
Ziar Gratuit An I, Nr. 161 ◼ 12 pagini ◼ Miercuri, 5 noiembrie 2014Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov 
str. Apullum nr. 3, fax: 0268.470.504, e-mail: bjt@addjb.ro

ISSN 2360–0217
ISSN-L 2360–0217

4,4193
3,5277

132,6929

Euro
USD
Gram Aur

VALUTĂ

Dacă Ţara Făgăraşului ar fi putut da preşedintele, atunci
Klaus Johannis ar fi fost ales din primul tur de scrutin, în
cea mai înaltă funcţie în stat, potrivit rezultatelor de duminică
prezentate de liberali. Pe de cealaltă parte, PSD-iştii

 braşoveni susţin că Victor Ponta a înregistrat un rezultat
remarcabil, deşi candidatul lor are mai puţin cu 8,25% faţă
de Johannis. Aceştia sunt cei doi prezidenţiabili care au
 rămas în cursa electorală pentru turul doi de scrutin. 

Cum s-a votat pe
localităţi în Braşov

Triajul are un nou capăt de linii. Au
fost finalizate, astfel, lucrările de
amenajare a unui complex RAT care
să deservească persoanele care fo-
losesc transportul în comun. În
această zonă întorc autobuzele şi tro-
leibuzele, însă vor putea opri şi ma-
şinile care aduc în Braşov călători
din localităţile limitrofe. Triajul face

parte din proiectul european integrat
ce prevede construcţia a cinci staţii
finale pentru traseele de autobuze,
însemnând cinci terminale moderne
ce încorporează toate facilităţile obiş-
nuite în transportul din orice stat ci-
vilizat. Terminalele moderne sunt
incluse în reţeaua de transport din
zona metropolitană. 

Capătul de linie RAT din Triaj, modernizat
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S-au finalizat lucrările pentru ame-
najarea Centrului Comunitar din Co-
muna Vulcan. Amenajarea clădirii
s-a încheiat, iar după ce mobilierul
va fi aranjat şi vor fi instalate dotările,
va avea loc şi deschiderea oficială. 
„Centrul Comunitar Vulcan îşi pro-
pune dezvoltarea socio-culturală a
comunei Vulcan şi a comunităţilor

învecinate prin îmbunătăţirea infras-
tructurii şi crearea de spaţii corespun-
zătoare desfăşurării acestui gen de
activităţi, a unor ateliere tematice,
 cluburi şi cercuri ale copiilor, spaţii
adecvate bibliotecii publice a comu-
nei, unei săli multimedia”, a precizat
Gheor ghe Călburean, primarul
 Comunei Vulcan. 

Centrul Comunitar din Vulcan, finalizat

pag. 4

Creşterea economică a
României încetineşte
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Comisia Europeană (CE) a revizuit în scădere previziunile
privind creşterea economică a României în 2014 şi 2015, es-
timate la 2% şi respectiv 2,4%, faţă de 2,5% în 2014 şi 2,6%
în 2015, cum prognozase în mai Executivul comunitar, cu
prilejul previziunilor de primăvară. Creşterea PIB-ului Ro-
mâniei ar urma să se redreseze după o diminuare în 2014
cauzată de reducerea investiţiilor. Inflaţia va creşte uşor, după
o scădere accentuată în 2014, estimează Comisia Europeană.
Ritmul creşterii economiei româneşti a încetinit în ritm anual,
de la 3,5% în 2013 la 2,4% în primul semestru din 2014, în
principal ca urmare a încetinirii înregistrate în trimestrul doi.
Consumul privat şi exporturile au reprezentat principalele
motoare ale creşterii, în timp ce investiţiile au avut în conti-
nuare o contribuţie negativă. Ca rezultat, PIB-ul ar urma să
crească la 2% în 2014. 
În semestrul doi din 2014, îmbunătăţirea încrederii şi venitul
disponibil mai ridicat ar urma să sprijine consumul. Majorarea
investiţiilor ar urma să-şi recâştige avântul, susţinută de in-
vestiţiile din sectorul public şi privat, estimează Comisia Eu-
ropeană. Riscurile negative cu care se confruntă România
includ un proces de deleveraging mai rapid decât se estima,
impactul deteriorării suplimentare a tensiunilor geopolitice
ce afectează încrederea şi perspectivele economice ale prin-
cipalilor parteneri comerciali. În sens invers, se pot înregistra
investiţii mai ridicate, ca urmare a absorbţiei peste aşteptări
a fondurilor UE şi a cererii mai solide pe plan intern.
Evoluţiile pe piaţa forţei de muncă nu s-au modificat sub-
stanţial în primul semestru din 2014. Numărul angajaţilor a
rămas neschimbat. În 2014, creşterea numărului de angajaţi
ar urma să rămână sub nivelul din 2013. În 2015 şi 2016 si-
tuaţia se va redresa gradual, datorită avansului mai solid al
economiei. Rata şomajului a scăzut de la 7,3% în decembrie
2013 la 7% în iunie 2014 şi ar urma să se stabilizeze în viitor.
În 2014, deficitul ar urma să scadă la 2,1% din PIB, de la
2,2% din PIB în 2013.
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Condi�iile agrometeorologi-
ce estimate pentru următoarea
săptămână vor fi favorabile
desfășurării lucrărilor agricole
specifice campaniei de toam-
nă, respectiv recoltare, trans-
port, depozitare, arături și
fertilizări, se men�ionează în
prognoza agrometeorologică,
valabilă în intervalul 4-10 no-
iembrie și întocmită de
Administra�ia Na�ională de
Meteorologie. 

Procesele fiziologice ale cul-
turilor de toamnă vor evolua,
în general, normal în aproape
toate regiunile agricole și ușor
mai lent în zonele depresionare
din nordul și centrul �ării.

Conform specialiștilor
ANM, starea de vegeta�ie a
plantelor va fi bună și medie
în cea mai mare parte a teri-
toriului, iar în semănăturile tar-
dive și pe suprafe�ele cu
deficite de apă în sol din sud-

estul �ării, uniformitatea și vi-
gurozitatea culturilor se va pre-
zenta în continuare medie și
slabă. În func�ie de data semă-
natului, orzul și grâul se vor
afla predominant la germinare
(50-100%), răsărire (20-
100%) și apari�ia frunzei a tre-
ia (10-80%), mai avansate
fiind culturile din sudul și estul
�ării aflate la înfrunzire (3-5
frunze).

În plus, rapi�a va parcurge
fazele de germinare (80-
100%) și răsărire (40-100%),
precum și dezvoltarea apara-
tului foliar (4-14 frunze), iar
sfecla de zahăr se va recolta
pe ultimele suprafe�e din cen-
trul �ării.

De asemenea, la pomii fruc-
tiferi se vor continua fazele de
maturare a lemnului, îngălbe-
nirea și căderea frunzelor și fi-
nalizarea recoltării la varietă�ile
tardive. În toate planta�iile, vi�a

de vie va înregistra maturarea
coardelor, colorarea și căderea
fiziologică a frunzelor.

Condi�iile agrometeorologi-
ce prognozate vor fi favorabile
desfășurării lucrărilor agricole
specifice campaniei de toamnă
(recoltare, transport, depozi-
tare, arături, fertilizări etc.), în
timp ce se recomandă finali-
zarea semănatului la grâul de
toamnă, efectuarea arăturilor
pe terenurile cu o bună apro-
vizionare cu apă a solului, apli-
carea îngrășămintelor minerale
pe bază de fosfor și potasiu la
culturile înfiin�ate în epoca op-
timă, precum și lucrări de
între�inere în vii și livezi.

Aprovizionarea cu apă în
cultura grâului de toamnă, în
stratul de sol 0-20 cm, se va
încadra în limite satisfăcătoare,
apropiate de optim și optime,
în majoritatea regiunilor agri-
cole. 

40% din români, supuşi riscului de sărăcie
Cel mai ridicat procent de per-

soane supuse riscului de sărăcie
şi excluziune socială din Uni-
unea Europeană se înregistra, în
2013, în Bulgaria (48%), Ro-
mânia (40,4%), Grecia (35,7%),
Letonia (35,1%) şi Ungaria
(33,5%), potrivit Oficiului Eu-
ropean de Statistică (Eurostat).

