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VALUTĂ

Primul tur al alegerilor prezidenţiale a fost câştigat la Braşov
de Klaus Iohannis. Candidatul Alianţei Creştin Liberale a
primit nu mai puţin de 107 000 de voturi la nivelul judeţului.
A fost urmat de candidatul PSD Victor Ponta care a obţinut

puţin peste 84 000 de voturi. În judeţul Braşov peste 54%
dintre alegătorii s-au prezentat la urne. Cel de-al doilea tur
al alegerilor prezidenţiale va avea loc duminica viitoare,
pe 18 noiembrie. 

Cum a votat Braşovul 

Campioana României la hochei pe
gheaţă, Corona Wolves Braşov a avut
nevoie de prelungiri, pentru a trece du-
minică seară, de Debrecen, într-o par-
tidă ce a contat pentru Liga Mol. La
finalul timpului regulamentar de joc,
scorul a fost egal 1-1. În timpul supli-
mentar, Corona Wolves Braşov a reuşit
să înscrie golul victoriei,prin finlandezul

Juhamatti Hietamaki. În clasamentul
Ligii Mol, Corona ocupă locul 4, cu
un total de 26 de puncte din 14 partide
jucate. Lideri sunt maghiarii de la Dab
Docler, cu 35 de puncte. Tehnicianul
„lupilor”, Jerry Andersson speră ca
echipa să fie mai eficientă în situaţiile
de superioritate numerică. 

Încă o victorie pentru „lupii” Braşovului
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Locul de joacă aeronautic din Centrul
Civic este la un pas de inaugurare. Toate
elementele parcului au fost montate,
însă locul de joacă nu poate fi deschis
până ce welementele, create special
pentru acest parc, nu vor fi omologtate
potrivit normativelor europene. Lucră-
rile de amenajare a locului de joacă ce
va purta amprenta Premium Aerotec

au început în vara acestui an. Au fost
amenajate mai intâi aleile, aleveolele
pentru bănci şi împrejmuirea, iar apoi
s-a trecut la confecţionarea şi montarea
tuturor elementelor care vor face deli-
ciul copiilor din Braşov. Elementul cel
mai atractiv al noului loc de joacă va
rămâne avionul de 20 de metri. 

La un pas de inaugurare
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Oficialii europeni
reacţionează la scandalul

votului din străinătate
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Haosul de la secţiile de vot din străinătate unde mii de români
nu au mai reuşit să voteze generează reacţii internaţionale.
Preşedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag,
Gunther Krichbaum, i-a transmis o scrisoare preşedintelui
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în care afirmă că
repetarea problemelor semnalate la votul din străinătate în
primul tur al alegerilor prezidenţiale din România ar constitui
o „încălcare flagrantă a valorilor fundamentale ale Uniunii
Europene iar câştigătorul unor asemenea alegeri nu ar beneficia
de legitimitate democratică”. Gunther Krichbaum spune că
orice observator al situaţiei politice din România poate vedea
că nu a fost vorba „doar de dificultăţi aleatorii în organizarea
alegerilor, ci de o împiedicare voită a exprimării voturilor „.
Ambasadorul Marii Britanii în România, Paul Brummell a
anunţat la rândul său că s-a întâlnit, ieri, la cererea sa, cu mi-
nistrul delegat pentru românii de pretutindeni, Bogdan Sta-
noevici, pentru a discuta în legătură cu „preocupările” legate
de românii care au încercat să voteze la Londra. Întrevederea
a avut ca subiect evenimentele de duminică de la secţiile de
vot din Marea Britanie, unde au protestat peste 1.000 români
care nu au putut vota.
Premierul Victor Ponta a promis ieri că va lua toate măsurile
posibile pentru ca în turul 2 al alegerilor prezidenţiale toţi
românii din străinătate care vor să vină la vot să-şi poată
exercită acest drept şi că ministrul de Externe este responsabil
în cazul apariţiei altor probleme. „Ministrul de Externe şi
echipa sa vor garanta funcţionarea secţiilor de votare din
străinătate pentru ca niciun cetăţean să nu rămână în afara
acestora în al doilea tur de alegeri. Eu însă cred că în urma
măsurilor pe care BEC le poate dispune marţi (n.r. astăzi),
vom avea în 16 noiembrie un vot, ca şi în România de altfel,
fără niciun fel de probleme”, a spus Ponta. 
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Accident teribil pe strada
Zizinului. O femeie în vârstă
de 76 de ani a fost ieri
diminea�ă călcată de un auto-
buz chiar în sta�ia de călători
aflată vizavi de Biserica gre-
co-catolică. A fost implicat un
autobuz care circula pe lina
34.  Pentru moment nu se știe
cum a ajuns bătrâna sub ro�ile
autobuzului. Femeia a fost re-

suscitată mai bine de o oră de
medicii de la SMURD.

„În urma acestui incident fe-
meia în vârstă de 76 de ani a

suferit o fractură deschisă la
unul dintre membrele inferioare,
a intrat în stop cardio-respirator.
Victima a fost resuscitată de me-
dicii ajunși la fața locului, și ul-
terior a fost transportată la
spital în stare foarte gravă” a
declarat  purtătorul de cuvânt
al Inspectoratului pentru Situaţii

de Urgenţă Bra-
şov, Ciprian Sfreja. 

Reprezentan�ii
Regiei Autonome
de Transport în
comun Brașov au
declarat că se va
efectua o anchetă
internă. Potrivit
purtătorului de

cuvânt al RAT Brașov Silviu
Ștefan este vorba  despre o
anchetă independentă de cea
a Poli�iei.

Viorel Hrebenciuc poate scăpa de arestare
Contesta�ia lui Viorel Hre-

benciuc la decizia prin care a
fost arestat preventiv pentru
30 de zile în dosarul retroce-
darilor urmează să fie jude-
cată, mâine,  de Completul de
cinci judecători ai Înaltei Cur�i
de Casa�ie și Justi�ie.

Viorel Hrebenciuc a fost
arestat pe 29 octombrie de
ÎCCJ, acesta fiind  acuzat de
săvârșirea infrac�iunilor de
constituire a unui grup
infrac�ional organizat, trafic

și cumpărare de influen�ă,
spălare a banilor, folosire a
influen�ei în scopul ob�inerii
de foloase necuvenite și insti-
gare la folosirea influen�ei de
către o persoană care
îndeplinește o functie de con-
ducere într-un partid în scopul
ob�inerii pentru sine sau pen-
tru altul de foloase necuvenite.
Potrivit DNA, începând cu
aprilie 2013, Viorel Hreben-
ciuc, împreună cu deputatul
Ioan Adam, Paltin Sturdza și

Dan Bengescu, a constituit și
coordonat un grup ce urmărea
să ob�ină venituri prin oferire
de mită, cumpărare de
influen�ă sau folosirea nele-
gală a influen�ei cu scopul de
a urgenta punerea în posesie
și eliberarea titlului de pro-
prietate, precum și o cât mai
rapidă vânzare a terenului fo-
restier în suprafa�ă de 43.227
ha dobândit prin hotarâre ju-
decatorească a Tribunalului
Covasna.

Evaluatorii angajaţi de
proprietarii obiectivului
turistic au propus Pri-
măriei Brașov un nou
preţ de 3,5 milioane de
euro.  Noua evaluare a
Cetățuii vine după cea
din vară care se ridica la
suma de 3,8 milioane şi
este cu mult sub evalua-
rea iniţială estimată la
5,2 milioane de euro  

În numai jumătate de an,
evaluatorii angajaţi de pro-
prietari au redus cu o treime
valoarea obiectivului istoric.
Ultima valoare propusă de
compania hotelieră se apropie
foarte mult de cea care a re-
ieşit din evaluările Primăriei
Braşov, de 3,4 milioane de
euro. În schimbul acestei
sume, compania doreşte mai
multe terenuri, precum şi stin-
gerea unor impozite restante
pe terenuri, precum şi scuti-

rea de la plata altor impozite
pe terenuri şi clădiri. 

Cetăţuia, de la cazarmă, la în-
chisoare. Între secolele  XV şi
XVI, Cetatea Braşovului de-
venise ţinta unor asedii cu
arme de foc amplasate pe în-
ălţimile din apropiere, fapt ce
a impus extinderea fortifica-
ţiilor. Astfel, s-a decis ridica-
rea unei cetăţui de
supraveghere şi de apărare.

Pe dealul din centrul oraşului
de azi, (deal denumit Straja,
în vechime, şi Cetăţii, azi)  se
ridică, în 1524, un fort din
lemn cu patru turnuri, în jurul
unui turn de veghe, datând
din secolul al XV-lea. Acest
bastion este distrus,  cinci  ani
mai târziu, de către  armata
lui Petru Rareş, după lupta de
la Feldioara, în care  învinge
trupele habsburgice. Pe ace-

laşi loc se construieşte o ce-
tate cu  ziduri de piatră,  care
a fost incendiată  în 1618 şi
refăcută în 1625. Cele patru
bastioane de la colţuri s-au
ridicat în 1630. În interiorul
cetăţii este săpată  o fântână
adâncă  de 81 de metri, care
constituia  sursa de apă a
Cetăţuii, în caz de asediu. În
secolul al XVIII-lea, Cetă-
ţuia devine sediul unor gar-
nizoane militare. Pentru că

a fost şi cazarmă a plăieşilor
( grăniceri), Dealul s-a numit
pentru o vreme „al Plăieşi-
lor”. Din secolul al XVIII-lea
şi până în 1954 a servit şi
drept închisoare, apoi a fost
depozit pentru Arhivele Sta-
tului Braşov. Între 1975 şi
1981 au fost efectuate lucrări
de restaurare, urmând ca apoi
să fie deschis aici un restau-
rant cu specific medieval
transilvan, care funcţionează
şi azi.

Primăria Braşov vrea să preia obiectivul istoric pentru a-l reabilita 

O nouă ofertă pentru
Cetățuia Brașovului 

Șoferi amendați de polițiștii brașoveni
145 de mii de lei este valoarea amenzilor aplicate, în ul-
tima săptămână, de poliţiştii Serviciului Rutier din Braşov.
Agenţii şi ofiţerii au organizat mai multe acțiuni de control,
pe linie de circulație rutieră, în întreg judeţul. Au fost con-
statate 5 infracțiuni și s-au aplicat peste 1100 de sancțiuni
contravenționale. 66 dintre şoferii controlaţi au rămas,
pentru următoarele câteva luni, pietoni. Permisele lor au
fost ridicate, în vederea suspendării dreptului de a con-
duce, pentru încălcarea legislaţiei rutiere. Totodată, 3
dintre şoferii verificaţi au fost depistaţi în trafic sub influenţa
băuturilor alcoolice. Poliţiştii spun că vor organiza acţiuni
de control şi în perioada următoare, în încercarea de a
se evita producerea unor evenimente nedorite.

