herpesului ar putea
prezenta un risc crescut de a
dezvolta boala Alzheimer. La
această concluzie au ajuns cer-
cetătorii suedezi de la Univer-
sitatea din Umea.

Această legătură fusese su-
gerată de studii anterioare care
arătau că, din cauza sistemului
imunitar scăzut la vârstnici, o
reactivare a virusului Herpes

Simplex  ar provoca înaintarea
lui spre creier, unde ar juca un
rol în apari�ia bolii Alzheimer.
Echipa suedeză a aprofundat
studiul acestei legături.

Pe baza unor date strânse
în cadrul unei ample cercetări
consacrate îmbătrânirii și
demen�ei — au fost observate
3.500 de persoane timp de cir-
ca zece ani—, s-a demonstrat
că reactivarea unei infec�ii

duce la un risc de două ori mai
mare de apari�ie a bolii Al-
zheimer. 

Acest lucru înseamnă că, în
anumite împrejurări, virusul
herpesului ar contribui la dez-
voltarea maladiei Alzheimer.
Puterea virusului poate fi re-
dusă totuși prin administrarea
de medicamente antivirale
încă de la apari�ia primelor
simptome. 

Lipsa de activitate fizi-
că ar putea cauza, în
Europa, de două ori
mai multe decese decât
obezitatea, sugerează
un studiu rea  lizat pe
parcursul a 12 ani asu-
pra a peste 300.000 de
persoane.

Potrivit unor cercetători
de la Universitatea Cambrid-
ge, în jur de 676.000 de de-
cese sunt cauzate în fiecare
an de lipsa de activitate,
comparativ cu 337.000 de
decese cauzate de greutatea
în exces.

Ei au ajuns la concluzia că
cel pu�in 20 de minute de
mers pe jos în ritm vioi ar
avea beneficii substan�iale
pentru toate persoanele, in-
diferent de greutatea pe care
o au.

Obezitatea și lipsa de ac-
tivitate sunt strâns legate. Cu
toate acestea, este cunoscut
faptul că persoanele slabe au

un risc mai mare de a avea
probleme de sănătate dacă
sunt inactive, iar persoanele
obeze care fac exerci�ii au o
sănătate mai bună decât cele
care nu fac acest lucru.

Cercetătorii au urmărit
334.161 europeni timp de
12 ani. Ei au evaluat nivelul
de activitate fizică și talia
subiec�ilor și au înregistrat
fiecare deces.

„Cel mai mare risc [de
moarte timpurie a fost la cei
clasi ficați inactivi”, a declarat
pentru BBC unul dintre cer-
cetători, profesorul Ulf Eke-
lund. El a spus că eliminarea
lipsei de activitate în Europa
ar reduce ratele de mortalitate
cu aproape 7,5%, sau
676.000 de decese, în timp
ce eliminarea obezită�ii ar re-
duce ratele cu doar 3,6%. Tot

ce ar trebui făcut pentru a
ameliora sănătatea este mer-
sul pe jos.  „Douăzeci de mi-
nute de activitate fizică,
echivalentă cu o plimbare în
ritm vioi, ar trebui să fie po-
sibil să fie incluse de majori-
tatea oamenilor în drumul lor
spre sau de la locul de muncă,
în pauzele de prânz sau seara,
în loc de a sta în fața televi-
zorului”, a explicat el.

Ridichea neagră (Rapha-
nus sativus niger) este o le-
gumă rădăcinoasă ce
apar�ine familiei Crucifere
(denumirea vine de la florile
care au patru petale în formă
de cruce). Este mai mare de-
cât ridichea roșie, are o coa-
jă groasă, neagră, miezul alb,
precum și un gust ușor iute.

Consumul acestei legume
de toamnă este recomandat
în sezonul rece, pentru sti-
mularea imunită�ii.

Con�ine vitaminele A, B,
C, precum și magneziu, fier,
calciu, iod, sodiu, fosfor, fier,
potasiu, sulf, cupru, seleniu,
zinc, mangan, fibre alimen-
tare, glucide, uleiuri
esen�iale, enzime, microele-
mente, flavonoide, uleiuri
volatile sulfurate, proteine,
grăsimi.

Ridichea neagră are rol în
drenarea ficatului, creșterea
cantită�ii și a fluidită�ii bi-
liare, întărirea sistemului im-
unitar, prevenirea răcelii,
reglarea digestiei, reglarea
tranzitului intestinal și pre-
venirea constipa�iei (datorită
con�inutului bogat de fibre).
De asemenea, are proprietă�i
antimicrobiene precum și

efect antibacterian asupra
florei digestive.