Nivelurile cele mai reduse ale
acestui indicator se înregistrau
în Cehia (14,6%), Olanda
(15,9%), Finlanda (16%) şi
Suedia (16,4%). La nivelul celor
28 de state din Uniunea Euro-
peană, anul trecut, 24,5% din
populaţie - respectiv 122,6 mi-
lioane de persoane - erau supuse

riscului de sărăcie şi excluziune
socială, comparativ cu 24,8%,
în 2012 şi cu 23,8% în 2008.
Un obiectiv al Strategiei Europa
2020 este scoaterea din categoria
celor expuşi sărăciei şi excluziu-
nii sociale în UE a cel puţin 20
de milioane de persoane până
în 2020.

Guvernul României va fi
nevoit să crească taxe
sau să taie cheltuieli
pentru a compensa scă-
derile de venituri prog-
nozate în 2015 din
reducerea CAS, a taxei
pe stâlp şi a accizelor, în
caz contrar urmând ca
deficitul bugetar să urce
la 2,8% din PIB, aprecia-
ză Comisia Europeană,
cu 10 miliarde lei peste
ţintă.

„Pentru 2015, deficitul bu-
getar al României este prog-
nozat să crească la 2,8% din
PIB, dacă se asumă că Guver-
nul nu va lua nicio măsură de
politică fiscală. Până la data
limită pentru elaborarea
prognozei, nu a fost trimis
niciun proiect de buget
pentru 2015. Prognoza a
avut în vedere impactul
pe întregul an viitor al
reducerii contribuţiilor
de asigurări sociale,
care vor conduce la o

pierdere de venituri de 0,8%
din PIB pe parcursul lui
2015”, se arată în raportul
Comisiei Europene privind
prognoza economică de toam-
nă.

Ţinta de deficit convenită
de autorităţile române cu FMI
şi CE pentru 2015 este de
1,4% din PIB, respectiv la ju-
mătate din
actuala

prognoză a CE, echivalând cu
un deficit suplimentar de
aproape 10 miliarde de lei.

De asemenea, reducerea cu
0,5 puncte procentuale a taxei
pe construcţiile speciale va
avea un impact negativ asupra
veniturilor estimat la 0,1% din
PIB „Potrivit legii, se aşteaptă
ca accizele să fie reduse în
2015. Chltuielile bugetare ar
urma să scadă uşor, inclusiv
din cauza unor investiţii pu-
blice ceva mai mici”, se spune
în raport. Pentru acest an, Co-
misia Europeană estimează

o reducere a deficitului bu-

getar la 2,1% din PIB faţă de
2,2% din PIB în 2013.

Pe partea de venituri, CE
notează că majorarea accizelor
la carburanţi şi lărgirea bazei
de impozitare pe proprietate
au contrabalansat creşterea
mai slabă a încasărilor din
TVA şi minusul de venituri
din reducerea CAS cu 5 punc-
te procentuale, care a intrat în
vigoare de la 1 octombrie. „Pe
partea de cheltuieli, absorbţia
fondurilor europene şi inves-
tiţiile publice au fost semnifi-
cativ sub aşteptări, dar ar
urma să revină în ultimul tri-
mestru al anului”, se spune în
raportul CE.

Deficitul este prognozat că
se va deteriora de la 1,75%
din PIB în 2014 la 2,5% din
PIB în 2015-2016. Datoria

publică ar urma să creas-
că de la 37,9% din

PIB în 2013 la
41,1% în 2015.

Avertizare pentru Guvern: 
Veţi fi nevoiţi să creşteţi taxele

BNR  reduce dobânda-cheie la 2,75%
Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României

(BNR) a decis ieri să reducă rata dobânzii de politică mo-
netară de la 3 la 2,75% pe an, nou minim istoric, coridorul
de variaţie de la 2,75 la 2,5%, precum şi ratele rezervelor
minime obligatorii pentru pasivele în valută, de la 16 la 14%.
Aceasta este a treia reducere a dobânzii de politică monetară
după reluarea ciclului de scădere, în luna august, când
Banca Naţională a operat o tăiere de 0,25 puncte procen-
tuale, de la 3,5 la 3,25%. La finele lunii septembrie, BNR a
operat o nouă reducere, de la 3,25 la 3%. 

România, sub Mongolia, Trinidad Tobago şi Uzbekistan
Într-un top al prosperităţii pe 2014, România ocupă locul 60,
potrivit unui studiu realizat de institutul britanic Legatum.Ţara
noastră a coborât cinci poziţii faţă de anul trecut şi este de-
păşită de Bulgaria şi Ungaria, dar şi de ţări precum Mongolia,
Kazahstan, Uzbekistan ori Belize. Aceasta este cea mai
slabă clasare a României din 2009, de când institutul Le-
gatum efectuează acest studiu, cu excepţia anului 2012,
când România a ocupat aceeaşi poziţie ca în acest an. Ro-
mânia se află în clasamentul prosperităţii sub mai multe ţări
din Europa Centrală şi de Est, cum ar fi Slovenia (24), Cehia
(29), Polonia (31), Slovacia (35), Ungaria (39), Bulgaria (48).

Finanțare UE pentru 3.200 km de infrastructură de internet
Comisia Europeană a aprobat contribuţia financiară pentru
proiectul Ro-Net, în valoare de aproximativ 85,6 milioane
de euro, prin care 783 de localităţi identificate ca „zone albe”
vor beneficia de internet broadband, a anunţat Ministerul
pentru Societatea Informaţională. Valoarea contribuţiei fi-
nanciare nerambursabile se ridică la 57.104.477 de euro.
Ro-Net va acoperi 783 dintre cele 2.268 de localităţi iden-
tificate ca „zone albe”. Proiectul va contribui la reducerea
decalajului digital dintre zonele urbane şi zonele rurale, adu-
când internetul în bandă largă mai aproape de aproximativ
130.000 de gospodării. 

Lucrările agricole specifice campaniei de
toamnă se vor desfășura în condiții optime 



Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală infor-
mează contribuabilii asupra
unei posibile fraude care se
analizeaza zilele acestea.

Potrivit ANAF, mai mul-
te persoane fizice au recep-
ţionat pe telefoane SMS-uri
în care sunt informaţi că
au datorii către ANAF,
care este cuantumul aces-
tora şi sunt sfătuiţi să ape-
leze un număr de telefon
în vederea obţinerii unei
reduceri sau evitării execu-
tarii silite.

”Prin prezenta, vă infor-
măm că figuraţi în baza de
date ANAF cu restanţe în cu-
antum de 178 lei, aferente
anului 2013. Dacă achitaţi
suma în termen de 15 zile de

la primirea notificării atunci
nu vor fi calculate penalităţi
de în târziere. Altfel, vom fi
obligaţi să aplicăm penalităţi
şi să trecem la executarea si-
lită. Informaţii suplimentare
non stop la nr 0769XXXX”. 

Un astfel de mesaj au
primit în ultimele zile mai
multe persoane din Bucu-
reşti şi Braşov. Reprezen-
tanţii ANAF spun însă că
sms-urile nu au fost trimise
de Fisc, atenţionând asupra
unei posibile fraude.

„Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală aten-
ţionează contribuabilii că
aceste SMS-uri nu sunt
transmise de organele fis-
cale şi să nu dea curs soli-
citărilor din acestea.

Rugăm contribuabilii care pri-
mesc astfel de SMS-uri să se
adreseze organelor fiscale de
care aparțin în vederea clari-
ficării starii de fapt fiscale”,
se arată într-un comunicat al
ANAF.