A intrat cu mașina în copac
Duminică dimineață pe D.J.105C, un bărbat de 36 ani
din orașul Victoria conducea un autoturism din direcția
orașul Victoria spre D.N.1, iar în dreptul  localității Ucea
de Sus, a pierdut controlul volanului și autoturismul con-
dus de el a părăsit carosabilul, întrând într-un  copac. În
urma impactului, atât șoferul cât și ceilalți trei pasageri
din autoturism au fost răniți, fiind transportați la spital.
Conducătorului auto, care se afla sub influența băuturilor
alcoolice, i s-au recoltat probe biologice la spital, în ve-
derea stabilirii alcoolemiei.

Condamnat la închisoare capturat de polițiști
În weekend au fost organizate și desfășurate acțiuni pe
raza județului, în vederea depistării persoanelor pe nu-
mele cărora instanțele de judecată au emis mandate de
executare a pedepsei cu închisoarea. Polițiștii din Făgăraș
au prins un localnic de 20 ani, pe numele căruia  Jude-
cătoria Făgăraș a emis în data de 30.10.2014,  un mandat
de executare de un an și șapte luni închisoare, pentru
săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.Persoana
menționată a fost încarcerată în penitenciarul Codlea.

Un autobuz a călcat o bătrână pe str. Zizinului



EVENIMENT 34 noiembrie 2014

Primul tur al alegerilor
prezidențiale a fost
câștigat la Brașov de
Klaus Iohannis.  Candida-
tul Alianței Creștin Libe-
rale. A fost urmat de
candidatul PSD Victor
Ponta.

283 000 de brașoveni au fost
duminică la vot. Mai

exact 54.75%

din numărul celor care aveau
drept de vot, aproape la fel ca
și la alegerile preziden�iale din
2009. Cele mai multe voturi le-
a primit la Brașov candidatul
ACL Klaus Iohannis peste 107
000 adică 39.00%. A fost urmat
de  Victor Ponta peste 84 000
de voturi însemnând 30.75%.
Pe locul trei s-a clasat Călin Po-
pescu Tăriceanu
care a

primit din partea brașovenilor
19.300  de voturi urmat de Mo-
nica Macovei cu peste 15.500
de voturi. Candidata PMP Elena
Udrea s-a clasat pe locul 5 cu
11.600 de voturi.

În primul tur de scrutin, s-au
prezentat în jude�ul Brașov
283.279 de alegători (54,72%),
dintr-un total de 517.676 de ale-
gători înscriși pe listele electorale

permanente. Dintre
votan�ii prezen�i la vot,

27.384 de persoane au votat pe
listele suplimentare (turiști).
97,21% (273.381) dintre votu-
rile exprimate au fost valabile,
iar restul de 7893 au fost anulate.
Datele au fost furnizate de    Bi-
roul Electoral Jude�ean Brașov. 

Victor Ponta şi Klaus Iohannis
se vor confrunta în cel de-al doi-
lea tur al alegerilor prezidenţiale,
care va avea loc pe 16 noiem-
brie, după ce, potrivit rezultatelor
parţiale furnizate de BEC, liderul
PSD a obţinut 40,33%, în timp
ce preşedintele PNL a luat

30,44%.

Cum au votat brașovenii Ce dezbateri TV îi propune Ponta lui Iohannis pentru turul II
Victor Ponta i-a propus ieri contracandidatului său la
prezidențiale Klaus Iohannis să participe la patru dez-
bateri televizate săptămâna viitoare, potrivit unui co-
municat transmis de PSD.Ponta vrea dezbateri după
următorul program: luni, 10 noiembrie, la România TV
— dezbatere pe teme de politică economică și socială;
marți, 11 noiembrie, la Realitatea TV — dezbatere pe
teme de politică externă și siguranța națională; mier-
curi, 12 noiembrie, la B1TV — dezbatere pe tema dez-
voltării instituțiilor politice și a statului de drept; joi, 13
noiembrie, la Antena 3 — dezbatere pe tema viziunii
prezidențiale de dezvoltare a României. Dezbaterile
propuse ar urma să înceapă la ora 20.00 și să dureze
90 de minute.

Protestul studenţilor români din străinătate
Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) şi Fun-
daţia CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Stu-
denţilor şi Absolvenţilor Români) îşi exprimă profunda
indignare şi îngrijorare faţă de modul în care s-a des-
făşurat primul tur al alegerilor prezidenţiale din data
de 2 noiembrie 2014. ”LSRS a primit nenumărate se-
sizări din partea membrilor şi voluntarilor din toată lu-
mea cu privire la organizarea deficitară a procesului
de votare. Considerăm că este dincolo de orice limită
de admisibilitate ca cetăţenii României să nu îşi poată
exercita dreptul democratic de a vota liber, civilizat şi
decent oriunde s-ar afla. Mii de români care s-au pre-
zentat la urne nu au reuşit să îşi exprime opţiunea de
vot din cauza organizării defectuoase a procesului
electoral. Dreptul la vot este garantat prin Constituţie
tuturor cetăţenilor României şi este un element fun-
damental al oricărei democraţii. Încălcarea acestui
drept este un act deosebit de grav, care contravine
statului de drept şi principiilor democratice pe care Ro-
mânia le-a câştigat cu enorme sacrificii acum un sfert
de secol. Solicităm totodată ca cei responsabili să fie
traşi la răspundere în cel mai scurt timp, conform legilor
în vigoare” transmit membrii organizațiilor. 

Trei sesizări la CCR pentru anularea alegerilor
Trei persoane - Diana Fanea, Dragoş Nicolae Şaramet
şi Irina Drăgan - au depus la Curtea Constituţională
sesizări prin care cer anularea rezultatelor primului tur
al alegerilor prezidenţiale. Aceştia reclamă proasta or-
ganizate a alegerilor, neregulile, dar şi scandalurile
care au însoţit primul tur organizat duminică. Sesizările
vor fi analizate de CCR mâine. Vineri CCR trebuie să
valideze primul tur, astfel că sesizările trebuie rezolvate
până atunci.

Candidatul Formațiune/ Număr de voturi Procent din 
alianța politică obținute total voturi (%)

Klaus Werner-Iohannis ACL 107.422 39
Victor Viorel Ponta PSD-PC-UNPR 84.701 30,75
Călin Popescu Tăriceanu independent 19.393 7,04
Monica Luisa Macovei independent 15.539 5,64
Elena Gabriela Udrea PMP 11.686 4,24
Hunor Kelemen UDMR 10.074 3,65
Corneliu Vadim Tudor PRM 9.989 3,62
Cristian Dan Diaconescu PP-DD 7.283 2,64
Teodor Viorel Meleșcanu independent 3.741 1,35
William Gabriel Brînză PER 2.187 0,79
Gheorghe Funar independent 1.528 0,55
Zsolt Szilagy PPMT 1.041 0,37
Constantin Rotaru PAS 615 0,22
Mirel Mircea Amariței Prodemo 179 0,06



4 Marţi

Cifra de afaceri din co-
merţul cu amănuntul a cres-
cut cu 7,4% în primele nouă
luni ale acestui an, compa-
rativ cu perioada similară
din 2013, ca serie brută, pe
fondul avansului consemnat
de vânzările de produse ne-
alimentare cu 11,1%, vân-
zările de produse alimentare,
băuturi şi tutun cu 8,3% şi
al comerţului cu amănuntul
al carburanţilor pentru au-
tovehicule în magazine spe-
cializate, cu 0,2%.

Potrivit unui comunicat al
Institutului Naţional de Sta-
tistică transmis, ieri, volu-
mul cifrei de afaceri pentru
comerţul cu amănuntul (cu
excepţia comerţului cu au-
tovehicule şi motociclete),
serie ajustată în funcţie de
numărul de zile lucrătoare
şi de sezonalitate, în perioa-
da 1 ianuarie – 30 septem-
brie 2014, comparativ cu
perioada 1 ianuarie – 30
septembrie 2013, a înregis-
trat o creştere cu 7,4% da-
torită majorării vânzărilor
de produse nealimentare cu
11,1%, a vânzărilor de pro-
duse alimentare, băuturi şi
tutun cu 7,9% şi a comer-
ţului cu amănuntul al
 carburanţilor pentru auto-
vehicule în magazine spe-

cializate cu 0,4%. În luna
septembrie 2014, compara-
tiv cu luna precedentă, vo-
lumul cifrei de afaceri
pentru comerţul cu amănun-
tul (cu excepţia comerţului
cu autovehicule şi motoci-
clete), serie brută, a coborât
pe ansamblu cu 0,9% ca ur-
mare a scăderii vânzărilor
de produse alimentare, bău-
turi şi tutun cu 6,2% şi co-
merţului cu amănuntul al
carburanţilor pentru auto-
vehicule în magazine spe-
cializate cu 4,5%. Vânzările
de produse nealimentare au
crescut cu 5,7%.

Volumul cifrei de afaceri
pentru comerţul cu amă-
nuntul (cu excepţia comer-
ţului cu autovehicule şi
motociclete), serie ajustată
în funcţie de numărul de
zile lucrătoare şi de sezo-
nalitate, în luna septembrie
2014, comparativ cu luna
precedentă a crescut cu
0,1% ca urmare a creşteri-
lor înregistrate la vânzările
de produse nealimentare cu
1,6% şi  comerţul cu amă-
nuntul al  carburanţilor
 pentru autovehicule în ma-
gazine specializate cu 0,3%.
Vânzările de produse ali-
mentare, băuturi şi tutun au
scăzut cu 0,7%.

În luna septembrie 2014,
comparativ cu luna septem-
brie 2013, volumul cifrei
de afaceri pentru comerţul
cu amănuntul (cu excepţia
comerţului cu autovehicule
şi motociclete), serie brută,
a înregistrat o creştere cu
6,1% datorită majorărilor
înregistrate la vânzările de
produse nealimentare cu
11,3% şi la vânzările de
produse alimentare, băuturi
şi tutun cu 7,3%. Comerţul
cu amănuntul al carburan-
ţilor pentru autovehicule în
magazine specializate a
scăzut cu 3,4%.

Volumul cifrei de afaceri
pentru comerţul cu amă-
nuntul (cu excepţia comer-
ţului cu autovehicule şi
motociclete), serie ajustată
în funcţie de numărul de
zile lucrătoare şi de sezo-
nalitate, în luna septembrie
2014, comparativ cu luna
septembrie 2013 a urcat cu
5,8% datorită creşterii
 vânzărilor de produse
 nealimentare cu 9,9% şi
vânzărilor de produse ali-
mentare, băuturi şi tutun cu
7,6%. Comerţul cu amă-
nuntul al carburanţilor
 pentru autovehicule în ma-
gazine specializate a scăzut
cu 7,2%.

Nivelul de taxare a car-
buranţilor din România
este mai mare decât al
tuturor ţărilor din zona
noastră, potrivit ultime-
lor date statistice pu -
blicate de Oil Bulletin,
serviciul de monitorizare
al pieţei carburanţilor
din Uniunea Europeană.