Artroza poate fi atenuată
printr-o cură cu sirop ob�inut
prin macerarea ridichii ne-
gre. Ridichea neagră ajută
și la vindecarea unor
afec�iuni renale și pulmona-
re, calmarea tusei, reglarea
tensiunii arteriale. Are
proprietă�i diuretice, fiind
utilă, de asemenea, și în
afec�iuni cutanate, alergii,
eczeme, datorită
proprietă�ilor sale dezinfec-
tante.

Datorită con�inutului său
bogat în vitamina C și iod,
ridichea neagră vindecă ra-
hitismul și scorbutul.

Ridichea neagră este fo-
losită și în industria cosme-
tică, la prepararea diferitelor
creme.

Poate fi consumată crudă
(cură�ată de coajă și dată pe
răzătoare, ca atare sau în
componen�a unor salate),
sub formă de suc, sirop (în
amestec cu miere de albine,
formă sub care constituie un
remediu eficient împotriva
răcelilor, tusei, răgușelii),
drept condiment, la prepa-
rarea unor sosuri etc.

8 Vineri

Leacuri din grădină:
ridichea neagrăViața sedentară, mai

nocivă ca obezitatea 



Fetele de la Olimpia CSU
Brașov joacă în etapa a
21-a a Ligii Naționale de
baschet feminin, în de-
plasare, cu liderul cam-
pionatului, formația
Sepsi SIC Sfântu Gheor-
ghe. Partida va avea loc
mâine de la ora 18.00 la
Sfântu Gheorghe.  

Echipa de baschet feminin
Olimpia CSU Brașov se află
în fa�a unui meci extrem de
greu, în deplasare, împotriva
liderului Sepsi SIC Sfântu
Gheorghe. „Olimpicele” vin
după un început de an
senza�ional în care au câștigat
toate cele patru partide dis-
putate și au o medie de peste
90 de puncte marcate pe
meci.

Fetele antrenate de Dan
Calancea și Nenad Marinko-

vic vor avea de înfruntat cea
mai bună echipă din Liga
Na�ională, Sepsi SIC Sfântu
Gheorghe. Înaintea jocului di-
rect forma�ia din Sfântu Ghe-
orghe ocupă prima pozi�ie
într-un clasament al punctelor
marcate cu o medie de 86 de
puncte pe meci în primele 19
jocuri disputate, în timp ce
„olimpicele” sunt pe locul trei
cu 79,6 puncte pe meci. La
recuperări, fetele de la Sfântu
sunt pe prima pozi�ie cu o
medie de 43,3 recuperări pe
meci în timp ce brașovencele
sunt pe locul trei cu o medie
de 40,1 recuperări pe meci. 

„Olimpicele” sunt primele
la coșuri de trei puncte mar-
cate cu o medie de 6,8 în timp
ce adversarele de sâmbătă
ocupă locul patru în această
statisitică, având o medie de
5,8 coșuri de trei puncte mar-

cate pe meci. Jones și com-
pania sunt pe primul loc și la
aruncări libere, brașovencele
transformând 80,2% din
aruncările libere executate.
Următoarea forma�ie în
această statistică este Sepsi
SIC Sfântu Gheorghe cu un
procent de reușită de 75,2%.
Dacă ar fi să ne luăm după
statistici, partida de mâine se
anun�ă una extrem de echili-
brată și interesantă. 

„Mergem să jucăm”. Tehni-
cianul forma�iei brașovene,
Dan Calancea, este conștient
de faptul că echipa sa va avea
un meci foarte dificil la Sfântu
Gheorghe.

„Ne așteaptă un meci foar-
te greu la Sfântu Gheorghe.
Chiar dacă formația din Sfân-
tu ne-a învins în tur, aici la
Brașov, noi vom merge să fa-
cem un joc cât mai bun pe te-

renul liderului campionatului.
For ma ția din Sfântu Gheor-
ghe este neînvinsă în ultimele
11 meciuri și va fi foarte greu
să câștigăm acolo. Va fi o at-
mosferă extrordinară, sala va
fi plină și spectatorii de acolo
își vor încuraja echipa foarte
frumos. În meciurile acestea
tari pe care le mai avem de
disputat până la finalul sezo-
nului vom vedea exact unde
ne aflăm și care este valoarea
noastră cu adevărat. Dacă dai
90 de puncte într-un meci din
liga feminină de baschet este
foarte greu să pierzi, însă ne
va fi foarte greu să marcăm
90 de puncte la Sfântu Ghe-
orghe. Eu sunt de părere că
atacul îți câștigă un meci, dar
cu apărarea poți câștiga un
campionat”, a spus tehnicianul
forma�iei Olimpia CSU
Brașov, Dan Calancea.