Proiectul de management in-
formatizat al sistemului de
transport în comun, derulat de
Primăria Braşov, prin RAT
Braşov, cu fonduri nerambur-
sabile, este aproape de anun-
ţarea câştigătorului pentru
lucrări. Potrivit primarului Ge-
orge Scripcaru, evaluarea teh-
nică a celor trei oferte de
execuţie este în faza finală, iar
semnarea contractului se va
face cât de curând. Manage-

mentul infor ma tizat al siste-
mului de transport în comun,
sau mai pe scurt – proiectul de
e-ticketing, va permite în primul
rând introducerea de cartele
magnetice în locul clasicelor bi-
lete, cartele care vor putea fi in-
tegrate ulterior şi pentru plata
altor servicii oferite de muni-
cipalitate, ca de exemplu biletele
de la teatru, operă, sau chiar
plata impozitelor. În plus, pro-
iectul va permite monitorizarea

exactă şi atentă a autobuzelor
şi fluxului de călători, prin in-
termediul GPS-ului, şi inter-
venţia prin dispecerat pentru
asigurarea numărului optim de
autobuze în trafic, pe fiecare
linie. Totodată, vor fi moder-
nizate 34 de staţii de călători şi
vor fi instalate 119 panouri de
informare electronice, care vor
afişa şi timpul de aşteptare ră-
mas pentru diferitele linii de
autobuze. A.P.

Un tânăr de 25 de ani a
murit, după ce maşina pe
care o conducea s-a izbit
violent de un TIR. Şoferul
camionului a spus că totul
s-a petrecut fulgerător şi
că nu a putut face nimic
pentru a evita impactul.
Poliţiştii de la rutieră con-
tinuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate cum
s-a produs tragicul acci-
dent. 

Evenimentul rutier s-a petrecut
luni seara, între Codlea şi  Hăl-
chiu. Șoferul de 25 de ani mai
avea de parcurs câţiva kilometri
până acasă, în comuna Hălchiu.
La un moment dat însă a făcut
brusc o manevră care l-a proiec-
tat cu maşina direct în faţa unui

TIR, care circula regulamentar.
„Veneam încolo către Codlea

şi la un moment dat m-am tre-
zit cu mașina aia mică în față,

scurt așa, a făcut o buclă mică,
așa, o bufnitură, și eram deja în
șant acolo” a declarat   şoferul
T.I.R.-ului. 

Sfâşiate de durere, rudele şi
cunoscuţi ai băiatului au venit
într-un suflet la locul accidentului
şi cu lacrimi în ochi au aprins
câteva lumânări. Oamenii nu îşi
pot explica ce s-a întâmplat.

„Avea carnet de mult timp. Ni-
ciodată nu avea viteză. Era un

om disciplinat, care întotdeau-
na respecta regulile de
circulație. Un băiat extraor-
dinar, nu era vitezoman, păcat
de tinerețea lui” a spus o rudă
a victimei. 

Politiştii au început imediat
cercetările la locul tragediei
şi vor trebui să afle cum s-a
produs accidentul.

„Se pare că accidentul s-a pro-
dus pe fondul pătrunderii pe con-
trasens a autoturismului,
pătrundere care s-a realizat din
cauze necunoscute până acum,
moment în care a fost acroșat
frontal de autotren” a precizat
inspector Cosmin Giosanu,  pur-
tător de cuvânt la Poliţia Rutieră
Braşov.  „Medicii ajunşi la faţa
locului nu au mai putut din pă-
cate face nimic decât să constate
decesul. S-a intervenit cu un echi-
paj de descarcerare pentru scoa-
terea persoanei decedate dintre
fiarele contorsionate ale autotu-
rismului”a spus lt Ciprian Sfreja.
purtător de cuvânt ISU Braşov. 

Trupul neînsufleţit al tânărului
a fost dus la Serviciul de Medi-
cină Legală pentru efectuarea
necropsiei.

În urma cionirii frontale cu un tir, șoferul mașinii a murit pe loc

Accident mortal între
Codlea şi Hălchiu

Avertizare ANAF: Nu luați țeapă prin SMS!
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E-ticketing-ul RAT, aproape
de anunţarea câştigătorului licitaţiei
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Consiliul Judeţean Braşov a
decis asocierea cu Primăria Să-
cele, în vederea alocării de fon-
duri pentru efectuarea unor
lucrări de reparaţii la spitalul mu-
nicipal, care deserveşte nu doar
locuitorii din Săcele, ci şi Tăr-
lungeni, Budila, Teliu sau Vama
Buzăului.

„Deşi procedura de redeschi-
dere a spitalului din Săcele este
încheiată, sunt necesare câteva
reparaţii de urgenţă. Sunt lucrări
în valoare de 500.000 de lei,
bani pe care Primăria Săcele nu

îi are. Solicitarea mea ar fi să
aprobăm această sumă pentru
municipiul Săcele”, a declarat vi-
cepreşedintele CJ, Mihai Popa.

La rândul său, consilierul ju-
deţean Constantin Zavarache, a
readus aminte de faptul că toată
lumea este pentru redeschiderea
spitalului din 2011, iar primăria
a câştigat în instanţă redeschi-
derea unităţii spitaliceşti. De ase-
menea, consilierul Adrian
Maxim a propus alocarea de
bani, iar lucrările să fie efectuate
prin credit furnizori, iar banii

să-i prevedem pentru bugetul de
anul viitor.

Preşedintele interimar al CJ,
Mihai Pascu, a propus la vot
asocierea cu municipiul Săce-
le, aceasta fiind singura posi-
blitate legală de a aloca bani
sptialului din Săcele, care nu
este în subordinea administra-
ţiei judeţene. Mai mult, pentru
a deveni valabilă asocierea, şi
Consiliul Local Săcele trebuie
să aprobe o hotărâre de aso-
ciere cu Consiliul Judeţean în
acelaşi scop. S.D.

S-au finalizat lucrările
pentru amenajarea
Centrului Comunitar din
Comuna Vulcan, la care
Primăria Braşov este
partener. Amenajarea
clădirii s-a încheiat, iar
după ce mobilierul va fi
aranjat şi vor fi instalate
dotările, va avea loc şi
deschiderea oficială. 

„Centrul Comunitar Vulcan
îşi propune dezvoltarea socio-
culturală a comunei Vulcan şi
a comunităţilor învecinate prin
îmbunătăţirea infrastructurii
şi crearea de spaţii corespun-
zătoare desfăşurării acestui
gen de activităţi, a unor ate-
liere tematice pentru copii şi
adolescenţi, cluburi şi cercuri
ale copiilor, spaţii adecvate
bibliotecii publice a comunei,
unei săli multimedia, precum
şi un cadru propice pentru des-
făşurarea de diverse manifes-
tări culturale. Toate aceste
activităţi se vor desfăşura într-

o strânsă colaborare cu şcoala
generală Vulcan. O deosebită
importanţă o are şi crearea
spaţiului corespunzător pentru
derularea serviciilor de asis-
tenţă socială oferite prin
 intermediul Primăriei”, a pre-
cizat Gheorghe Călburean,
primarul Comunei Vulcan. 

„Este un proiect important
pentru comuna Vulcan şi în
egală măsură pentru istoria
şi identitatea întregii Ţări a

Bârsei. Prin acest Centru Co-
munitar încercăm să asigu-
răm infrastructura necesară
revitalizării unor tradiţii şi
obiceiuri din această zonă,
dar şi o continuitatea aces-
tora, prin participarea co -
piilor la diverse cercuri şi
ateliere tematice. Pe lângă
aceste activităţi, centrul co-
munitar va oferi şi asistenţă
pentru persoanele aflate în
situaţiile de risc social”, a

declarat primarul George
Scripcaru.

Centrul Comunitar Vulcan
cuprinde un spaţiu multifunc-
ţional pentru activităţi cultural
educative, o zonă pentru ac-
tivităţi culturale (o recepţie, o
sală pentru activităţi culturale,
sala multimedia, bibliotecă,
atelier de recondiţionare car-
te), o zonă pentru activităţi
sociale (un birou de recepţie
pentru beneficiari, o sală pen-
tru servicii de consiliere so-
cială, o sală de aşteptare
pentru servicii sociale şi un
spaţiu arhivă, precum), spaţii
anexe şi depozite. 

Clădirea a fost contruită în
1913 şi nu a beneficiat de ni-
cio reparaţie capitală până la
acest proiect. Cea mai dificilă
lucrare a fost refacerea sub-
solului, care era de neutilizat.
Acum, acesta a fost curăţat,
refăcut, dotat cu instalaţii de
aerisire, mobilier şi birotică,
şi va fi locul de desfăşurare a
atelierelor pentru elevi. A.P.