Taxele reprezintă, în Româ-
nia, 53% din preţul unui litru
de benzină de 95 şi 50% din
preţul unui litru de motorină,
potrivit datelor valabile la data
de 13 octombrie, ultimele dis-
ponibile pe centralizatorul Oil
Bulletin. Nivelul este mai mare
decât al tuturor statelor din

zonă. În Bulgaria, ţara euro-
peană care taxează cel mai pu-
ţin carburanţii, taxele sunt de
doar 45% din preţ la benzină
şi 42% la motorină. Nici un-
gurii, care pun taxe peste taxe
în ultimul timp, nu stau mai
rău decât noi: ponderea taxelor
în preţul unui litru de benzină
este de 51%, iar în cazul mo-
torinei este de 49%. 

În cazul polonezilor, procen-
tele sunt de 50%, respectiv
47%, iar consumatorii din Ce-
hia virează în contul statului
echivalentul a 52% din preţul
unui litru de benzină şi 47%
în cazul motorinei. Mai rău de-
cât noi stau slovacii, dar doar
în cazul benzinei, unde nivelul

de taxare reprezintă 55% din
preţ. Motorina, care este un
carburant mai vândut în pre-
zent (în momentul de faţă, în
România 75% din consum re-
prezintă motorina) este mai
puţin taxată decât la noi, cu un
nivel de 47%. România a cres-
cut nivelul de taxare al carbu-
ranţilor în acest an, prin
introducerea acelei accize su-
plimentare de 7 eurocenţi pe
litrul benzină sau motorină, iar
acesta a fost unul dintre moti-
vele pentru care, cel puţin în
cazul mototrinei, preţurile la
pompă au ajuns mai mari de-
cât în multe alte state din vestul
Europei, ca Germania sau
Franţa. Recent, portalul eco-

nica.net a întrebat actualul mi-
nistru al Finanţelor, Ioana Pe-
trescu, ce i-ar spune unui şofer
de tir român care străbate ţara
şi nu mai alimentează în Ro-
mânia din cauza suprataxei pe
carburant, preferând pompele
din Bulgaria sau Ungaria. 

Răspunsul ministrului a fost
următorul: „Avem nevoie de
bani la buget să plătim salariile
celor care lucrează la stat. Deci
dacă şoferul respectiv are o so-
ţie care lucrează la stat atunci,
implicit, din banii aceştia se
duc şi la ea. Dacă are un copil
care se duce la şcoală în Ro-
mânia, atunci beneficiază de
educaţie gratuită care e plătită
din banii de la bugetul general
consolidat. Dacă circulă pe
străzile româneşti, acelea au
fost construite din bani de la
buget. Dacă are părinţi care
sunt pensionari atunci şi ace-
ştia beneficiază de aceşti bani.
I-aş mai aduce aminte şi de
faptul că s-a redus CAS-ul cu
cinci puncte procentuale, care
înseamnă povară fiscală cu
20% mai mică. Şi l-aş întreba
dacă angajatorul lui a folosit
aceşti bani ori să îi crească sa-
lariul, ori să facă mai multe
investiţii”.

Harta taxelor la carburanţiŞtiri pe scurt
BNR ar putea reduce dobânda cheie de la 3% la 2,75%
Banca Naţională a României ar putea reduce astăzi, în
cadrul şedinţei de politică monetară, dobânda cheie cu
0,25 puncte procentuale, la 2,75% pe an, concomitent
cu păstrarea rezervelor minime obligatorii pentru pasivele
în lei, ciclul de relaxare continuând în 2015 la 2,5%, po-
trivit analiştilor. „Conform opiniilor exprimate de partici-
panţii la un sondaj intern în cadrul Asociaţiei Analiştilor
Financiar – Bancari din România, Banca Naţională a Ro-
mâniei ar putea reduce dobânda de politică monetară la
2,75% la următoarea şedinţă a Consiliului de Adminis-
traţie de marţi, 4 noiembrie 2014. Majoritatea persoanelor
care au participat la sondaj consideră că rezervele minime
obligatorii pentru lei ar putea fi menţinute constante”, se
arată într-un comunicat al organizaţiei.

Piaţa de GPL auto va creşte cu 5% în acest an
Piaţa de GPL auto, de 450.000 de tone anual, va creşte în
acest an cu 5% faţă de 2013, fiind evaluată la 350 milioane
de dolari. „În baza unor estimări interne ale companiei, pre-
cum şi din statisticile publicate de Institutul Naţional de Sta-
tistică (INS), piaţa de GPL auto este estimată la 450.000
de tone, fiind în creştere în ultimii doi ani”, potrivit datelor
Rompetrol.Datele INS arată că vânzările de GPL au avansat
anul trecut cu 13%. Rompetrol Gas, din grupul KMG Inter-
national, a înregistrat în primele şase luni ale anului o creştere
de 15% a vânzărilor de GPL, la 138.000 de tone. Dintre cele
4,69 milioane de autoturisme din România, numărul celor
care folosesc GPL trece de 250.000, iar aproximativ 3,32 mi-
lioane de maşini pot fi adaptate pentru a funcţiona cu GPL.
Rompetrol Gas deţine şi operează trei staţii de îmbuteliere
a GPL-ului în Năvodari, Arad şi Bacău, cu o capacitate de
îmbuteliere totală de 60.000 de tone pe an. Compania ad-
ministrează şi o reţea de 230 de staţii de distribuţie a GPL-
ului auto şi 10.000 de puncte de distribuţie a buteliilor.

ECONOMIC

Comerţul cu amănuntul a crescut
cu 7,4%, în primele nouă luni



Câteva agen�ii de turism din
Marea Britanie au rezervat
deja camere în singurul hotel
de ghea�ă din România, cel
care va fi gata, dacă va fi su-
ficientă zăpadă, pe 25 decem-
brie, la peste 2.000 de metri
altitudine la Bâlea Lac, a de-
clarat Vasilica Popa, reprezen-
tanta Hotel of Ice (Hotelul de
Ghea�ă) Bâlea. „Deja avem re-
zervări făcute, majoritatea de
la agenții de turism din Anglia.
Avem camere rezervate pentru
31 decembrie, dar și pentru
anul viitor, pe 18 februarie.
Deocamdată, nu am fixat ta-
rifele de cazare, este posibilă
o creștere, însă nu am stabilit.
Anul trecut, pentru o noapte,

într-o cameră dublă, la Hotel
of Ice, tariful a fost de 400 de
lei, iar în iglu, de 600 de lei”,
a precizat Vasilica Popa.

Și în acest an, Hotel of Ice
de la Bâlea Lac va avea o ca-
pacitate de 12 camere, iar
turiștii care vor mai multă in-

timitate vor avea la dispozi�ie
trei igluuri, toate cu pat dublu
matrimonial în interior. Pro-
prietarii Hotel of Ice de la Bâ-
lea Lac speră să fie o iarnă bo-
gată în zăpadă și geroasă, ca
durata de via�ă a ineditului ho-
tel să fie cât mai lungă. 

BuzzCamp, cel mai com-
plex eveniment bianual dedi-
cat tinerilor cu vârsta cuprinsă
între 18-26 de ani, revine pe
11 noiembrie, la Brașov. 

Studen�ii și tinerii absol -
ven�i vor fi puși fa�ă în fa�ă
cu companii de top, speakeri
motiva�ionali și persoane pu-
blice venite special pentru a
comunica pe teme de dezvol-
tare personală și pentru a
interac�iona cu cei prezen�i
prin intermediul workshop-
urilor, dar și prin sesiuni one-
to-one în cadrul fotoliilor de
consiliere. 

Conceptul evenimentului
are ca scop educarea partici -
pan �ilor și integrarea acestora
în comunitatea deja formată
prin acordarea cetă�eniei Buz-
zCamp - document ce atestă
curiozitatea și dorin�a tine -
rilor de a se dezvolta personal
și profesional. 

Programul BuzzCamp Bra -
șov include conferin�a cu te -
ma „Atitudinea care î�i schim -
bă via�a”, precum și două
workshop-uri sus�inute de că-
tre Arvato Bertelsmann cu
tema: Fă ceea ce î�i place și
nu vei lucra o zi în via�a ta –

Ghid practic de orientare în
carieră și Competence Call
Center – An entertaining,
friendly and dynamic place to
start building a career in com-
munication! „BuzzCamp este
mai mult decât un eveniment
de business. În cadrul eveni-
mentului, tinerii găsesc răs-
punsuri la întrebările pe care
le au și sfaturi direct de la
potențialii angajatori”, a de-
clarat Sabina Popârlan, Mar-
keting and Communication
Manager Inspire Group.  În-
scrierile se fac pe http://buz-
zcamp.ro/event/brasov. 

Numărul turiștilor care
au petrecut cel puțin o
noapte în unitățile de
cazare din România a
crescut cu 6,1% în pri-
mele nouă luni ale aces-
tui an comarativ cu pe-
rioada similară din
2013.

De asemenea, numărul în-
optărilor a crescut cu 5,7%,
arată datele UInstitutului
Na�ional de Statistică (INS).

Astfel, sosirile au însumat
6,569 milioane, iar
înnoptările 16,054 milioane.

Din total, sosirile turiştilor
români au reprezentat în pe-
rioada analizată 77,5%. Cea
mai mare pondere în totalul
turiştilor străini au deţinut-o
cei din Europa (77,5%), iar
din aceştia 85,7% au fost din
ţări UE. Cei mai mulţi turişti
au venit din Germania

(185.265), Italia (137.801) şi
Israel (106.105).

Sosirile în hoteluri au avut
o pondere de 74,8%. Durata
medie a şederii a fost de 2,6
zile la turiştii români, iar la
turiştii străini a fost de 2 zile.

Indicele de utilizare netă a
locurilor de cazare a fost de
26,9%. Sosirile vizitatorilor
străini în România, înregis-
trate la punctele de frontieră,
au fost de 6,54 milioane, în
creştere cu 2,6%. Plecările vi-
zitatorilor români în străină-
tate, înregistrate la punctele
de frontieră, au fost de 9,66
milioane, în urcare cu 7,9%.

În septembrie 2014, com-
parativ cu luna corespunză-
toare din anul precedent so-
sirile şi înnoptările au înre-
gistrat creşteri cu 10,8%, res-
pectiv cu 5,4%. Comparativ
cu septembrie 2013, la punc-
tele de frontieră s-a înregistrat

creşteri atât la sosirile vizita-
torilor străini (7,7%) cât şi la
plecările în străinătate ale vi-
zitatorilor români (14,5%).

Mai mulți turiști și  la Brașov.
Hotelurile şi pensiunile braşo-
vene au fost vizitate de
561.213 turişti în primele opt
luni ale acestui an, în creştere
cu două puncte procentuale
faţă de perioada similară a
anului anterior. O creştere mai
mare a avut-o numărul stră-
inilor care au vizitat judeţul –
6,3%, ajungându-se la un nu-
măr total al vizitatorilor din
alte ţări de 93.268, în timp ce
numărul turiştilor români a ur-
cat cu doar 1,2%, până la
467.945 de persoane. Dintre
turiştii străini care s-au cazat
în structurile de primire turis-
tică din judeţul Braşov, 70,2%
sunt europeni, 22,4% sunt
asiatici, 4,2% nord-americani
şi 3,2% sunt din alte ţări.