„Olimpicele”
atacă liderul
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Pagină realizată de 
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea 

Probleme medicale în lotul Coronei!
Vicecampioana României la handbal feminin, ASC Corona
2010 Braşov, va întâlni duminică, 1 februarie 2015, pe teren
propriu, „lanterna” primei ligi, SC Mureşul Târgu Mureş. Fără
victorie în cele 16 etape scurse până în prezent, mureşencele
nu pot ridica probleme formaţiei noastre, iar principalul Bog-
dan Burcea, se gândeşte să dea credit şi jucătoarelor care
au prins puţine minute în teren, pînă în acest moment. „Tratăm
acest joc cu maximă seriozitate, dar la final ne dorim ca di-
ferenţa de pe tabelă să fie una confortabilă. Problemele nu
vin din partea echipei din Mureş, ci din tabăra noastră. Cami
Hotea acuză dureri stomacale şi nu s-a putut pregăti la in-
tensitate maximă. Mult mai gravă este situaţia Laurei Chiper,
care a fost diagnosticată cu pneumonie. Adriana Ţăcălie
încă nu este refăcută şi va rata atât jocul tur din optimile
Cupei EHF, de la Astrakhan, cât şi meciul din campionat,
de la Baia Mare! Sunt probleme de lot, peste care sper să
trecem cât mai rapid, deoarece urmează o perioadă extrem
de solicitantă pentru echipa noastră.” a declarat principalul
Coronei, Bogdan Burcea.  

Serena vs Maria
Jucătoarea americană Serena Williams, numărul 1 WTA,
s-a calificat, ieri, în finala turneului Australian Open, în care
o va întâlni pe sportiva rusă Maria Şarapova, locul 2 mondial.
Williams a învins-o în semifinale pe compatrioata sa Madison
Keys, scor 7-6 (5), 6-2, în timp ce Maria Șarapova a dispus
de Ekaterina Makarova în două seturi, scor 6-3, 6-2. Pentru
Serena Williams finala de mâine va fi a 23-a la un turneu
de Grand Slam şi a şasea la Melbourne. Americanca a câş-
tigat ediţiile din 2003, 2005, 2007, 2009 şi 2010. Williams
şi Şarapova au mai fost adversare de 18 ori, iar jucătoarea
americană a câştigat 16 din aceste confruntări. Şarapova
s-a impus în faţa lui Williams doar de două ori, în 2004. Se-
rena Williams are şansa de a câştiga al 19-lea titlu de Grand
Slam. Datorită victoriei din semifinala cu Madison Keys, Se-
rena Williams şi-a asigurat menţinerea pe primul loc în cla-
samentul mondial, indiferent de rezultatul din finală.

Tecău,  eliminat în semifinale

Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer a pierdut în semi-
finalele probei de dublu masculin de la Australian Open în
faţa italienilor Fabio Fognini şi Simone Bolelli, scor 4-6, 6-
3, 3-6. Cuplul româno-olandez era al şaselea favorit al tur-
neului, iar pentru disputarea penultimului act al competiţiei
vor primi un cec în valoare de 142.500 de dolari australieni
şi 720 de puncte ATP. Finala de la Australian Open se va
da între perechea Bolelli/Fognini şi Pierre-Hugues Herbert/Ni-
colas Mahut.

S-au stabilit semifinalele CM de handbal
Echipele de handbal masculin ale Qatarului, Poloniei, Franţei
şi Spaniei s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial
din Qatar, în urma meciurilor din sferturile de finală ale com-
petiţiei. Iată rezultatele înregistrate în sferturile de finală ale
Campionatului Mondial din Qatar: Croaţia - Polonia 22-24,
Qatar - Germania 26-24, Slovenia - Franţa 23-32 şi, într-o
reeditare a finalei CM din 2013, Danemarca - Spania 24-
25. Astfel, în semifinalele competiţiei s-au calificat formaţiile
Qatarului, Poloniei, Franţei şi Spaniei. Partidele din semifinale
se vor disputa astăzi, după programul Spania - Franţa şi
Qatar - Polonia, iar finalele pentru medalii, sunt programate
duminică. Spania este campioana mondială en-titre.