Centrul Comunitar din
Vulcan a fost finalizat

Ştiri pe scurt
Anca Ţurcaşiu, la Făgăraş
Îndrăgita actriţă Anca Ţurcaşiu vine în Făgăraş să în-
cânte publicul cu un spectacol inedit. Toţi iubitorii de
teatru sunt invitaţi joi, 6 noiembrie, începând cu orele
19:00, în incinta Casei Municipale de Cultură, la piesa
de teatru „Amor în farmacie”. Această piesă este o
adaptare a celebrului spectacol bulevardier „Farmacia
cu nebuni” de Eugene Labiche, realizată de regizorul
şi actorul Dan Tudor de la Teatrul Naţional Bucureşti
Pe scenă vor urca actorii Anca Ţurcaşiu, Andrei Du-
ban, Liliana Pană, Dragoş Ionescu şi Dan Tudor. Bi-
letele se pot achiziţiona de luni până vineri, între
orele 12.30–20.00, de la casieria Casei Municipale
de Cultură. Preţul unui bilet este 30 de lei.

Restricţii de circulaţie pe DJ 112A
Consiliul Judeţean Braşov a decis cu unanimitate de
voturi instituirea unei restricţii de circulaţie pentru ve-
hiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare
de 7,5 tone, pe drumul judeţean 112 A, care tranzi-
tează comuna Hălchiu. Restricţia, se arată în proiectul
de hotărâre, va fi valabilă pe sectorul cuprins de la
intersecţia DJ 112 A cu DN 13 (Hanul din Ardeal) şi
municipiul Codlea. Vehiculele de mare tonaj vor putea
circula pe o rută alternativă, respectiv DN 13 – Oco-
litoarea municipiului Braşov – DN 1. Propunerea in-
stituirii acestei restricţii a fost a fost trimisă la Consiliul
Judeţean de către primarul comunei Hălchiu, Ioan
Gârbacea, care a transmis administraţiei judeţene o
adresă în acest sens, însoţită şi de o petiţie semnată
de 155 de persoane din localitate, care au de suferit
din cauza traficului greu prin localitate, mulţi şoferi
de TIR�preferând să scurteze traseul dintre DN1 şi
DN13 folosind DJ112A şi nu ocolitoarea municipiului
Braşov.

Asociere Consiliul Judeţean – municipiul
Săcele pentru redeschiderea spitalului

În municipiul Codlea, în ca-
drul proiectului de reabilitare a
Centrului istoric, sunt prevăzute
şi lucrări la Biblioteca Munici-
pală, intervenţii care constau
atât în restaurarea şi conserva-
rea clădirii educaţionale, cât şi
dotări ale centrului.

Astfel, de anul viitor, Biblio-
teca din Codlea va deveni un
centru modern de informare şi
documentare, fiind constituită
în cadrul acestuia şi o secţie de
audio-book pentru nevăzători
şi pentru persoanele care pre-
feră studierea cărţilor prin in-
termediul sunetului. Noul
centru de informare şi docu-

mentare va fi dotat şi cu
calculatoare pentru studiu
şi va fi accesibil oricărei
persoane.

Lucrările de reabilitare
au loc în perioada aceasta
şi la Casa de cultură din
Codlea, centru cultural
care este găzduit de una dintre
cele mai însemnate clădiri din
municipiu, atât din punct de ve-
dere arhitectural, cât şi istoric.
La acest moment are loc refa-
cerea structurii faţadelor clădirii,
o intervenţie migăloasă care
presupune conservarea moti-
velor arhitecturale de pe Casa
de cultură. Casa de cultură din

Codlea se află în Sala de oas-
peţi a Hanului Cetate din seco-
lul XIX, fiind inaugurată între
1911-1912. Reabilitarea cen-
trului cultural se face cu fonduri
europene şi va consta în dotarea
cu o instalaţie de aer condiţionat
ultramodernă şi încălzire cen-
trală, dar şi montarea unui sis-
tem audio performant.

Dotări moderne şi faţă nouă la Biblioteca
şi Casa de Cultură din municipiul Codlea
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Oraşul Zărneşti scoate un
bloc la licitaţie, pentru a-şi re-
cupera datoriile la bugetul
local pe care trebuia să le achi-
te o firmă.

Este vorba despre un imobil
P+4, situat pe strada Mare nr.
173, bl.1 (lângă Poliţie), care
aparţine SC Silviu Hollyday
SRL, care are sediul în
Braşov, pe strada Codrii Cos-
minului. Preţul de pornire al
licitaţiei – 484.550 lei – nu in-
clude TVA şi este preţul de
evaluare pentru prima licitaţie,

care va avea loc în data de 8
decembrie, ora 12.00. Ofertele
se depun până cel târziu cu o
zi înainte de ziua licitaţiei.

Blocul se află într-o stare
dezastruoasă, nu are geamuri,
uşi, iar o parte din pereţi au
fost dărâmaţi. Potrivit rapor-
tului de evaluare, deşi nu pare
afectată, totuşi trebuie verifi-
cată structura de rezistenţă a
clădirii. După ce va fi refăcut,
blocul va avea zece aparta-
mente cu două camere, pe fie-
care nivel.

Iniţial, blocul l-a cumpărat
firma Morani Impex, care l-a
revândut celor de la Silviu
Hooliday, care nu a plătit dă-
rile către bugetul local. Pri-
măria Zărneşti a vrut să facă
evaluare şi să ia i-mobilul în
contul datoriei, dar firma nu
a vrut, ajungându-se la exe-
cutarea silită a debitorului.

Pentru informaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la
sediul Primăriei Zărneşti sau
la telefon 0268.51.57.77, in-
terior 124.

La primul tur al prezi-
denţialelor, cel puţin în
judeţul Braşov, au exis-
tat anumite surprize în
ceea ce priveşte votul,
cei doi contracandidaţi
care vor merge mai de-
parte în cel de-al doilea
tur obţinând voturi din
localităţi de unde nu se
aşteptau, respectiv din
localităţi care în mod
„tradiţional” aveau altă
orientare politică.

În conformitate cu numă-
rătorile paralele ale PSD Bra-
şov, care au monitorizat şi re-
zultate obţinute de ACL,
UDMR şi PPDD în judeţul
Braşov, în municipiul Braşov,
candidatul ACL Klaus Iohan-
nis a obţinut un procent de
36,01% (48.750 de voturi) în
timp ce Victor Ponta a obţinut
doar 29,10% (39.386).

De unde a cules Iohannis cele
mai multe voturi. În mediul ru-
ral, cele mai multe voturi pen-
tru Klaus Iohannis, ca şi pro-
centaj, au venit din Drăguş –

80,71% (569 de voturi), Ucea
– 68,1% (711 voturi), Şinca
Nouă – 66,70% (683 de vo-
turi), Viştea – 66,60% (700
de voturi), Măieruş – 64,06%

(829 de voturi), Lisa –
63,29% (619 voturi), Şercaia
– 61,03% (700 de voturi) Co-
măna – 59,85% (702 voturi),
Budila – 48,40% (787 voturi)

şi Beclean – 47,48% (386 de
voturi). În mediul urban, la
nivel de judeţ rezultate mai
bune pentru candidatul ACL
au fost în Victoria – 58,97%
(1.873voturi), Făgăraş –
48,72% (6.959 voturi) şi
 Rupea – 46,27% (1.066 de
voturi).

De unde a primit susţinere 
Victor Ponta. Victor Ponta a
reuşit să obţină scoruri bune
în mai multe comune din ju-
deţ: Ungra – 64,86% (515
voturi), Crizbav – 59,74%
(724 de voturi), Holbav –
50,69% (258 de voturi),
 Ticuş – 47,09% (194 de vo-
turi), Apaţa – 46,10% (290
de voturi), iar în mediul
urban cel mai bun scor pentru
Alianţa PSD – UNPR – PC
a fost în Zărneşti – 42,26%
(4.832 de voturi), dar şi în
Codlea – 38,48% (4.082 de
voturi).