România a început să devină atractivă din punct de vedere turistic și pentru străini

Numărul turiștilor cazați
în România a crescut

Primele rezervări la Hotelul de Gheață
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Înscrierile continuă pentru BuzzCamp 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Prevenirea furturilor din buzunare, poşete, genţi
– Recomandări –

◾ Evitaţi pe cât
posibil locurile
aglomerate. Nu vă
înghesuiţi şi nu per-
miteţi să fiţi înghe-
suiţi atunci când
sunteţi la cumpără-
turi sau în mijloace-
le de transport în
comun.

◾ Nu păstraţi în acelaşi loc (portmoneu,
buzunar, geantă) banii, actele de
identitate şi cheile locuinţei sau autotu-
rismului dumneavoastră.

◾ Atunci când sunteţi la
cumpărături, luaţi doar
suma necesară efectuării
acestora. 

◾ Feriţi-vă de priviri indis-
crete când efectuaţi plăţi. 

◾ Aveţi grijă unde ţineţi
banii sau cardurile. Buzu-

narul din spatele pantalonilor sau poşeta
deschisă sunt întotdeauna vulnerabile.

◾ Nu încredinţaţi sume mari de bani sau
bunuri de mare valoare minorilor.

Trebuie să fim conştienţi de faptul că hoţii
exploatează orice neglijenţă de-a noastră,
dar dacă avem un comportament prudent,
acest fapt îi va descuraja şi le va împiedica
acţiunea. 

Din analizele întocmite la nivelul IPJ Braşov,
rezultă faptul că majoritatea furturilor din
buzunare se comit în mijloacele de transport
în comun (unde sustragerea bunurilor din
buzunarul hainei sau al pantalonului sunt

sp ecif ice
ca mod de
operare) şi
în pieţe (cu
m o d  d e
o p e r a r e
 caracteristic
– sustrage-
rea bunurilor din poşete), dar au fost înre-
gistrate fapte şi în localurile publice, instituţii
publice sau complexe comerciale.

În cazul furturilor din buzunare, principala modalitate de prevenire o constituie
manifestarea unei atenţii deosebite faţă de bunurile personale (poșetă, telefon,

portmoneu, bani, card bancar, etc) mai ales atunci când ne a�ăm în locuri
aglomerate (magazine, mijloace de transport în comun, spectacole etc.).

Pentru a preveni astfel de situaţii este bine 
să ţineţi cont de următoarele recomandări:
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Cum trăiau scheienii
acum o sută de ani 

Podul Creţului (imagine din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu)

Marţi

Cărturarul Sextil Puşcariu surprinde
în cartea „Braşovul de altădată” viaţa
grea pe care o duceau locuitorii din cel
mai vechi cartier al Cetăţii Braşov.

„În fiecare zi lucrătoare coboară din
Şchei, partea românească a Braşovului,
bărbaţi, femei, băieţi şi fete, cu câte o
 legătură de merinde în mână, cu cărţi
de şcoală sau cu marfă de vânzare. Ei
părăsesc grăbiţi stradele întortocheate
ale acestui cartier şi se scurg pe cele două
artere principale, pe Uliţa Mare (Strada
Prundului) şi Uliţa Furcoaie, venind de
pe Coastă, din Ciocrac, de Pe Tocile, de
pe Malul Ciurcului, de După Inişti şi din

alte uliţi şi ulicioare ale Şcheilor. Seara,
când se întorc pe acelaşi drum acasă,
pasul lor e obosit şi feţele lor sunt mai
îngândurate, dacă nu şi-au făcut ceva
«corajie» oprindu-se să bea câte un pa-
har două de rachiu dulce sau «rozol»,
la «Peşte» sau la «Rac» în piaţă, colţ cu
Târgul Cailor.

După ei vin lucrătorii în fabrici, de toate
vârstele şi de amândouă sexele, şi cei ce
fac slujbele de trepăduşi şi slugi de pră-
vălii. Hamalii vin cu funia lor, iar cei ce
încarcă lâna spălată de fete din Şchei
au legate de brâu căngile cu care apasă
sacii grei şi-i ridică pe care. 

La urmă coborau din Şchei şi se aşezau
la locurile lor în piaţă precupeţele gure-
şele, care se pricipeau aşa de bine să-şi
laude marfa. Ele erau brânzărese şi mai
ales făceau negoţ cu fructe. Iarna când
frigul nemilos muşca pe cei ce stăteau
pe loc, ele aveau o oală cu cărbuni
aprinşi la picioare.

Cum se explică această aservire a româ-
nilor din Şchei fabricilor, birourilor, pră-
văliilor şi negoţului mărunt din Cetate?
Desigur că locul strâmt pe care locuiesc
românii din această parte a Braşovului i-a
silit pe cei mai mulţi să caute să-şi câştige
hrana de toate zilele ca muncitori ca ziua.”



Toate elementele parcu-
lui aeronautic au fost
montate, însă locul de
joacă nu poate fi deschis
până ce welementele,
create special pentru
acest parc, nu vor fi
omologtate potrivit nor-
mativelor europene.

„În această săptămână va
veni un specialist de la Bucu-
reşti care va evalua fiecare
element, în vederea obţinerii
avizelor de funcţionare. Pro-
cedura este necesară deoarece
parcul aeronautic din Centrul
Civic este unicat, majoritatea
elementelor au fost confecţio-
nate special pentru acest parc,
iar aceste elemente nu sunt
standardizate şi omologate.
Procedura de omologare nu
se putea face decât după mon-
tarea elementelor, aşa că acum
suntem în această fază. Inte-
resul nostru şi al firmei par-
tenere care a construit acest
loc de joacă este de a le oferi

copiilor nu numai un loc de
joacă modern şi original, ci şi
care să le garanteze copiilor
siguranţa. Elementele sunt
montate, sperăm ca în cel mai
scurt timp să încheiem şi
această procedură iar copiii
să se bucure cât mai repede
de acest loc”, a declarat pur-
tătorul de cuvânt al Primăriei,
Sorin Toarcea. 

Lucrările de amenajare a
locului de joacă ce va purta

amprenta Premium Aerotec
au început în vara acestui an.
Au fost amenajate mai întâi
aleile, aleveolele pentru bănci
şi împrejmuirea, iar apoi s-a
trecut la confecţionarea şi
montarea tuturor elementelor
care vor face deliciul copiilor
din Braşov. 

Elementul cel mai atractiv
al noului loc de joacă va ră-
mâne avionul de 20 de metri
lungime şi 15 metri lăţime la

nivelul aripilor,
prevăzut cu lea-
găne şi toboga-
ne. În partea din
spate a navei,
copiii se vor pu-
tea căţăra pe un
perete special,
care reprezintă
şi una dintre
căile de acces în
aeronavă, ală-
turi de scări şi
de un tobogan
închis de 15
metri. Alte două

elemente de căţărare vor fi
amenajate la nivelul aripilor.
Podelele din interiorul avio-
nului vor avea forma unor po-
deţe din lemn, care trebuie să
dea senzaţia de mişcare. De
aripi vor fi agăţate leagăne
pentru copiii cu vârsta de pes-
te cinci ani. În jurul avionului
va exista şi o „pistă” din ma-
terial cauciucat.

Un alt element de referinţă
din locul de joacă va fi un

„turn de control” cu tobo-
gan, care le va fi accesibil
copiilor fie cu ajutorul unei
scări, fie pe un panou pe
care se vor putea căţăra cu
ajutorul unei frânghii. Alte
două tobogane – unul des-
coperit şi unul acoperit – vor
porni din corpul unei rache-
te, care va fi un alt element
din componenţa locului de
joacă.

De asemenea, constructorii
au amenajat şi o tiroliană, care

cu siguranţă îi va bucura pe
copii. 

Nu va lipsi nici groapa de
nisip, tot în formă de avion,
pentru copiii cu vârsta de
până la cinci ani. 

Pe două laturi ale parcului
vor fi amplasate leagăne cu
bară de protecţie, pentru cei
mai mici dintre copii, iar de
jur-împrejur vor fi bănci, ast-
fel ca părinţii şi bunicii să-i
poată supraveghea îndeaproa-
pe pe cei mici. A.P.

Până acum, au amenajat
locuri de joacă în Braşov,
prin parteneriat cu Primă-
ria, firmele Urban (inter-
secţia străzilor Venus şi
Apollo), Comprest (Triaj),
Coral Impex (intersecţia
Soarelui cu Calea Bucu-
reşti, în zona giratoriului),
Hutchinson (unul Mai
mare, pe B-dul Ştefan cel

Mare, şi unul mai mic, la
intersecţia Bulevardului
Saturn cu strada Uranus),
iar Schaeffler România a
amenajat întreg parcul Li-
vada Poştei, inclusiv cu
locul de joacă. Un proiect
asemănător este în lucru
la Kronospan, care doreş-
te să amenajeze parcul
din zona Fartec.

Locul de joacă aeronautic din 
Centrul Civic, la un pas de inaugurare

În perioada mini-vacanţei
şcolarilor din clasele I-IV, în

zilele de marţi, miercuri şi
joi  la Muzeul „Casa Mure-

şenilor” va avea loc un pro-
gram de educaţie muzeală
dedicat acestora. Programul
se va desfăşura între orele
10-12, timp în care partici-
panţii vor afla tainele supor-
tului de scris, a tiparului şi
tipografiei, după care vor în-
văţa să tipărească la replica
rotativei tipografice a Mure-
şenilor.

Cei care doresc să participe
se pot  înscrie la telefon
0268.477.864 sau adresa de
e-mail: ovidelsa@yahoo.com.
Preţul pentru fiecare participare
este de 2 lei. Se acceptă maxim
20 de elevi într-o grupă.

În perioada 12 – 15 noiem-
brie 2014, la Centrul Multi -
cultural al Universităţii
Transilvania, se desfăşoară ate-
lierul de dezvoltare personală
şi dans contemporan condus de
coregraful Cosmin Manolescu. 

Atelierul se va derula în pe-
rioada 12 – 15 noiembrie în
4 întâlniri de lucru, zilnic între
orele 18.00 – 22.00. Atelierul
va include sesiuni de lucru şi
discuţii cu ochii închişi, exer-
ciţii senzoriale şi masaj,
 incursiuni performative în
spatiul urban, improvizaţii şi
dans. Fiecare zi de atelier se

va finaliza cu o prezentare de
filme de dans şi discutii des-
pre dansul contemporan. 