Ultimele meciuri din sezonul regulat
Echipa de hochei Corona

Wolves Brașov va disputa
sâmbătă și duminică ultimele
două jocuri din sezonul regulat
al Ligii Mol. Mâine de la ora
18.00, „lupii” întâlnesc
forma�ia maghiară Ferencva-
ros Budapesta, iar duminică
de la ora 19.40 vor primi vizita

slovacilor de la Nove Zamky.
Partidele sunt extrem de im-
portante pentru con fi gura�ia
finală a clasamentului și pentru
stabilirea meciurilor din sfer-
turile de finală ale competi�iei.
„Nu a fost o perioadă foarte
bună pentru noi. Sportivii nu
au fost la capacitate maximă,

au avut probleme de sănătate
și lucrul ăsta s-a văzut în re-
zultatele echipei. Sperăm să în-
cheiem sezonul regulat cu două
victorii ca să avem un moral
bun înainte de jocurile din
play-off. Sper ca doctorul să
facă minuni și să-i recupereze
pe băieți. Sunt fericit că a re-

venit la antrenamente și Pisa-
renko și astfel vom avea mai
multă forță în jurul porții și pe
faza ofensivă cât mai ales pe
cea defensivă”, a declarat teh-
nicianul „lupilor” Jerry Ander-
sson. Corona Wolves Brașov
este pe locul patru al clasa-
mentului. 



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.
Vineri: 19:00
Sâmbătă, Duminică: 11:45, 19:00
NUNTAŞI DE ÎNCHIRIAT -PREMIERĂ-
(THE WEDDING RINGER)
Regie: Jeremy Garelick
(AP-12), Comedie, 101 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:00
JOC PERICULOS -PREMIERĂ-
(WILD CARD)
Regie: Simon West
(N-15), Crimă, Dramă, Thriller, 92 min.
Vineri: 20:30, 22:15
Sâmbătă, Duminică: 20:30
PENE GALBENE -3D- -PREMIERĂ- DUBLAT
(YELLOWBIRD)
Regie: Christian De Vita

(AG), Animaţie, Familie, 90 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 13:30
DE NEÎNVINS 
(UNBROKEN)
Regie: Angelina Jolie
(AP-12), Acţiune, Biografic, Dramă, Istoric,
Război, Sport, 137 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:00
CEI 6 SUPER EROI -3D- DUBLAT
(BIG HERO 6)
Regie: Don Hall, Chris Williams
(AG), Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, 102 min.
Vineri: 13:15
Sâmbătă, Duminică: 11:30, 13:00
LUNETISTUL AMERICAN 
(AMERICAN SNIPER)
Regie: Clint Eastwood
(N-15), Acţiune, Biografic, Război, 132 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 21:30
MAMI (MOMMY)
Regie: Xavier Dolan
(N-15), Dramă, 140 min.
Vineri: 15:30
MORTDECAI
Regie: David Koepp
(AP-12), Dramă, Crimă, 106 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:15

PROMISIUNEA 
(THE WATER DIVINER)
Regie: Russell Crowe
(N-15), Dramă, Război, 111 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:30
BIRDMAN – OMUL PASĂRE 
SAU VIRTUTEA NESPERATĂ A IGNORANŢEI 
Regie: Alejandro González Iñárritu
(AP-12), Comedie, 119 min.
Sâmbătă, Duminică: 15:45
TAKEN 3: TEROARE ÎN L.A. 
(TAKEN 3)
Regie: Olivier Megaton
(N-15), Acţiune, Crimă, Thriller, 109 min.
Vineri, Sâmbătă, Duminică: 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.
Vineri: 15:15
Sâmbătă, Duminică: 15:15, 22:15
PINGUINII DIN MADAGASCAR -3D- DUBLAT
(PENGUINS OF MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
(AG), Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, 92 min.
Sâmbătă, Duminică: 11:00

DIVERTISMENT10 Vineri

Mâine, 31 ianuarie 2015,
la ora 18.30, va avea loc,
în sala Operei Braşov,
prima reprezentaţie din
acest an a spectacolului
cu opera Tosca, de Gia-
como Puccini. 

Libretul operei a fost creat
de Luigi Illica şi Giuseppe
Giacosa, după drama La Tos-
ca de Victor Sardou. Piesa de
teatru a fost montată la Paris
în anul 1887 şi a fost vizio-
nată de Giacomo Puccini în
acelaşi an la Milano. Rolul ti-
tular a fost interpretat de ce-
lebra actriţă Sarah Bernhardt.
Impresionat de subiectul dra-
matic, Puccini compune opera
Tosca în anul 1899, după o
colaborare furtunoasă cu cei
doi libretişti şi cu editorul Giu-
lio Ricordi. Premiera operei a
avut loc pe 14 ianuarie 1900,
la „Teatro Costanzi” din

Roma. În rolul ti-
tular a evoluat so-
prana Hariclea
Darclée, pentru
care compozitorul
a compus în mod
special, la rugă-
mintea artistei,
aria Vissi d´arte...
devenită astăzi
una dintre cele
mai îndrăgite arii
de operă. Recenta
montare pe scena
Operei Braşov a
operei Tosca a
fost realizată de
regizorul italian
Matteo Mazzoni, împreună cu
scenografa Rodica Garştea.