În Codlea, ca de altfel şi la
Râşnov, scorul între cei doi
candidaţi la funcţia de pre-
şedinte al României a fost
destul de strâns, astfel că, în
Codlea, Iohannis a obţinut
36,39% din voturi, iar la
Râşnov 34,92% (2.678 de
voturi), iar Victor Ponta a
fost foarte aproape, 33,35%
(2558 de voturi). 

Un scor strâns între cei doi
candidaţi a fost şi în munici-
piul Săcele, Iohannis obţi-
nând 32,60% (4.452 de vo-
turi), iar Ponta, 31,05%
(4.241 de voturi). Procente
apropiate pentru cei doi con-
tracandidaţi au fost înregis-
traţi conform datelor prezen-
tate de PSD Braşov şi în co-
munele Augustin, 44,36%
pentru candidatul ACL, res-
pectiv 46,10%, pentru can-
didatul PSD, sau în Racoş,
25,45% la 27,45%.
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Cum şi-au împărţit PSD şi ACL
votul pe localităţi în Braşov

Primăria Zărneşti vinde un bloc

Tribunalul Braşov a apro-
bat planul de reorganizare a
societăţii Ecoterm SA Făgă-
raş, cea care asigură agentul
termic în localitatea amintită.
Acest lucru înseamnă că din
acest moment poate demara
procedura de transfer între
Consiliul Local şi investitorul
german, în privinţa activelor
şi pasivelor societăţii.

Ecoterm devine din socie-
tate cu capital integral de stat
o societate cu capital public
privat. Consiliul Local Făgă-
raş va mai deţine 10% din so-
cietate, iar firma investitoare

va prelua restul de
90%. Firma care va
investi 18,7 milioa-
ne de euro în reor-
ganizarea sistemul
termic din munici-
piu se numeşte Gas
Energy Ecotherm şi
este parte a gru pu -
lui nemţesc Custo Solar.

După ce se vor vedea pro-
prietari pe 90% din Ecoterm,
investitorii vor plăti restanţele
de 644.000 de euro pe care
furnizorul le-a acumulat către
Finanţele Publice, către Pri-
măria Făgăraş, GDF Suez,

Apă Canal, Electrica şi către
alţi creditori mai mici.

Apoi vor începe constru -
irea staţiei pe cogenerare, care
va produce agent termic pen-
tru abonaţi în locul actualelor
centrale pe gaz cu care func-
ţionează Ecotermul.

Tribunalul a aprobat planul 
de reorganizare al Ecoterm

DIN JUDEŢ
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Liviu Câmpeanu,
chirurg celebru al Braşovului 

Liviu Câmpeanu a fondat sanatoriul „Bucegi”din Predeal

Miercuri

A ope-
rat mii

de bra-
şoveni, dar

şi scriitori
celebri veniţi la

noi în oraş special pen-
tru el. Renumit pentru profesionalismul
său, chirurgul Liviu Câmpeanu le cerea
pacienţilor săi să se ridice direct de pe
masa de operaţie. Considera că acest pro-
cedeu este spre binele bolnavilor, deoarece
scurtează spitalizarea şi accelerează vin-
decarea. La iniţiativa lui Liviu Câmpeanu
şi a altor doi medici s-a construit sanato-
riul „Bucegi” din Predeal, pentru a avea
un loc propice unde să îngrijească bolnavii
de plămâni.

Liviu Câmpeanu a trăit între 1889 şi 1948
şi a fost considerat unul dintre cei mai
mari chirurgi din România. A lucrat la
secţia de Chirurgie a Spitalului Mârzescu,
dar şi la Sanatoriul din Predeal. 

Soţia lui, Elena, era fiica actorului Vasile
Toneanu şi nepoata lui Ioan Luca Cara-
giale. Au locuit într-o cochetă casă de pe
strada Pundului. 

Apreciatul chirurg Liviu Câmpeanu a con-
tinuat cu succes la Braşov procedeul ex-
perimentat de maestrul său Dimitrie
Gerota, care recomanda coborârea precoce
din pat a bolnavilor operaţi. Astfel, prin
mişcare, pacienţii se recuperau mai repede.
Într-o lucrare de specialitate din 1936, me-

dicul Câmpeanu şi-a descris metoda citând
cazul unui pilot care, imediat după o re-
zecţie gastrică, a pilotat cu succes un avion. 

Era foarte apreciat de braşoveni, dar era
căutat şi de bolnavi din toată ţara. El i-a
operat la spitalul Mârzescu pe scriitorii
Ionel Teodoreanu şi Cezar Petrescu, dar
l-a salvat şi pe fiul acestuia din urmă, li-
cean la Şaguna, care a vrut să se sinucidă,
trăgându-şi un glonţ în cap. 

Mulţi medici au crescut pe lângă reputatul
chirurg. Unul dintre elevii săi, poate cel
mai valoros, a fost profesorul Cornel Căr-
pinişan, considerat fondatorul chirurgiei
toraco-pulmonare în România.

Elena Cristian



Terminalul RAT de la ca-
pătul liniei de pe Hărma-
nului a fost inaugurat
ieri de primarul George
Scripcaru. 

Terminalul este primul
dintr-o serie de cinci, care au
fost construite prin proiectul
„Amenajarea de staţii capăt
de linie pentru mijloacele de
transport în comun”, finanţat
prin Programul Operaţional
Regional 2007–2013, în
 valoare de 18,74  milioane lei
(inclusiv TVA). Contribuţia
Municipiului Braşov la acest
proiect a fost de 2% din va-
loarea eligibilă, restul fiind
fonduri europene nerambur-
sabile. 

„Este un proiect foarte im-
portant nu doar pentru oraşul
nostru, ci pentru întreaga zonă
metropolitană, deoarece face
parte din strategia noastră de
modernizare şi dezvoltare a
transportului public în comun,
astfel încât acesta să reprezinte
varianta optimă pentru depla-

sarea cetăţenilor în interiorul
oraşului, dar şi în zona metro-
politană. După cum ştiţi,
 inclusiv specialiştii Băncii
Mondiale au recomandat Bra-
şovului, ca soluţie de dezvoltare
durabilă, extinderea transpor-
tului în comun şi în zona me-
tropolitană. Aceste capete de
linie sunt una dintre investiţiile
care ne vor ajuta să realizăm
acest obiectiv. În maximum o
lună vom da în folosinţă şi ce-
lelalte patru terminale din pro-

iect, astfel încât braşovenii, dar
şi navetiştii, vor avea cele mai
bune condiţii de aşteptare, in-
clusiv posibilitatea de a-şi par-
ca maşinile personale şi de a
se deplasa în interiorul oraşu-
lui cu mijloacele de transport
în comun. Acest terminal asi-
gură condiţii civilizate şi călă-
torilor, şi personalului RAT, va
avea şi un punct de alimentaţie
publică, şi odată cu finalizarea
celuilalt proiect legat de trans-
portul în comun pe care îl de-

rulăm, va avea şi dispozitive
pentru încărcarea cartelelor
magnetice care vor înlocui cla-
sicele bilete”,  a declarat pri-
marul George
Scripcaru.

Clădirea ter-
minalului are o
suprafaţă utilă
de 127,13 mp
şi cuprinde un
ghişeu pentru
bilete şi unul
pentru relaţii

cu publicul şi informarea că-
lătorilor, un birou pentru con-
trolori, grup sanitar pentru
personalul RAT, grupuri sa-
nitare pentru călători, inclusiv
pentru persoane cu handicap
locomotor, o sală de aşteptare
încălzită şi un spaţiu destinat
echipamentelor necesare bu-
nei funcţionări a transportului
în comun. 