Invitaţia este deschisă tutu-
ror celor care vor să experi-
menteze ceva nou, le place să
danseze şi să îşi descopere
corpul, celor care vor să în-
ţeleagă mai bine dansul con-
temporan sau au nevoie de o
schimbare în viaţa lor. 

Înscrierea participanţilor se
va face pe baza unei mesaj de
interes şi a unei biografii/CV,
trimise la adresele de email
serial.paradise@artsf.ro şi
 office@kunstadt.ro până la

data de 10 noiembrie 2014.
Înscrierea este finalizată odată
cu achitarea taxei de partici-
pare în valoare de 100 lei pen-
tru cele 4 zile de atelier. 

Cosmin Manolescu este co-
regraf, performer şi director
al Fundaţiei Gabriela Tudor.
Spectacolele sale au fost pre-
zentate cu succes la Bucureşti,
New York, Paris,  Lyon,
Roma, Dublin, Porto, Amster-
dam, Beirut, Riga etc. Din
1998 a condus ateliere de
dans pentru copii, actori, pro-
fesionişti ai dansului. 

Liana Adam

Înscrieri pentru atelierul experimental
de mişcare, emoţii şi dans contemporan 
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„Vacanţă la Tipografia Mureşenilor”

Şase locuri de joacă deja amenajate
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Brățară cu șocuri electrice care 
te ajută să scapi de obiceiurile proaste

O companie americană a
dezvoltat o bră�ară menită
să-i ajute pe oameni să
renun�e la obiceiurile proaste,
administrându-le un șoc elec-
tric de fiecare dată când nu-
și ating obiectivele. Printre
aceste obiceiuri pot fi lene-
vitul în pat diminea�a, prea
mult timp petrecut pe social me-
dia sau chiulul de la ora de gim-
nastică.

Utilizatorul pur și simplu ale-
ge un obicei prost de care
dorește să scape, îl programează
în aplica�ia smartphone a
bră�ării și alege pedeapsa pe
care aceasta o va administra.
Aceasta poate varia de la o
vibra�ie sau un semnal sonor,
până la trimiterea unui șoc elec-
tric ușor de până la 300 de vol�i,
relatează DPA.

Prin asigurarea unui stimul
negativ ori de câte ori este re-
petat un obicei prost, creierul
va începe treptat să asocieze
acest stimul cu comportamen-
tul respectiv. De-a lungul tim-
pului, creierul va stabili în cele
din urmă o legătură puternică
între obiceiul prost și pedeap-
sa corespunzătoare, așa încât
nu va mai fi nevoie de șoc —
va apărea o înclina�ie instinc-
tivă de a nu mai roade unghii-
le sau de a nu mai lenevi în

pat, de exemplu.
Dispozitivul, dotat cu teh-

nologie radio Bluetooth și
alte aplica�ii, poate fi utilizat,
teoretic, pentru aproape ori-
ce, dar așa cum este conceput
în acest moment pare să se
concentreze pe trei domenii
principale: somn, exerci�ii fi-

zice și productivitate, potrivit
portalului digitaltrends.com.

Bră�ara a fost dezvoltată de
o companie din Boston sub de-
numirea „Pavlok”, de la numele
fiziologului rus Ivan Pavlov, re-
numit pentru studiile sale din
1918 privind conceptul de
condi�ionare clasică.

Aparatul urmează să iasă pe
pia�ă în aprilie anul viitor și
compania afirmă că a primit
deja aproximativ de 1.000 de
pre-comenzi.

Chinezii au reuşit să ajungă până la Lună
China a încheiat prima mi-

siune dus-întors până la Lună.
După ce a zburat în jurul sa-
telitului natural al Pământului,
naveta chinezilor, la bordul
căreia nu se afla niciun astro-
naut, a aterizat cu succes în
Mongolia, scrie Russia Today.

Misiunea a fost un test pen-
tru o călătorie ambiţioasă pe
care chinezii o plănuiesc pen-
tru 2017, potrivit agenţiei

Xinhua. În cadrul misiunii ex-
perimentale din ultima săptă-
mână s-a folosit tehnologia
care ar urma să fie instalată
pe Chang’e-5, naveta pe care
chinezii o vor folosi pentru a
strânge probe de pe suprafaţa
Lunii, probe care ar urma să
fie aduse pe Pământ.

Este pentru prima dată când
oamenii de ştiinţă vor încerca
să facă acest lucru. Misiunile

anterioare nu au avut ca scop
aducerea pe Pământ a unor
probe prelevate de pe Lună.

Programul spaţial al Chinei
este controlat de armată. Pri-
mul astronaut chinez a ajuns
în spaţiu în 2003. Beijing-ul
plănuieşte să construiască o
staţie spaţială permanentă
până în 2020, dar şi să trimită
un echipaj de astronauţi pe
Lună.

Unic în Europa și singurul
din România, Muzeul
Trovanților sau ”pietrele
vii” este unul dintre cele
mai importante obiective
turistice din Oltenia. 

Aflat pe Drumul Na�ional 67
Râmnicu Vâlcea-Târgu Jiu, la
intrarea în Comuna Costești,
muzeul geologic în aer liber a
fost amenajat după anul 1990
de un grup de arheologi.

Trovan�ii sunt unele dintre
cele mai surprinzătoare scul-
pturi de piatră create de natură.
Dimensiunile lor variază de la
câ�iva centimetri până la
forma�iuni care ating 6-10 metri
și pot cântări de la câteva sute
de grame la câteva tone.
Trovan�ii sunt niște nisipuri gro-
siere, între granulele acestora
manifestându-se for�e de
atrac�ie și care prin presiune s-
au cimentat. Aceștia continuă
să iasă la iveală pe măsură ce
oamenii exploatează nisipul din
carieră. 

Există mai multe legende care
spun că aceste conglomerate ar
fi venite din cer sau că au puteri
miraculoase, care vindecă boli
sau sunt adevărate elixire. Oa-

menii locului au creat un mit
despre „pietrele care cresc” sau
„pietrele vii”. Aceștia spun ca
pietrele se nasc și cresc după
fiecare ploaie, iar unii le atribuie
energii negative. După fiecare
ploaie, nisipul ud începe să pre-
zinte mici elemente în formare,
asemănătoare cu pietrele mari

din preajmă, care duc cu gândul
la o „înmul�ire”, astfel că ele
pot crește cu 4-5 cm în 1.000
de ani. "Pietrele care cresc" au
fost găsite mai ales în perimetre
nisipoase. Cele foarte mici sunt
sfărâmicioase și prezintă chiar
niște excrescen�e ce sugerează
rădăcinile. Cele mari au un miez

dintr-o rocă extrem de dură,
în timp ce zona lor periferică
păstrează caracterul nisipos. 

Oamenii de știin�ă sus�in
că forma�iunile, numite în li-
teratura de specialitate și
„concre�iuni grezoase”, ar
avea peste 6 milioane de ani
vechime și ar fi apărut în
urma unor cimentări locale
ale nisipului, posibil pe fon-
dul unei activită�i seismice.
În urmă cu circa 6,5 milioane
de ani, în zona în care sunt
azi trovan�ii era un bazin de
sedimentare — o deltă. 

Depozitul de nisip s-a for-
mat prin depunerea succesivă
a materialului transportat de
râuri de pe continent. Odată
cu aceste sedimente din apă
s-au depus și produși chimici
(îndeosebi carbona�i de cal-
ciu), în exces. Peste primele
nisipuri s-au așezat alte se-

dimente, care le-au presat, apa
eliminându-se prin golurile ră-
mase între particule, iar granu-
lele s-au tasat. Dacă între
nisipuri se acumulează o canti-
tate suficientă de carbona�i, prin
cimentare ia naștere o gresie.
Așadar, ca rocă, trovan�ii sunt
„o gresie silicoasă”. 

Muzeul Trovanților se află în localitatea vâlceană Costești

Povestea „pietrelor vii”
Primele stomacuri umane miniaturale, obţinute în laborator
Cercetătorii de la Spitalul pentru copii din oraşul american
Cincinnati au reuşit să obţină în laborator primele sto-
macuri umane funcţionale şi în trei dimensiuni, în cadrul
unui studiu in vitro care deschide noi perspective de tra-
tament contra bolilor gastrointestinale, potrivit maxiscien-
ces.com. Oamenii de ştiinţă americani au obţinut pentru
prima dată în istorie ţesut stomacal, în 3D, pornind de la
celule suşă umane. Reuşita lor constă în câteva organe
miniaturale, cultivate în vase Petri. De mărimea unui bob
de mazăre, stomacurile minuscule sunt folosite pentru
a studia anumite patologii care afectează mucoasa sto-
macală, precum ulcer, cancer şi gastrită. Aceste maladii
gastrointestinale afectează aproape 10% din populaţia
mondială. Profesorul James Wells, coordonatorul principal
al cercetării consideră că, graţie studiului său, va fi posibil
într-un viitor nu foarte îndepărtat ca medicii să obţină în
laborator un stomac uman complet dezvoltat, care va
putea fi apoi transplantat pe un pacient care suferă de
o boală gastrointestinală gravă. Studiul a fost publicat în
revista Nature.

Boala Alzheimer se poate citi în ochi 
Un test oftalmologic pus la punct de specialiştii britanici
va ajuta la diagnosticarea precoce a bolii Alzheimer.  O
echipă de specialişti de la universităţile britanice Dundee
şi Edinburgh au dezvoltat un program computerizat numit
„Vampire”, care analizează în profunzime ochiul. Prin ana-
lizarea arterelor şi venelor oculare, oamenii de ştiinţă
speră să diagnosticheze precoce demenţa, mai ales boala
Alzheimer.  Cercetătorii au comparat imagini de înaltă re-
zoluţie a ochilor cu informaţiile medicale din arhivele unui
spital scoţian. Schimbările care au loc în corp induc mo-
dificări la nivelul ochilor pe care specialiştii le pot asocia
cu riscul de apariţie a unor boli, inclusiv demenţa.
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Pe scurt



Corona Wolves Brașov a
câștigat după prelungiri
partida cu Debrecen, ce
a contat pentru Liga
Mol, scor 2-1 (1-0, 0-1, 0-
0, 1-0).

Campioana României la ho-
chei pe ghea�ă, Corona Wolves
Brașov a avut nevoie de pre-
lungiri, pentru a trece dumi-
nică seară, de Debrecen, într-o
partidă ce a contat pentru Liga
Mol. La finalul timpului regu-
lamentar de joc, scorul a fost
egal 1-1. Corona a deschis sco-
rul în minutul 15 prin Richard
Filip, dar maghiarii au restabilit
egalitatea pe tabela de marcaj,
în minutul 27 prin Norbert
Hari. Repriza a treia nu a adus
niciun gol pe tabela de marcaj
și astfel s-a intrat în prelungiri.
În timpul suplimentar, Corona
Wolves Brașov a reușit să în-
scrie golul victoriei, în minutul
62, prin finlandezul Juhamatti
Hietamaki. În clasamentul Li-

gii Mol, Corona ocupă locul
4, cu un total de 26 de puncte
din 14 partide jucate. Lideri
sunt maghiarii de la Dab Do-
cler, cu 35 de puncte.