În spectacolul din 31 ianua-
rie, vor evolua Valentina Măr-
găraş, Cosmin Marcovici,
Valentin Marele, Marian Reş-
te, Cristian Fieraru, Nicolae
Zaharia, Claudiu Bugnar, Paul

Tomescu, Mariana Lazăr, Ni-
coleta Sasu, alături de corul
şi orchestra Operei. Condu-
cerea muzicală va aparţine
maestrului Cristian Oroşanu.
Alături de ei, micii artişti din
Corul de Copii UNISON,
condus de dirijorul George

Dumitraşcu. Preţ bilete:
30 lei; 20 lei. 

Biletele se vând la sediul
Operei, str. Bisericii Române
nr. 51, tel. 0268.419.380.

Program: Luni – Vineri:
10–17 şi cu o oră înainte de
începerea spectacolelor.

Horoscopul zilei
Berbec. Ai grijă cu limbajul astăzi! Orice jignire te va costa
mai mult decât crezi. Evită orice discuţie în contradictoriu,
mai ales dacă este vorba de serviciu. 
Taur. Astăzi eşti mai sensibil/ă decât de obicei, de aceea ar
trebui să te aduni. Dacă nu reuşeşti, încearcă să nu te implici
în proiecte importante şi evită să semnezi orice act.
Gemeni. Ai grijă cu cine stai de vorbă astăzi, e valabil atât
în viaţa ta socială, cât şi în viaţa intimă. Nu spune mai mult
decât trebuie şi păstrează unele secrete doar pentru tine.
Rac. Nu lua decizii impulsive astăzi, şi verifică înainte de a
face orice mişcare. E posibil ca unele persoane din jur să
îţi pună piedici discrete în viaţa sentimentală. 
Leu. Eşti foarte atent/ă astăzi şi ai toate şansele să prinzi din
zbor o oportunitate grozavă. Este posibil să ai o nouă ofertă
de muncă să îţi facă cu ochiul, însă nu te gândi doar la bani!
Fecioară. Încearcă astăzi să îţi faci mai mulţi prieteni, în
ultima perioadă ai tot fost singur/ă. Dacă nu ai pe cineva ai
toate şansele să îţi faci dacă ieşi mai des în oraş.
Balanţă. Încearcă să nu te laşi influenţat/ă de amintiri, ai
multe de făcut la locul de muncă astăzi. Scapă de orice sen-
timent de regret înainte de a intra în depresie. 
Scorpion. Pune mai multă pasiune în relaţia ta, în ultima pe-
rioada ţi-ai cam ignorat partenerul de viaţă. De abia astăzi
îţi vei da seama de acest lucru.
Săgetător. Poţi face orice schimbare astăzi, ai nevoie de o
noutate în viaţa ta mai repede decât crezi. Chiar dacă e
vorba de schimbarea locului de muncă sau a iubitei/iubitului. 
Capricorn. E posibil ca astăzi să te îndrăgosteşti, iar sentimentul
te ia prin surprindere. Încearcă să te concentrezi la serviciu,
că mai spre seară să analizezi bine ce simţi cu adevărat.
Vărsător. Astăzi va fi o zi plină din toate punctele de vedere,
aşa că ai nevoie de un plan de la care să nu te abaţi. Dacă
îţi cauţi un loc de muncă, ai toate şansele să reuşeşti.
Peşti. Este ziua perfectă pentru a-ţi face o schimbare de
look, ai nevoie să te reinventezi. Te vei simţi de minune
după aceea şi vei fi plin/ă de încredere în tine!

„Tosca” de Puccini
la Opera Braşov 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Astăzi, 30 ianuarie 2015,
de la ora 17.00, la Sala Mică
– Patria, Opera Braşov inau-
gurează un nou ciclu de reci-
taluri. 

Acestea se vor desfăşura de
două ori pe lună, venind astfel
în întâmpinarea cerinţelor pu-
blicului meloman.

Primul recital din această
serie o va avea ca protagonistă

pe soprana Ioana Mărgărit,
alături de actriţa Nora Vlad
şi pianista Simona Patriche.
Preţul unui bilet la acest eve-
niment este de 7 lei. 

Biletele se vând la sediul
Operei, str. Bisericii Române
nr. 51, tel. 0268/419380.

Program: Luni – Vineri:
10–17 şi cu o oră înainte de
începerea spectacolelor.

Recital muzical la Sala Patria
☺ Înainte, aveam o viaţă foarte
activă: jucam tenis, fotbal, biliard,
şah. Participam la raliuri. Dar totul
s-a terminat când mi s-a stricat cal-
culatorul...
☺Ajunge ardeleanul în gară şi în-
treabă la informaţii:
– O plecat trinu' de Cluj?
– Da.
– De când?