Staţia cuprinde şase pe roa -
ne destinate autobuzelor RAT
şi unul pentru troleibuze 
RAT şi va permite îmbarcarea
şi debarcarea inclusiv a călă-
torilor din transportul intraju-
deţean, în special din zona
metropolitană. Copertina care
acoperă terminalul are o su-
prafaţă de 1.355 mp. Termi-
nalul este completat de o
parcare de 250 mp, cu 22 de
locuri pentru autoturisme, din-
tre care unul pentru persoane
cu dizabilităţi. Su prafaţa totală
de teren a construcţiei este de
6.164 mp. Celelalte patru ca-
pete de linie incluse în proiect

sunt pe Str. Poienelor, B-dul
Saturn, Str. 13 Decembrie şi
Brazilor. La terminalul de pe
strada 13 Decembrie, lucrările
sunt finalizate în proporţie de
98%, la cel pe pe Brazilor, fi-
nalizate 95%, pe strada Poie-
nelor mai sunt de efectuat 5%
din lucrări, iar pe bulevardul
Saturn, mai sunt de făcut 10%
din lucrările proiectate. 

Clădirile au fost realizate din
cadre de beton armat monolit
şi pereţi portanţi, prevăzute cu
termoizolaţie şi placate pe fa-
ţadele principale cu lemn, în
vederea integrării în spiritul
construcţiilor montane. Coper-
tinele sunt continue pentru
 patru dintre proiecte şi indivi-
duale pentru terminalul din
strada Brazilor, din cauza su-
prafeţei mici a terenului. Pro-
iectul din strada Brazilor este
de altfel singurul care diferă
esenţial de celelalte patru, ca
structură. Vor exista două clă-
diri, cu o suprafaţă utilă totală
de doar 81,85 mp, iar suprafaţa
de teren afectată de întregul
proiect este de doar 606 mp.
Platforma de îmbarcare/de-
barcare călători va fi amenajată
cu o alveolă pentru autobuze
RAT şi o platformă îmbarca-
re/debarcare cu un  peron. Fie-
care  peron va fi amenajat cu
copertină individuală.

A.P.

Compania APA Braşov
anunţă că mâine, 6 noiem-
brie 2014, începând cu ora
0.00, timp de maxim 24 de
ore va fi întreruptă furniza-
rea de apă potabilă către po-
pulaţie în zona Griviţei –
Mircea cel Bătrân – Aurel
Vlaicu. Întreruperea se da-
torează lucrărilor de moder-
nizare care se fac la reţelele
de apă din zonă, în cadrul
unui proiect finanţat cu fon-
duri europene.

Lucrările vor consta în cu-
plarea noilor conducte prin-
cipale de transport, din fontă
ductilă cu DN 800 (mm) şi

DN 400 (mm), la reţeaua pu-
blică de alimentare cu apă
amplasată pe străzile b-dul
GriviCei şi  str. E. Racoviţă.

Se va interveni, simultan, în
trei puncte de lucru, respectiv:
◾ În intersecţia str. E. Racoviţă

cu str. Mircea cel Bătrân;
◾ În intersecţia B-dului GriviCei

cu str. Mircea cel Bătrân;
◾ În intersecţia B-dului Griviţei

cu B-dul 13 Decembrie.
În  cadrul  acestor lucrări vor

fi afectate următoarele străzi,
cuprinse în zona delimitată de
B-dul Griviţei, B-dul 13 De-
cembrie şi str. A.Vlaicu, după
cum urmează: 

1) str. Mircea cel Bătrân;
2) str. Nicolae Teclu;
3) str. Armoniei;
4) str. Emil Racoviţă;
5) str. Pictor  Luchian;
6) str. T.Vladimirescu;
7) str. Gloriei;
8) str. Meseriaşilor;
9) str. 1 Mai;
10) str. Ţebea;
11) str. Lotrului.

„În acest interval de timp, pe
unele dintre aceste străzi va fi apă,
dar se va resimţi o presiune scă-
zută. Precizăm că intervalul de
timp în care am apreciat ca se
vor finaliza aceste lucrări a fost
cuantificat la valoarea sa maximă,
pentru acoperirea  oricărui risc
care ar putea fi provocat de unele
situaţii neprevăzute întâlnite în
 teren. În funcţie de modul în care
se vor desfăşura lucrările, există
posibilitatea ca reluarea  furnizării
apei să se facă cu mult înainte de
termenul limită stabilit” , aflăm
dintr-un comunicat de presă
transmis de Compania APA.

Aproape nouă sute de bra-
şoveni au ajuns la medic, în
doar o săptămână. Această
cifră arată numărul celor
care au suferit de infecţii
acute ale căilor respiratorii.
Specialiştii Direcţiei de Să-

nătate Publică spun, de ase-
menea, că în şapte zile nu-
mărul pneumoniilor a ajuns
la 240. 

Potrivit datelor, în cazul
infecţiillor acute ale căilor
respiratorii cei mai mulţi bol-

navi, care au ajuns la doctor
în decursul săptămânii tre-
cute, aveau vârste cuprinse
între 5 şi 14 ani. În schimb,
cei mai mulţi braşoveni care
au suferit de pneumonii
aveau între 15 şi 49 de ani. 

900 de braşoveni loviţi de viroze
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Se întrerupe apa timp de o zi 
în zona Griviţei – Mircea cel Bătrân

Braşovul are de astăzi încă 
un terminal RAT modern
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Caprele negre din Parcul Naţional 
Munţii Rodnei, decimate de braconieri

Numărul caprelor negre
din Parcul Naţional Munţii
Rodnei scade îngrijorător,
principala cauză fiind bra-
conajul, arată numărătoarea
făcută la finalul lunii octom-
brie de către administraţia
parcului şi jandarmii mon-
tani.

În toamnă a fost înregis-
trat un număr de 81 de capre
negre, faţă de 111 în primă-
vară. Totuşi, deşi  autorităţile
dau vina pe braconieri pentru
declinul populaţiei de capre

negre, în acest an nu a fost
prins niciun ilegalist.

Potrivit unor esti-
mări, în România mai
trăiesc doar între
6.000 şi 8.000 de ca-
pre negre. Specialiştii
atrag atenţia că este
nevoie de intervenţia
autorităţilor pentru
salvarea acestui ani-
mal.  Parcul Naţional
Munţii Rodnei este al
doilea ca mărime din
ţară, având o suprafaţă

de 47.177 ha, iar capra neagră
este unul din simbolurile sale.

Schimbările climatice din Carpaţi, studiate
de specialişti din Norvegia şi Islanda

La Universitatea ''Ştefan cel
Mare'' Suceava (USV) a avut
loc, luni, lansarea proiectului
de cercetare ''Răspunsul pădurii
la schimbările climatice, cuan-
tificat pe baza unei reconstituiri
climatice multiseculare din Re-
giunea Carpatică'' (CLIM-
FOR), realizat în parteneriat
cu specialişti din Norvegia şi
Islanda, a declarat prorectorul
USV Mihai Dimian.

El a spus că acesta este unul
dintre puţinele proiecte de me-
diu acceptate spre finanţare,
din totalul de 400 depuse, doar
23 primind finanţare. Cea mai
mare parte a fondurilor atrase

prin acest proiect vor fi folosite
pentru o investiţie de amploare
în universitatea suceveană, res-
pectiv un laborator de biome-
trie forestieră, în acest moment
USV fiind în curs de achiziţie
a echipamentelor.

„Prin achiziţiile din acest
proiect sperăm să reducem dis-
crepanţele dintre laboratoarele
noastre şi cele din vestul Euro-
pei. Acesta ar fi al cincilea echi-
pament vândut în Europa. Este
un echipament multiscanner cu
raze X şi este o premieră pentru
România. El costă în jur de 240
de mii de euro”, a arătat direc-
torul proiectului, Cătălin Roibu.

Totodată, Roibu a spus că prin
implementarea proiectului se
doreşte studierea schimbărilor
climatice din ultima mie de ani
şi a modului de reacţie al pă-
durilor la aceste schimbări.

„Practic, ne propunem o re-
constituire a climatului pe o
mie de ani în tot spaţiul Car-
patic, Munţii Carpaţi fiind o
zonă deosebită în Europa în
ceea ce priveşte climatul. Ne
propunem să studiem cum au
reacţionat pădurile la schim-
bările climatice şi cum reacţio-
nează la schimbările climatice
actuale”, a explicat Roibu, scrie
Agerpres.

China a construit un laser
cu ajutorul căruia poate
doborî dronele care
zboară la mică altitudine. 