Fluierașii nu știu regulamentul.
Forma�ia de sub Tâmpa putea
câștiga toate cele trei puncte
puse în joc dacă „fluierașii”
cunoșteau regulamentul jocului
de hochei. Cu 58 de secunde
înainte de finalul timpului re-
gulamentar de joc, Csanad Vi-
rag a fost agă�at de un adversar
în situa�ie clară de gol. Arbitrii
Zsolt Csomortani și Cosmin
Topârceanu au acordat corect
șut de penalitate. Virag a pornit
de la centrul terenului, l-a
depășit pe goalkeeperul ma-
ghiar și a trimis pucul spre pla-
să. Portarul celor de la
Debrecen a aruncat crosa și a
blocat pucul din drumul spre
gol, caz în care, conform re-
gulamentului, trebuia acordat
gol valabil pentru Corona Wol-
ves Brașov. Decizia arbitrilor

a fost una cel pu�in bizară. Ei
au văzut infrac�iunea portaru-
lui maghiar dar în loc să acor-
de gol valabil au dictat
repetarea șutului de penalitate.
Virag a ratat din a doua încer-
care și Corona s-a impus doar
după prelungiri acumulând ast-
fel două puncte în loc de trei.
„La faza șutului nostru de pe-
nalitate, peste tot în lume, arun-
carea crosei de către portar în
calea pucului, înseamnă gol
pentru echipa adversă. Fără
excepție! Acesta trebuie să fie
un lucru știut de toți arbitrii,
ceea ce în meciul de astăzi nu
s-a întâmplat”, a spus tehni-
cianul „lupilor”, Jerry Ander-
sson.

Un meci echilibrat. La finalul
partidei, antrenorul oaspe�ilor
a declarat că meciul a fost unul
echilibrat și că forma�ia sa pu-
tea ob�ine mai mult dacă nu
apărea acea greșeală din pre-
lungiri. „A fost un meci bun
pentru fani, cu multe faze de

atac ale ambelor echipe. Cei
doi portari s-au descurcat foar-
te bine și ambele echipe au lup-
tat pentru victorie. Un meci
interesant în care în prelungiri
Brașovul s-a impus printr-un
gol înscris în urma unei greșeli
a echipei mele. Avem o echipă
nouă și ne dorim să construim
o echipă puternică pentru vii-
torul sezon”, a declarat tehni-
cianul oaspe�ilor Evgeny
Mukhin. „Astăzi am avut o
apărare puternică iar în atac
am reușit să creăm multe oca-
zii însă nu am reușit să și în-
scriem. Am făcut față cu brio
unei echipe rapide, cu un joc
tehnic. În viitor, sper să fim mai
eficienți în situațiile de supe-
rioritate numerică, nu cum s-
a întâmplat în meciul de azi. Îl
remarc în mod special în me-
ciul de azi pe Peter Klouda care
a muncit mai mult decât de obi-
cei, atât în ofensivă, cât și în
defensivă”, a spus tehnicianul
„lupilor”, Jerry Andersson.

Încă o victorie pentru
„lupii” Brașovului

SPORT 94 noiembrie 2014

Machado e dorit de „câini”
Fundașul Ricardo Macha-
do, în vârstă de 26 de ani,
căpitanul Braşovului, este
dorit din iarnă în Ştefan cel
Mare. Dinamo caută să-şi
repare problemele din apă-
rare și vrea cel puţin un
fundaş central în pauza de iarnă. Roş-albii şi-au fixat
prima ţintă: căpitanul „stegarilor", Ricardo Machado,
jucător cotat la 650.00 de euro conform transfermarkt.de.
„Câinii" vor să facă demersurile necesare pentru a-şi
asigura serviciile stoperului de la FC Braşov. Dinamo-
viştii ar dori să-l aibă pe Machado încă din iarnă, dar,
pentru aceasta, ar trebui să ajungă la un acord cu con-
ducerea ardelenilor. Stoican şi-a dat acordul pentru
transferul lui Machado. Dinamoviştii au rămas doar în
trei stoperi în acest moment, după trimiterea lui Adrian
Popa II la echipa secundă.

Coșmarul Stelei îi arbitrează din nou
Arbitrul polonez Marcin Borski va conduce la centru par-
tida dintre echipa portugheză Rio Ave şi formaţia Steaua
Bucureşti, din etapa a IV-a a grupei J a Ligii Europa, a
anunţat site-ul oficial al UEFA. Borski va fi ajutat de asis-
tenţii Rafal Rostkowski şi Marcin Boniek şi de asistenţii
suplimentari Tomasz Musial şi Bartosz Frankowski. Arbitru
de rezervă va fi Krzysztof Myrmus. Marcin Borski, este
polonezul care a arbitrat Steaua la meciul de coșmar cu
Napoli, din 2010, scor 3-3. Borski a devenit inamicul nu-
mărul unu al steliștilor după ce i-a lăsat pe italieni să în-
scrie golul egalizator, care a scos Steaua din Europa, în
minutul 98, chiar dacă de la margine se arătaseră doar
7 minute suplimentare. Imediat după golul lui Cavani, ju-
cătorii Stelei au sărit să-l bată pe Marcin Borski. Surdu
a fost oprit cu greu oamenii din staff-ul lui Lăcătuș să nu-
l lovească pe central. Partida Rio Ave - Steaua Bucureşti,
din etapa a IV-a a grupei J a Ligii Europa, se va disputa
joi, de la ora 22.05.

Finalista Cupei nu mai merge în Europa League
Finalista Cupei României nu va mai accede automat în
Liga Europa din această postură în cazul în care câşti-
gătoarea competiţiei va participa în Liga Campionilor ca
deţinătoare a titlului de campioană a Ligii I, conform noilor
reguli impuse de UEFA. În cazul în care câştigătoarea
Cupei României va cuceri şi titlul de campioană, parti-
cipând în Liga Campionilor, iar finalista ocupă un loc în
campionat în afara cupelor europene, accesul în Liga
Europa va fi oferit formaţiei clasate cel mai bine în ierarhia
Ligii I, după ultima formaţie care are acest drept. UEFA
a trimis tuturor federaţiilor naţionale afiliate scrisori privind
regulile de acces în cupele europene, valabile pentru
ciclul 2015-2018, ceea ce înseamnă că primul sezon
competiţional de aplicabilitate va fi 2015-2016.

Un ucrainean arbitrează la Giurgiu
Arbitrul ucrainean Serghei Boiko va conduce la centru
partida dintre echipa Astra Giurgiu şi formaţia scoţiană
Celtic Glasgow, din etapa a IV-a a grupei D a Ligii Europa,
a anunţat, site-ul oficial al UEFA. Boiko va fi ajutat de
asistenţii Serghei Bekker şi Volodimir Volodin şi de asis-
tenţii suplimentari Evgheni Aranovski şi Anatoli Abdula.
Arbitru de rezervă va fi Oleksandr Voitiuk. Partida Astra
Giurgiu - Celtic Glasgow, din etapa a IV-a a grupei D a
Ligii Europa, se va disputa joi, de la ora 20.00.

Real comparată cu Barca lui Guradiola
Real Madrid este pe primul loc în La Liga, iar jocul echipei
lui Carlo Ancelotti încîntă pe toată lumea. Marca compară
evoluţia „galacticilor" cu cea a Barcelonei lui Pep Guar-
diola. Jurnaliştii spanioli au făcut un sondaj, iar cititorii
au dat tot felul de argumente, unele pro, altele contra.
Luka Modrici a fost şi el chestionat despre acest lucru,
moment în care a părut destul de deranjat: „Nu se poate
compara deloc, noi suntem Real Madrid, avem o filosofie
proprie, nu ne interesează nici o comparaţie cu Barca
lui Guardiola”, a spus Modric. Real Madrid este pe primul
loc în La Liga după 10 etape, având 24 de puncte. Bar-
celona este abia a 4-a, cu 22 de puncte, la fel ca ocupanta
locului 5, Sevilla. Atletico Madrid e pe 3, în timp ce Va-
lencia e a 2-a, ambele cu câte 23 de puncte.

Belu și Bitang din nou la lot
Preşedintele Federaţiei Ro-

mâne de Gimnastică, Adrian
Stoica, a declarat că tehnicienii
Octavian Bellu şi Mariana Bi-
tang „şi-au clarificat lucrurile
pe care le aveau ei cu ei” şi au
redevenit antrenori ai lotului
feminin. Oficialul FRG a pre-
cizat că antrenorii nu au semnat
alte contracte cu federaţia. „Ei
sunt de mult în poziţia de an-
trenori ai lotului naţional. A fost
doar o etapă scurtă în care dân-
şii şi-au clarificat nişte lucruri
şi sunt la lotul naţional de mult.
După mondiale erau deja în

treabă. Acum lucrează efectiv
cu sportivele. Am discutat cu
dânşii, nu există contracte se-
parate, sunt într-o colaborare,
nu neapărat cu contractul pe
masă. E o problemă foarte ve-
che între noi, pentru că federaţia
are resurse limitate. Dar asta
nu e o chestiune care să-i îm-
piedice să pregătească lotul na-
ţional. Nu au avut alte doleanţe,
oamenii şi-au clarificat lucrurile
pe care le aveau ei cu ei şi sunt
înapoi la treabă. Nu e niciun
fel de problemă”, a declarat
Adrian Stoica.

Tecău a urcat în clasament 
Tenismanul Horia Tecău,

care a ajuns împreună cu
olandezul Jean-Julien Rojer
în semifinalele turneului
Masters 1000 de la Paris, a
urcat o poziţie în clasamentul
ATP de dublu şi ocupă locul
14, cu 3.740 de puncte. În
urma performanţei reuşite la
Paris, Tecău şi Rojer şi-au
asigurat calificarea la Tur-
neul Campionilor de la Lon-
dra. Florin Mergea a urcat
şi el o poziţie în ierarhia de
dublu, ocupând în prezent
locul 24, cu 2.775 de puncte.

Aceasta este cea mai bună
poziţie a lui Mergea în cla-
samentul de dublu. În clasa-
mentul de simplu, Victor
Hănescu a urcat de pe locul
130 pe 127, cu 417 puncte.
Adrian Ungur a urcat două
poziţii şi se află pe locul 152,
cu 348 de puncte, iar Marius
Copil a coborât zece poziţii
şi ocupă locul 173, cu 299
de puncte. Lider este în con-
tinuare sârbul Novak Djo-
kovici, urmat de elve�ianul
Roger Federer și de spaniolul
Rafael Nadal. 