– De 3 minute.
– No, n-am întarziat mult!
☺Din greşelile tinereţii nu înveţi,
cu ele te însori!
☺ Un doctor alb într-o misiune
umanitară într-un sat din Africa. Îl
întreabă un negru:
– Am auzit de Viagra. Ce-i aia?
– Este o pastilă care te ajută să faci
dragoste de 3 ori pe zi.
– Aha, zice negrul, deci e un  calmant...

Bancuri

În acest weekend

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



◾ 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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Expus la „EREN 79”, unde
a produs o impresie sen-
zaţională şi de neuitat  în
rândurile specialiştilor,
medaliat cu aur în sep-
tembrie 1979 la Târgul in-
ternaţional de la Plovdiv
– Bulgaria, autocamionul
„DAC 665 T”, cu sarcina
utilă de 5 tone, se impu-
nea ca „unul dintre cele
mai reuşite produse reali-
zate de constructorii bra-
şoveni”. 

Autocamionul era dotat cu
un forţos motor Diesel în pa-
tru timpi, cu şase cilindri în
linie, care dezvolta la 2.200

rotaţii pe minut o putere de
158 kW (215 CP) şi un cuplu
maxim de 74,7��mdaN
(76 kgm) la 1.400 rotaţii pe
minut. În acest fel, urieşescul
autocamion putea remorca,
trage după el, în funcţie de
starea drumului – amenajat
sau neamenajat, fără proble-
me şi bătăi de cap ori de vo-
lan, remorci cu sarcini
 cuprinse între 5.000 kg şi
10.000 kg, ceea ce era de-a
dreptul mirobolant. 

Spre deosebire de alte au-
tovehicule, „DAC 665 T” pu-
tea ataca victorios „rampe de
înaintare” de maximum 30 de
grade şi rampe laterale de

20 de grade. Pentru a putea
face faţă acestor solicitări co-
losale, totuşi, modernul auto-
vehicul braşovean era echipat
cu nişte anvelope ce puteau fi
umflate pur şi simplu şi genial
din mers, putând străbate în
acest fel vaduri adânci, ca-
nioane, ce mai, de 1,2 metri,
terenuri acoperite cu straturi
de noroi groase de până la 0,4
metri, trece şanţuri şi tranşee
late de 0,7 metri! 

În acest scop nobil, „DAC
665 T” dispunea de o insta-
laţie care permitea modifica-
rea rapidă, de viteza luminii,
ce mai, tot din mers (coman-
dată de şofer), a presiunii în

anvelope de la 0,5�atm. la 3,5
atm., în funcţie de starea dru-
mului. In s talaţia cu pricina asi-
gura, de asemenea, „umflarea
din mers a unuia sau mai mul-
tor pneuri avariate”. 

Datorită acestei aderenţe
deosebite la sol, ca şi faptului
că dispunea de un folositor,
nu numai la casa omului, tro-

liu, el putându-se autotracta
sau putea tracta alte vehicule
până la 10 tf, rămase în pană
sau împotmolite, pur şi sim-
plu. Transmisia troliului-mi-
nune se realiza printr-o „priză
de putere” şi printr-o „insta-
laţie hidrostatică”. Noutăţi
cons tructive prezenta chiar şi
cabina autocamionului de la
poalele Tâmpei, care avea o
siluetă mai scundă, mai foto
şi telegenică,  aerodinamică,
de Ferrari, protejată în faţă de
o bară  puternică, parbriz foar-
te lat, înclinat la 45 de grade,
care asigura o bună şi nece-
sară  vizibilitate. 

Capacitatea sa era mult spo-
rită: 5 locuri, plus un şofer,
care aveau spaţiu şi pentru alte
activităţi, mai puţin ortodoxe.
Viteza maximă pe care o dez-
volta acest gigantesc şi uluitor
autocamion era de 85 km pe
oră, cu un consum de com-
bustibil care se ridica, minune,
numai la 33 de litri.   
(Drum Nou, ianuarie 1980)
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Duminecă s’a ţinut la Bu-
cureşti întâiul Congres al pre-
sei din România, cu care prilej
s’a inaugurat palatul Sindica-
tului ziariştilor.

La această solemnitate au
asistat d-nii miniştri Vintilă
Brătianu, Mârzescu, Banu,
Sasu, precum şi numeroase
personalităţi din lumea poli-
tică, literară şi artistică.

Localul Sindicatului ziariş-
tilor a fost sfinţit de I. P. S. Sa
Mitropolitul Primat Miron
Cristea, înconjurat de clerul
metropolitan.

Î. P. S. Sa după aceea a ros-
tit o frumoasă cuvântare.