Sistemul cu laser poate ne-
utraliza mai multe tipuri de
aparate de zbor de mici dimen-
siuni, pe o rază de doi kilometri
şi la mai puţin de cinci secunde
după localizarea ţintei, a anun-
ţat Academia de inginerie chi-
neză.

Arma cu laser se remarcă
prin viteza şi precizia sa, dar şi
printr-un zgomot redus. Siste-
mul poate doborî dronele care
zboară la o altitudine de 500
de metri cu o viteză de cel mult
50m/s.

„De obicei, lunetiştii şi eli-
copterele se ocupă cu intercep-
tarea dronelor, dar rata lor de
succes nu este ridicată şi greşe-
lile pot duce la evenimente ne-
plăcute”, a declarat Yi Jinsong,
manager în cadrul Jiuyuan Hi-

Tech Equipment Corp., un grup
care participă la dezvoltarea
proiectului armei laser.

Potrivit lui Yi, teroriştii ar
putea construi cu uşurinţă ase-
menea drone, în condiţiile în
care costurile sunt foarte reduse.
De asemenea, autorităţile chi-
neze se tem că avioanele fără

pilot ar putea fi folosite pentru
activităţi ilegale de cartografiere,
care ar putea afecta activităţile
militare si pe cele ale aviaţiei
civile, scrie xinhuanet.com.

Noua armă cu laser va juca
un rol esenţial în asigurarea se-
curităţii cu ocazia desfăşurării
unor evenimente importante

în oraşele chineze. În urma
unui test, sistemul cu laser a
reuşit să doboare peste 30 de
drone, înregistrând o rată de
succes de 100%. Academia de
inginerie a precizat că dezvoltă
şi alte sisteme de securitate cu
laser, care vor avea o autono-
mie mai mare. 

Laserul chinez care
poate doborî drone

Gadgetul care monitorizează mașina 
O companie din Thailanda a creat un produs special ce
monitorizează îndeaproape mașina și se poate dovedi
foarte util pentru consumul ei de combustibil. Drivebot se
atașează mașinii și se conectează la un smartphone, astfel
încât șoferul să poată cunoaște mai bine numeroasele as-
pecte ale automobilului său, scrie Digitaltrends. Acesta se
conectează la componenta electronică a mașinii folosită
pentru diagnosticarea diverselor probleme. Prin intermediul
tehnologiei Bluetooth el transmite către smartphone date
despre motor, transmisie, frâne și starea sistemului de
direcție. Aplicația e disponibilă atât pentru sistemului de
operare iOS, cât și pentru cel Android. Gadgetul oferă
informații prețioase despre starea tehnică a mașinii, acestea
ajutându-l pe șofer să evite vizitele costisitoare la mecanicul
auto.  Prețul lui Drivebot ar urma să fie de aproximativ 93
de euro. Primele livrări sunt programate pentru luna fe-
bruarie 2015, atunci urmând a fi lansat dispozitivul pentru
iOS. Cel pentru Android va apărea pe piață în martie 2015.

Oppo R5, cel mai subțire telefon din lume
Oppo R5, lansat pe 29 octombrie, este cel mai subțire
telefon din lume. Are o grosime de doar 4,85 milimetri
și a surclasat Gionee Elife S5.1, scrie playtech.ro. Acesta
din urmă, cu o grosime de doar 4,85 milimetri, a devenit
cel mai subțire smartphone din lume, furând acest titlu
de la un alt telefon produs de o companie chinezească,
Gionee Elife S5.1. În ciuda grosimii lui, Oppo R5 are
niște componente performante. Telefonul are un ecran
Full HD AMOLED de 5.2 inci și 2GB memorie RAM.
Mai interesant este, totuși, că Oppo R5 este primul te-
lefon cu un procesor pe 64 de biți produs de Oppo, mai
exact un Snapdragon 615 octa-core cu patru nuclee de
2.1GHz și alte patru nuclee de 1.5GHz. Telefonul va
costa aproximativ 500 de dolari.
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FC Brașov a reușit surpri-
za rundei cu numărul 13
din Liga I. Galben-negrii
s-au impus cu scorul de 2-
1 (1-1) în deplasarea de la
Cluj în fața formației CFR.

Stegarii au reușit să se impu-
nă după un joc bun și o presta�ie
de excep�ie a goalkeeperului,
Andrei Marinescu, revenit într-
un meci din Liga I, după o
absen�ă îndelungată datorată de
o accidentare. Clujenii au des-
chis scorul reprede prin Chan-
turia, care a transformat o
lovitură de la 11 metri acordată
după un fault al lui Serghino
asupra lui Ivanovski.  Trupa lui
Adi Szabo a restabilit egalitatea
în minutul 44 prin Marian Con-
stantinescu. Atacantul stegar a
transformat o lovitură de pe-
deapsă acordată pentru un hen�
în careu a lui Ivanovski. Reușita
de trei puncte i-a apar�inut tot
lui Constantinescu, el reușind o
execu�ie splendidă de la apro-
ximativ 20 de metri, cu care l-
a învins pe Mario Felgueiras în
minutul 82.  În urma acestui re-
zultat, brașovenii au acumulat
19 puncte în clasamentul Ligii
I și ocupă locul opt, la șase
puncte distan�ă de primul loc
retrogradabil. 

Mulțumit de joc și rezultat. La
finalul partidei tehnicianul ste-
garilor, Adrian Szabo era ex-
trem de mul�umit de modul în
care au evoluat elevii săi. „A fost
un meci greu, ne așteptam să fie
așa. Ne-am fi mulțumit și cu un
punct, dar după cum au decurs
ostilitățile, cred că am obținut
o victorie meritată, chiar dacă
pe final am avut emoții și pu-
team fi egalați. Până acum mi-
a fost simplu să îi motivez pe

jucători și sunt sigur că va fi la
fel și de acum înainte. Băieții
răspund pozitiv la antrenamente
și totul decurge normal. Am vrut
să ștergem impresia lăsată în
ultimele două meciuri în cam-
pionat cu CSU Crtaiova și în
cupă cu Universitatea Cluj și ne
bucurăm că am câștigat pe te-
renul formației de pe locul al
doilea. Sper să repetăm această
evoluție și în duelul cu Pandurii
Tg. Jiu. Trebuie să continuăm
să adunăm puncte”, a spus Adi
Szabo.

Așteaptă banii. Chiar dacă se
confruntă cu mari probleme fi-
nanciare, stegarii au dat din nou
dovadă de caracter și au reușit
un rezultat mare. Ei speră ca
prin rezultatele lor să-i determi-
ne pe oficialii brașoveni să le
achite măcar o parte din
restan�ele salariale. „A fost o vic-
torie muncită și meritată, după
un meci frumos. Ne-am propus
cele trei puncte și mă bucur că
am reușit să le câștigăm. Am

primit gol repede, dar e impor-
tant că am reușit să revenim și
să întoarcem rezultatul. Înainte
de meci făceam glume cu colegii
mei și spuneam că ar trebui să
marchez și în deplasare și mi-a
ieșit. Un aspect important la
echipă este faptul că avem pro-
bleme financiare, dar înțelegem
economia de piață, problemele
din ziua de azi ale patronatului.
Sperăm totuși să se rezolve, pen-
tru că muncim să ducem bani
familiilor noastre. Să promiți nu
costă nimic, dar sperăm ca prin
rezultate să forțăm conducerea
să ne dea și salariile”, a spus
unul dintre eroii stegarilor din
Gruia, Marian Constantinescu,
autorul celor două goluri.