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

BOXTROLI 
-3D- -PREMIERĂ-
(BOXTROLLS)
Regie: Graham Annable,
Anthony Stacchi
(AG) Animaţie, Aventuri
– dublat (97 min.)
orele: 13:30, 14:00,
16:15
ALFABET -PREMIERĂ-
(ALPHABET)
Regie: Erwin
Wagenhofer
(AG) Documentar
(113 min.)
ora: 13:15
JOHN WICK 
-PREMIERĂ-
Regie: David Leitch,
Chad Stahelski
(N-15) Acţiune, Thriller (96 min.)
ora: 19:15

DRAGOSTE 
& DESIGN
-PREMIERĂ-
(LOVE BY DESIGN)
Regie: Michael
Damian
(AG) Romantic
(120 min.)
ora: 17:00
HĂRŢI 
CĂTRE STELE 
-PREMIERĂ-
(MAPS TO THE
STARS)
Regie: David
Cronenberg
(AP-12) Dramă
(111 min.)
ora: 18:15
COARNE 
-PREMIERĂ-
(HORNS)
Regie: 
Alexandre Aja
(N-15) Dramă,

Fantastic, Horror, Thriller (125 min.)
ora: 17:30

80 DE SCRISORI 
-PREMIERĂ-
(EIGHTY LETTERS)
Regie: Václav Kadrnka
(AG) Dramă, Familie (75 min.)
ora: 15:15
SERENA 
Regie: Susanne Bier
(AP-12) Dramă (109 min.)
ora: 21:15
CUSCRII 
Regie: Radu Potcoavă
(AP-12) Comedie (80 min.)
ora: 20:15
AUTOMATA 
Regie: Gabe Ibáñez
(N-15) SF, Thriller (109 min.)
ora: 22:00
FURIA: EROI ANONIMI 
(FURY)
Regie: David Ayer
(N-15) Acţiune, Dramă, Război (134min.)
orele: 19:45, 22:15
ANNABELLE 
Regie: John R. Leonetti
(IM-18) Horror (98 min.)
ora: 15:30
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În această săptămână la
Teatrul „Sică Alexan-
drescu” se joacă urmă-
toarele spectacole.

Miercuri, 5 noiembrie 2014
„Un bilet spre fericire” de
Spiró György la sala Studio,
ora 19.00. 
Regia: Diana Lupescu
Cu: Bianca Zurovski, Mihai
Bica
Preţul biletelor: 10 lei Preţ
redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei

Joi, 6 noiembrie 2014
„Olenka” de Vasili Sigarev
la sala Studio, ora 19.00.
Regia: Sânziana Stoican
Cu: Iulia Popescu, Demis
Muraru, Relu Siriţeanu, Sil-
viu Debu
Preţul biletelor: 10 lei Preţ
redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei

Vineri, 7 noiembrie 2014
„Cel de lângă tine” de Da-

vid Lindsay Abaire la sala
Studio, ora 19.00.
Regia: Vlad Zamfirescu
Cu: Bianca Zurovski, Iulia

Popescu, Maria Gârbovan,
Carmen Moruz, Mirela
Borş, Mihaela Alexandru,
Gabriel Costea, Demis Mu-

raru, Relu Siriţeanu, Ciprian
Mistreanu
Preţul biletelor: 10 lei Preţ
redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei

Sâmbătă, 8 noiembrie 2014
„Auto” de Ernesto Caballero
la sala Studio, ora 19.00.
Regia: Sorin Militaru
Cu: Bianca Zurovski, Ligia
Stan, Marius Cisar, Doina
Teodoru
Preţul biletelor: 10 lei Preţ
redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei

Duminică, 9 noiembrie 2014
„Trei femei înalte” de Ed-
ward Albee, la sala Studio,
ora 19.00.
de Edward Albee
Regia: Sânziana Stoican
Cu: Virginia Itta Marcu,
Gabriela Butuc, Ada Con-
deescu, Relu Siriţeanu
Preţul biletelor: 10 lei Preţ
redus pentru elevi, studenţi,
pensionari: 5 lei

Horoscopul zilei
Berbec. Dacă ai un iubit/ă stabil/ă evită pe cât posibil flirtul
astăzi. Nu îţi crea singur/ă probleme atunci când nu este
cazul. Joaca nu îţi va aduce nimic bun în acest moment! 
Taur. Nu oferi bani cu împrumt astăzi, indiferent cine îţi
cere ajutorul. Chiar dacă îţi sunt prieteni, nu te lăsa sensi-
bilizat/ă de promisiuni făcute la disperare. 
Gemeni. Evită disputele pe cât posibil astăzi, altfel nu vei
face altceva decât să pierzi vremea. Dacă discuţiile pe care
le porţi ating subiectul bani atunci nu se anunţă semne bune! 
Rac. Astăzi, promisiunile neonorate îţi vor strica imaginea,
dar şi şansa de a te remarca. Nu trebuie să îţi pierzi cumpătul,
vei mai avea o astfel de ocazie cât de curând. 
Leu. Eşti foarte promt/ă, iar această atitudine te va promova.
Superiorii tăi vor avea numai cuvinte de laudă pentru tine,
şi ai toate şansele să câştigi nişte bani în plus.
Fecioară. Încearcă astăzi să nu mai amâni ceea ce ştii că tre-
buia făcut deja de ceva vreme, altfel nu vei reuşi să avansezi.
În plus o atitudine delăsătoare îţi va strica imaginea.
Balanţă. Astăzi vei inspira şi motiva oamenii din jurul tău,
iar pentru acest lucru vei fi apreciat/ă. Există însă şi părţi
proaste, partenerul tău de viaţă se va simţi neglijat.
Scorpion. Ai făcut multe eforturi până acum de a-i ajuta pe
cei din jurul tău, însă astăzi este timpul să te mai gândeşti
şi la tine. Încearcă să te răsfeţi şi să îţi faci mofturile. 
Săgetător. O relaţie de amiciţie ori profesională se va trans-
forma astăzi într-o adevărată poveste de dragoste. Dacă eşti
angajat/ă într-o relaţie, ai grijă să fii sincer/ă.
Capricorn. Astăzi există riscul de a fi păcălit/ă, fie de necu-
noscuţi, fie de cunoscuţi. În ambele cazuri dezamăgirea va
fi aceeaşi, însă va fi şi o lecţie de viaţă pentru tine. 
Vărsător. Munca ta va cunoaşte primele roade astăzi, aşa că
eforturile tale nu au fost în zadar. Nu vei câştiga nimic pe
degeaba, aşa că te poţi mândri cu reuşitele tale.
Peşti. Încearcă să nu te cerţi cu nimeni astăzi, chiar dacă
nervii îţi vor fi puşi la grea încercare. În alte condiţii, un
mic conflict se poate transforma într-o adevărată ceartă.
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Galeria KronArt vă invită
astăzi, 4 noiembrie, la expo-
ziţia de carte şi artă a Danielei
Andreescu. Vernisajul expo-
ziţiei de pictură va avea loc la
ora 13.00, la sediul galeriei,
de pe strada Postăvarului

nr.18. Vor fi prezentate şi căr-
ţile ”The Gift of Now”, ”Sub
Pomul de scorţişoară”, ”Cum
traversezi un curcubeu” şi
”Conversaţii cu tine”, de Da-
niela Andreescu, apărute la
Editura Herald.

Expoziţie de carte 
şi artă la KronArt ◾ Ultima fiţă la o nuntă nu-i fântâna cu ciocolată şi nici cvartetul

live…ci priza cu încărcătoare pentru telefoane…

◾ Niciodată nu pot aduce acasă o femeie. În primul rând, din cauza
părinţilor iar, în al doilea rând, din cauza nevestei.

◾ Am strivit o muscă pe peretele de deasupra biroului meu şi am
 lăsat-o acolo, să fie un exemplu pentru orice coleg care mă bâzâie.

Bancuri

Astăzi în Braşov

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

Spectacole la
„Sică Alexandrescu”
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Vestea morţei lui Take
Ionescu a fost un fulger
din senin, un fulger
care a trăznit unul din
cei mai frumoşi şi vigu-
roşi brazi, cari se înăl-
ţau pe culmile geniului
românesc.

Toţi îl ştiam de o veşnică
tinereţe fiindcă activitatea lui
continuă, inteligenţa lui vie
şi strălucitoare, talentul lui
magnific, – întreaga lui per-
sonalitate multiplă şi com-
plexă ce se răspândea  în
toate domeniile de gândire şi
acţiune, da impresia unei
eterne, inepuizabile surse de
viaţă.

El însuşi avea acest senti-
ment despre durabilitatea vie-
ţei lui – sentiment isvorât în
mod firesc şi logic din con-
ştiinţa forţei lui sufleteşti,

 într’o permanentă datorie de
gândire şi într’o lirică expan-
siune de verb şi de gest.

În clipa când a luat condu-
cerea unui guvern care nu pu-
tea fi decât efemer, dar care
însemna pentru el acea sigură
etapă de consacrarea politică
şi indicaţia dobândirei acelei
situaţii cu prisosinţă meritată
între care a râvnit veşnic, dar
pe care destinul a dejucat-o
cu o sprintenă dar amarnică
ironie, spunea d-lui profesor
I. Petrovici, fost ministru şi
fost coleg de bancă ministe-
rială cu el: 

– Am 64 de ani (din femi-
nina cochetărie a talentului
şi a darului seducţiunei îşi
micşora vârsta cu doi ani).
Mai am de trăit încă zece ani
buni...

Dacă credea că mai are de
trăit zece ani buni, de sigur,

în explicabilul iluzionism de
care nu sunt scutiţi nici
 oamenii cei mai superiori,
cât socotea că mai are de trăit
cu anii de odihnă în faţa ma-
relui repaos ce-l reprezenta
moartea!

Dar destinul, care nu l’a
cruţat nici odată, de data asta
a trecut dela ironie, căruia el
om superior de inteligent ştia
să răspundă fie cu un zâmbet
sceptic, fie cu o surâzătoare
resemnare, la o lovitură bru-
tală: l’a trăsnit în cea mai su-
perbă ascendenţă, in cea mai
optimistă încredere de viitor.

Scăpat prin minune de
moarte, atunci când el şi noi
toţi îl socoteam aparţinând
vieţei cu toată ardoarea lui
de luptă, cu strălucitorul lui
isvor de gândire, talent şi ac-
ţiune, el moare departe de
patria pe care a iubit-o şi în

slujba căreia şi-a pus cu un
avânt de poet şi apostol mi-
nunatele daruri ale fiinţei lui.

Moartea lui a produs nu nu-
mai o adevărată consternare
în ţară, care în fond, sub fluc-
tuaţiile polemicei şi patimei
politice l’a apreciat ca pe o
preţioasă podoabă a neamului,
ci o mare emoţie în opinia pu-
blică europeană.

Moartea lui prin atenţia
simpatică care a atras-o asu-
pra României, a servit în mod
egal ca şi viaţa lui în ţară.

Şi acum, odihnească în
pace şi în glorie, în seninătatea
nemurirei pe care a cucerit’o
prin risipa şi strălucirea unui
mare talent pus de-apururi în
slujba patriei!