D-l C. Bacalbaşa, preşedin-
tele Sindicatului ziariştilor, a
mulţumit celor prezenţi, cari
au avut amabilitatea de a răs-

punde invitaţilor făcute.
D-l G. G. Mârzescu, minis-

trul ocrotirei sociale, a vorbit
în numele guvernului, evo-
când neuitata personalitate a
lui Ion Procopiu, valorosul
ziarist, care a fost primul con-
ducător al Sindicatului şi ini-
ţiativei căreia se datoreşte
Palatul Sindicatului care se
inaugurează astăzi.

În ziua a doua a Congresu-
lui s’a luat în discuţie chestia
libertăţei presei.

După lungi şi luminoase
discuţii, Congresul a votat în
chestia libertăţei presei, ur-
mătoarea moţiune:

Reprezentanţii societăţilor
de presă din întreaga ţară,
întruniţi în primul Congres
la Bucureşti în ziua de 4 De-
cemvrie 1922, ascultând ra-
portul d-lui C. Bacalbaşa
asupra regimului constituţio-

nal la care trebue să fie su-
pusă presa, şi în urma discu-
ţiilor urmate hotăreşte:

1. Principiul desăvârşitei
libertăţi a presei trebue să ră-
mână neştirbit.

2. Jurisdicţia căreia trebue
deferite toate delictele de pre-
să, fără excepţie să fie juriul,
oricare i-ar fi compunerea.

Presa nu trebue să se sus-
tragă principiului răspunde-
rei, care urmează să rămână
întreagă şi reală.

Comitetul Congresului va
pregăt în cel mai scurt timp
un proiect de lege care va des-
volta în amănunţime cele trei
principii de mai sus.

S’au luat apoi în discuţii
chestii referitoare la technica
profesională, la criza tiparului
şi la raporturile dintre presă
şi autorităţi.

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

Iulian Cătălui

Cristina Baciu

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

DAC 665 T – un autocamion
cu performanţe de „aur”

30 ianuarie 2015

Unde găsiţi ziarul nostru

Primul congres al presei din România
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O elevă a Liceului Teore-
tic Internaţional de Infor-
matică din Constanţa a
fost invitată la Casa Albă,
în urma câştigării unui
concurs internaţional de
eseuri, ea ocupând pri-
mul loc în Europa.

Potrivit reprezentanţilor li-
ceului, Elif Memet, elevă în
clasa a XII-a, a participat la un
concurs de eseuri organizat de
Gulen Institute Youth Plat-
form, din Huston, SUA. Unul
din obiectivele acestui program
este de a-i ajuta pe tineri în a
defini probleme legate de pace
şi armonie socială, de a le dis-
cuta şi găsi soluţii din propriile
perspective personale.

De asemenea, participarea
la acest program ajută elevii
în a-şi construi deprinderi so-
ciale, în a-şi dezvolta abilită-
ţile de cercetare şi compunere
şi nu în ultimul rând de a in-
teracţiona şi schimba idei in-

tre ei, ca reprezentanţi ai unor
culturi diferite.

Eseul realizat de eleva din
Constanţa a răspuns la între-
barea „Cum se poate eradica
sărăcia globală de către cetă-
ţenii lumii?”, iar soluţia dez-
bătută în ansamblu de Elif

Memet propune microfinan-
ţări în agricultură. Ea a par-
ticipat la acest concurs alături
de peste 1.000 de elevi din
65 de ţări.

Clasându-se pe locul 13 la
nivel mondial şi prima din
Europa, Elif a fost invitată la

Ceremonia de Premiere ce va
avea loc la Washington, în
luna aprilie, şi va călători aco-
lo în mod gratuit, însoţită de
sora ei. Ea îşi va prezenta
eseul la ceremonia ce va avea
loc la Casa Albă în data de
15 aprilie.

A câştigat un concurs
şi ajunge la Casa Albă

Nicio casă din oraşul Shani
Shingnapur din India nu are
uşă. Aici sunt peste 300 de
locuinţe, ins tituţii edu-
caţionale, bănci.

Atunci când se mer-
ge în vizită, nu trebuie
să baţi la ușă, ci doar
să strigi din prag.

Localnicii cred în
Shani, Regele planetei
Saturn, care le-a spus
oamenilor că nu au
nevoie de uşi că îi va
proteja mereu la nevoie. Mon-
tarea unei uşi este considerată
o blasfemie.

Unii localnici mai pun
uneori în locul uşii perdele
sau alte obiecte, însă numai

pe timpul nopţii pentru a ţine
la distanţă animalele sălbatice
din zonă.

Fără uşi şi averi mari, lo-
calnicii nu sunt prădaţi de
hoţi, căci nu sunt în zonă.