(Carpaţii, Anul II, Nr. 35,
Vineri 30 Iunie 1922)
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Cu câteva zile în urmă,
în curtea tribunalului mi-
litar din Nancy „baione-
tele stau în patru colţuri”.
În centrul cadrilatelului
stau doi oameni. Apare
judecătorul militar cu o
foaie de hârtie. Cuvintele
rostite răsună ca bulgării
de pământ îngheţat pe si-
criu, în inimile celor doi
acuzaţi: Jean Ross şi
Charles Lobstein. Jean
Ross, reprezentant în De-
partamentul Moselle şi
Charles Lobstein au fost
condamnaţi la moarte de
Tribunalul Militar pentru
spionaj şi conspiraţie se-
paratistă.

În redacţie sună telefonul.
Charles Lobstein acum doi
ani a trăit în Braşov.
Mecanicul Charles Lobstein

Actele Inspectoratului de
Securitate Internă de la Bra-

şov dovedesc faptul că Lob-
stein a lucrat în Braşov. In-
spectorul Zamfir nu îşi aduce
aminte de acest nume, dar nu
e de mirat, pentru că în ultima
perioada foarte mulţi nemţi,
francezi, englezi, americani şi

cetăţeni din ţările balcanice
s-au stabilit pentru perioade
scurte în Braşov. Dar dosarul
este scos de la arhive şi aflăm
datele despre Lobstein. Char-
les Lobstein, 32 de ani, din
Alsacia, este angajat ca me-

canic la fabrica
de avioane. A
venit împreună
cu soţia în ora-
şul de sub poa-
lele Tâmpei şi a
trăit şi lucrat aici
două luni, după
care s-a întors
în Franţa.

– A  f o s t
 e x e c u t a t ?  –
 întreabă mirat
i n s p e c t o r u l
Zamfir. Dar din
punct de vedere
politic nu a avut
probleme aici.

Proprietarul
tutungeriei de lângă Coroana
îşi aduce aminte de trei tineri
care lucrau la IAR şi cumpă-
rau tutun de la el. Lobstein,
Feryburg şi încă unul. Dintre
ei numai Lobstein vorbea ger-
mana. Era din Alsacia, un tâ-

năr vesel şi glumeţ, şi la fie-
care început de lună aştepta
bani. Fuma foarte mult, ţiga-
rete gaulois cu foaie galbenă
şi tutun închis. Fuma cam
două pachete pe zi.

De la bancă este ilegal să
spună dacă le-a fost client
acest Lobstein. Dar neoficial
aflăm că mecanicul de la IAR
a primit de trei ori în cont
bani. Banii transferaţi au venit
prin Bucureşti şi erau în jur
de 20.000 lei.

Un membru al coloniei
franceze din Braşov spune că
l-a cunoscut. Era un bărbat
blond şi înalt şi îşi iubea foar-
te mult soţia, pe Louise, pe
care a cunoscut-o în Stras-
sbourg. Când IAR Braşov a
solicitat mecanici de avioane
din Franţa, Lobstein s-a oferit
imediat şi a câştigat rapid
postul pentru că vorbea foarte
bine germana.

– Ştiaţi că făcea şi politică?
– Nu. Era un om vesel, îşi

iubea munca şi soţia, şi îi plă-
cea foarte mult să citească.
Primea cărţi şi ziare din Fran-
ţa, citea în franceză şi germa-
nă. Îmi pare rău pentru el, că
a fost om bun – a spus colo-
nistul.

Cam atât am aflat despre
perioada petrecută la Braşov
de Charles Lobstein. Aici a
dus o viaţă liniştită, doar că
primea nişte bani în cont. Şi
nu a avut probleme politice.
Dar se pare că în Franţa a
avut.

(Laer József. A brassói
repülőgépgyár müszerésze

volt Charles Lobstein, a
kémkedésért kivégzett

elzászi összeesküvő. 
În: Brassói Lapok, nr. 256,

5 noiembrie 1939, p.15)

Cristina Baciu

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Doliul României-Mari
4 noiembrie 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ 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”

Alsacianul Charles Lobstein, executat pentru spionaj, 
a lucrat ca mecanic la fabrica de avioane de la Braşov
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Ferrari a construit modelul Sergio
în doar şase exemplare. Concep-
tul prezentat în 2013 la Salonul
Auto de la Geneva a fost proiectat
în colaborare cu Pininfarina. Cei
şase cumpărători au scos din bu-
zunar câte două milioane de do-
lari, pentru a intra în posesia
supercar-ului exclusivist.

În fiecare an, Ferrari produce doar

7.000 de automobile. Marca auto este
deţinută de grupul Fiat Chrysler Auto-
mobiles şi în prima jumătate a anului a
avut venituri de 1,3 miliarde euro, în
creştere cu 14,6% faţă de aceeaşi pe-
rioadă a anului trecut.

Numele clienţilor care au cumpărat cele
şase exemplare Ferrari Sergio nu au fost
divulgate, dar în trecut personalităţi pre-
cum muzicianul Eric Clapton au achizi-
ţionat modele Ferrari în ediţie limitată.

Ferrari Sergio a fost construit pe
arhitectura lui Ferrari 458 Spider şi
poate accelera de la 0 la 100 km/h în
mai puţin de 3,4 secunde. Un alt mo-
del construit în ediţie limitată este
LaFerrari. O mie de doritori s-au în-
scris pe listă pentru a cumpăra unul
din cele 499 de modele disponibile.
Ca şi în cazul lui Sergio, nu cumpă-
rătorii aleg maşina, ci Ferrari alege
cumpărătorii.

Ferrari Sergio, serie 
de doar şase exemplare

Cum arată Duster Oroch
Renault a prezentat la Sa-

lonul Auto de la Sao Paulo
(Brazilia), conceptul Duster
Oroch, rezultatul activităţii
centrului de design al compa-
niei pentru America Latină.

„Duster Oroch este un mo-
del robust, reprezintă munca
desfăşurată de centrul de des-
ign al Renault din Sao Paulo
şi comprimă o energie emo-
ţională, caracteristică de -

signului din
America Lati-
nă”, a afirmat
Laurens van
den  Acker,
şef de design
la grupul Re-
nault.

Conceptul
Duster Oroch
are o cabină

dublă (pentru cinci pasageri),
roţi de 18 inci, iar tabloul de
bord are un ecran multimedia
care prezintă  imagini captu-
rate de două camere instalate
în spatele vehiculului. 

Conform datelor Renault,
modelele pick-up reprezintă
aproape 75% din piaţa vehi-
culelor comerciale uşoare
(LCV) din America de Sud,
peste 920.000 de unităţi, ast-
fel încât Renault a preferat să
prezinte Duster Oroch în Bra-
zilia şi nu la Salonul Auto de
la Paris, care s-a desfăşurat în
perioada 2 – 19 octombrie.

ESP-ul este obligatoriu 
pentru toate maşinile noi vândute în Europa

Toate autovehiculele noi cu
masa de până la 3.5 tone vân-
dute în Uniunea Europeană
după data de 1 noiembrie vor
fi echipate în standard cu ESP,
sistemul de control al stabilităţii. 

Obligativitatea echipării au-
tovehiculelor cu sistemul de con-
trol al stabilităţii este dată de o
normă europeană care va intra
în vigoare din 1 noiembrie 2015
şi pentru celelalte autovehicule
noi vândute în Uniunea Euro-
peană. Datele celor de la Bosch,
furnizorul care a inventat acest
sistem alături de Continental,
arată că 84% dintre vehiculele
noi din Europa aveau deja ESP

în standard la începutul anului.
Sistemul ESP este considerat
cel mai important sistem de si-
guranţă pentru vehicule de la
inventarea centurii de siguranţă,
aproape 80 la sută dintre acci-
dentele care au loc printr-un de-
rapaj putând fi prevenite dacă
acest sistem ar echipa toate ve-
hiculele de pe şosea.

Doar în anul 2011, siste-
mele ESP au prevenit peste
33.000 de accidente cu răniţi
şi au salvat peste 1.000 de
vieţi, spune un studiu realizat
de Bosch. Cifrele de mai sus
sunt valabile doar pentru sta-
tele membre UE. 

De la lansarea iniţială a
ESP-ului, în 1995, sistemul a
prevenit 190.000 de acciden-
te şi a salvat peste 6.000 de
vieţi în Europa, estimează cei
de la Bosch. Sistemul de con-
trol al stabilităţii este evoluţia
logică a ABS-ului, un sistem
de siguranţă dezvoltat de
Bosch în 1978. Datorită sen-
zorilor din dotare, ESP-ul
poate să frâneze oricare din-
tre roţile unui vehicul pentru
a contracara un derapaj şi are
capacitatea de a asista con-
trolul tracţiunii şi să stabili-
zeze remorcile care au intrat
în derapaj. 

Mercedes cumpără 25% din acţiunile Agusta Motor
Divizia Mercedes-AMG a companiei germane Daimler va
achiziţiona 25% din acţiunile producătorului italian de mo-
tociclete MV Agusta Motor, relatează Bloomberg.
Mercedes şi MV Agusta au semnat un parteneriat pe termen
lung pentru servicii de marketing şi distribuţie, potrivit unui
comunicat comun al celor două companii. De asemenea,
Mercedes va desemna un reprezentant în cadrul consiliului
de administraţie al companiei italiene.Detaliile financiare ale
acordului, care trebuie aprobat de autorităţile de reglementare
relevante, nu au fost făcute publice. Potrivit comunicatului,
parteneriatul ar putea fi aprobat la finele lunii noiembrie.

Bolizii BMW 
BMW a prezentat a doua generaţie pentru modelele de
BMW X5 M şi BMW X6 M. Motorizările de 575 CP le
permite un sprint de 4,2 secunde până la 100 km/h, cu
transmisia automată cu 8 viteze (M Steptronic). Conform
BMW, consumul este, în medie, de 11,1 litri de benzina
pentru 100 km parcurşi, iar emisia de noxe de 258 grame
CO2/km. Propulsorul este un V8, de 4,4 litri, biturbo, care
livrează 750 Nm, este disponibil între 2.200 şi 5.000 rpm.
Sistemul Launch Control vine standard, iar sistemul de
control electronic al stabilităţii DSC are o functie MDM
(M Dynamic Mode) care permite şoferului să facă mici
derapaje controlate. Pentru circuit, există posibilitatea
de a decupla de tot sistemele electronice de stabilitate.

Mazda pregăteşte lansarea lui CX-3
Cel mai nou model al Mazda, care este un SUV compact,
va fi dotat cu gama de Tehnologii SKYACTIV şi integrează
limbajul de design „KODO – Sufletul mişcării”.Tot la Sa-
lonul Auto de la Los Angeles va fi prezentat şi noul roadster
MX-5. Gama de motorizări va include fie motorul de 1,5 l
benzină sau de 2.0l benzină SKYACTIV-G, configurate
exclusiv pentru noua MX-5 şi montate longitudinal pentru
trenul de rulare cu tracţiune spate.