Asta nu înseamnă
că nu s-au confrun-
tat niciodată cu ase-
menea probleme
sau că nu sunt ca-
zuri izolate.

Oraşul are aproa-
pe 5.000 de rezi-
denţi care nu se
fură între ei. Micile
averi pe care le au,

acolo unde ele există, nu sunt
ţinute sub lacăt. Turismul este
principala lor sursă de venit.

De cât timp ai nevoie 
pentru a trece peste un divorţ

Oamenilor le sunt necesare
11 săptămâni pentru a trece
peste o despărţire şi 18 luni
pentru a depăşi episodul unui
divorţ, potrivit unui studiu rea-
lizat de cercetătorii americani.

Gary Lewandowski şi Ni-
cole Bizzoco de la Monmouth
University, New Jersey, au che-
stionat 155 de persoane care
au trecut printr-o despărţire în
ultimele şase luni. Ei au des-
coperit că 71% dintre cei che-
stionaţi au început să vadă
într-un timp relativ scurt efec-
tele pozitive ale despărţirii.

Lewandowski şi Bizzoco
au aflat că persoanele au în-

ceput să se simtă mai bine cu
sine şi să dezvolte strategii pu-
ternice privind viaţa lor după
cele 11 săptămâni.

Totodată, acest studiu s-ar
putea aplica în cazul persoa-
nelor care au avut relaţii de
scurtă durată.

Un alt studiu, care a cerce-
tat refacerea emoţională a cu-
plurilor după un divorţ, a
arătat ca durată necesară pen-
tru depăşirea acestui episod a
fost mult mai mare.

Site-ul de matrimoniale Fif-
ties.com a descoperit că sunt
necesare 18 luni pentru a tre-
ce peste un divorţ, ceea ce re-

prezintă de şase ori mai mult
faţă de timpul estimat de Le-
wandowski şi Bizzoco.

Acest lucru poate fi urmare
a faptului că mariajul este con-
siderat un angajament mult
mai serios. Astfel, unul din
şase utilizatori chestionaţi în
cadrul acestui studiu a afirmat
că i-a fost dificil să se descur-
ce cu eşecul unei căsnicii. De
asemenea, 43% dintre per-
soanele chestionate au preci-
zat că au simţit un sentiment
de eliberare în momentul în
care au divorţat, iar 31% au
spus că au trăit un sentiment
de tristeţe.

Liviu Vârciu se face ştirist
El va prezenta în fiecare sâmbătă şi duminică, de la
ora 20.00, un buletin de ştiri la Antena 1. Este vorba
însă de ştiri mondene. Liviu Vârciu le va aduce teles-
pectatorilor Antena 1 cele mai proaspete ştiri din lumea
showbiz-ului autohton. Din 31 ianuarie, el va fi, în fiecare
sâmbătă şi duminică, prezentatorul emisiunii „Star
News”. Timp de 30 de minute, telespectatoriii vor afla
de la el cele mai importante mondenităţi ale săptămânii,
scrie Libertatea.
„De ani de zile sunt în vizorul pararazzilor şi al presei
mondene, dar acum a venit rândul meu să fiu cu ochii
pe tot ce se întâmplă în lumea mondenă. Cine cu cine,
de ce, cum, unde, când, în ce fel, vom răspunde la
toate aceste întrebări”, a declarat Vârciu.

Trendul lumbersexualului 
nu e pe placul lui Cătălin Botezatu
Promovat în câteva campanii internaţionale, lumber -
sexualul, o tipologie de bărbat cu barbă lungă şi stu-
foasă şi corpul acoperit de tatuaje nu a întrunit
acceptarea unanimă din partea creatorilor de modă.
Designerul Cătălin Botezatu este unul dintre cei care
refuză să vadă în acest stil „sauvage” un model de
urmat.
„Unii spun că barba bogată emană mai multă mascu-
linitate. Cred că masculinitate emană şi un tip cu barba
tunsă scurt şi îngrijit. Îmi imaginez că o barbă lungă
miroase mereu a tutun, a mâncare... Nu îmi inspiră igie-
nă. Cui îi place şi cui îi stă bine să o poarte! Dar eu nu
o promovez, ca trend”, a punctat Cătălin Botezatu
Prin urmare, Bote l-a sfătuit pe Dragoş Florin Vasile,
unul dintre concurenţii show-ului „Supermodels”, să re-
nunţe la barba lungă. În prezent, creatorul de modă se
află pe ultima sută de metri în pregătirile pentru show-ul
„Supermodels by Cătălin Botezatu”, care va începe sâm-
bătă, 7 februarie, de la ora 21.30, la Kanal D. 

Oraşul unde oamenii nu au uşi la casă