Probleme mari la CFR. CFR
Cluj a pierdut meciul de pe te-
ren propriu cu FC Braşov, scor
1-2 şi s-a îndepărtat de locul
1, ocupat de Steaua. La con-
ferinţa de presă de la finalul
partidei, antrenorul clujenilor,
Vasile Miriu�ă, a lăsat să se

înţeleagă că problemele finan-
ciare sunt extrem de grave și
că jucătorii nu mai vor să facă
deplasarea la Botoșani. „Nu
am ce să le reproşez băieţilor.
În urmă cu o lună am tras un
semnal de alarmă, dar nu poţi
juca fără bani. Nu ştiu cum să-
i motivez. Dacă nu se va re-
zolva săptămâna asta, nu ştiu
cine va mai juca aici. Nu se
poate face performanţă fără
bani, mai bine putem lacătul
şi închidem tot şi ne vedem fie-
care de treaba noastră. Eu nu
le pot spune jucătorilor să îşi
depună memorii. Din câte ştiu,
fotbaliştii nu mai vor să joace
în meciul cu Botoşani. Există
şansa să nu facem deplasarea
la Botoşani. Mai sunt patru
jocuri în care voi face tot ce
depinde de mine ca să facem
puncte cu echipa asta. Eu, Va-
sile Miriuţă, până pe 6 decem-
brie îmi voi face treaba, în rest
nu ştiu ce vor face jucătorii”,
a spus Miriu�ă. 

Trei puncte mari 
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Au mușcat din ciucani
Corona Wolves Braşov este neînvinsă în Liga Naţională de
hochei. Lupii s-au impus cu 5-0 (3-0, 1-0, 1-0) în faţa rivalei
Sport Club Miercurea Ciuc. Jucătorii antrenaţi de Jerry An-
dersson au tranșat soarta meciului încă din prima repriză
când căpitanul „lupilor” Arpad Mihaly a puncta de trei ori și
după 20 de minute Corona Wolves Brașov conducea cu 3-
0. Csanad Fodor a mărit avantajul Coronei în actul secund,
iar eroul braşovenilor, Arpad Mihaly, a închis tabela la 5-0
în ultima treime. Scor final 5-0 pentru gazde, care au patru
victorii în tot atâtea meciuri în Liga Naţională, în timp ce
pentru ciucani a fost a doua înfrângere a sezonului. Din pă-
cate, Csanad Fodor s-a accidentat grav la acest joc și va fi
indisponibil cel puțin  o lună. Fodor a fost lovit dur la nivelul
capului de ciucanul Eric Spady și a fost transportat de urgență
la spital. Medicii l-au diagnosticat cu fractură de piramidă
nazală și probabil că jucătorul Coronei va lipsi de pe gheață
mai bine de o lună de zile. 

Tecău, în grupa morții
Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olanda)
va face parte din Grupa A a Turneului Campionilor, alături
de cei mai buni jucători din lume, fraţii Bob şi Mike Bryan
(SUA), dar şi de echipa formată din suedezul Robert Lin-
dstedt, fost partener al românului, şi polonezul Lukasz Kubot.
Componenţa celor două grupe ale competiţiei de dublu este
următoarea: Grupa A: Bob Bryan/ Mike Bryan (SUA), cap
de serie numărul 1; Alexander Peya/Bruno Soares
(Austria/Brazilia), nr. 3; Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (Ro-
mânia/Olanda), nr. 5; Robert Lindstedt/Lukasz Kubot (Sue-
dia/Polonia), nr. 8. Grupa B: Daniel Nestor/Nenad Zimonjic
(Canada/Serbia), cap de serie numărul 2; Julien
Benneteau/Edouard Roger-Vasselin (Franţa), nr. 4; Marcel
Granollers/Marc Lopez (Spania), nr. 6; Ivan Dodig/Marcelo
Melo (Croaţia/Brazilia), nr. 7.  Horia Tecău s-a calificat pentru
a treia oară la Turneul Campionilor, prima dată alături de
olandezul Rojer. În primele două participări, în 2011 şi 2012,
Tecău a făcut pereche cu suedezul Robert Lindstedt, de fie-
care dată fiind eliminaţi din faza grupelor. La simplu, cele
două grupe au următoarea componenţă: Grupa A: Novak
Djokovici (Serbia), cap de serie numărul 1; Stanislas Waw-
rinka (Elveţia), nr. 3, Tomas Berdych (Cehia), nr. 6; Marin
Cilici (Croaţia), nr. 8. Grupa B: Roger Federer (Elveţia), cap
de serie numărul 2, Kei Nishikori (Japonia), nr. 4; Andy
Murray (Marea Britanie), nr. 5; Milos Raonic (Canada), nr.
7. Finala sezonului este programată între 9 şi 16 noiembrie,
pe O2 Arena din Londra.

„Vamă” a plecat de la Astra
Dinu Gheorghe a renunţat la funcţia de preşedinte al clubului
Astra Giurgiu, după o discuţie cu patronul Ioan Niculae.
„Aceasta a fost decizia mea. Am purtat o discuţie cu patronul
Ioan Niculae. Mi-e foarte greu. N-a fost uşor, dar mă bucur
că m-a înţeles. I-am spus că lucrurile nu merg aşa cum tre-
buie, după care ne-am întânit şi am vorbit", a spus Dinu
Gheorghe la Digi Sport. Fostul conducător a spus că decizia
îi aparţine în totalitate şi a precizat că a mai intenţionat o
dată să demisioneze. „Am vrut şi astă-vară să plec de la
echipă, după ce am câştigat Supercupa, dar atunci am re-
nunţat şi am zis să mai stau. Vreau să vă spun că Astra ră-
mâne echipa mea de suflet", a adăugat el. Dinu Gheorghe
era preşedinte la Astra din martie 2012, pe vremea când
echipa evolua la Ploieşti.

Tudor arbitrează un meci de foc
O brigadă de arbitri din România, avându-l la centru pe Ale-
xandru Tudor, va conduce la centru o partidă „de foc" din
cadrul competiției Europa League la fotbal, cea dintre
formațiile Beșiktaș Istanbul (Turcia) și Partizan Belgrad (Ser-
bia), programată joi seara, de la ora 20.00. Alexandru Tudor
îi va avea alături, pe stadionul „Ataturk Olympiat" din Istanbul,
pe asistenții Aurel Onița și Octavian Șovre, în timp ce arbitrii
adiționali vor fi Ovidiu Hațegan și Cristi Balaj, iar rezervă
Radu Ghinguleac.

Victorie pentru Pantilimon
Echipa Sunderland, cu portarul român Costel Pantilimon
între buturi, a obținut a doua sa victorie din actuala ediție a
campionatului de fotbal al Angliei, impunându-se cu scorul
de 3-1 pe terenul formației Crystal Palace, în ultimul meci
al etapei a 10-a din Premier League, disputat luni seara. Pri-
ma titularizare a lui Pantilimon de la sosirea la Sunderland
s-a dovedit de bun augur pentru "Pisicile negre", care s-au
impus prin golurile lui Steven Fletcher (min.31 și 90+5) și
Jordi Gomez (min.79), gazdele reducând din handicap în
urma autogolului lui Wes Brown (min.55). Grație acestui
succes, Sunderland a urcat pe locul 15, părăsind zona re-
trogradabilă a clasamentului.

Obligate să câștige
În runda cu numărul nouă a

primei divizii de baschet femi-
nin, Olimpia CSU Brașov
primește pe teren propriu vizita
forma�iei Universitatea Cluj-
Napoca. „Olimpicele” vin după
meciul foarte bun făcut împo-
triva unei dintre pretendentele
la titlul na�ional, Sepsi Sfântu
Gheorghe și dacă vor reuși să
repete jocul bun din acea par-
tidă, atunci Jones și compania
se vor impune lejer. Trupa de
sub Tâmpa este obligată să
câștige acest duel pentru a păs-
tra șanse reale de a se califca
în play-off la finalul sezonului
regulat. În acest moment, bas-
chetbalistele de sub Tâmpa sunt
pe locul opt al clasamentului
cu patru victorii și patru înfrân-
geri. Oaspetele de la Cluj ocupă
pozi�ia a zecea cu doar două
victorii. „În mod normal suntem

favoriți în acest joc și trebuie
să câștigăm. Dacă vom evolua
așa cum am făcut-o la meciul
cu formația din Sfântu Gheor-
ghe în primele trei sferturi,
atunci vom câștiga la o
diferență liniștitoare. Nu va fi
însă un meci ușor. Clujencele
au în componență trei jucătoare
din SUA iar acum au schimbat
antrenorul și vor să-i demons-
treze acestuia ce pot. Din acest
punct de vedere ele ar putea
avea un avantaj. Noi trebuie
neapărat să câștigăm acest joc
pentru a rămâne în cursa pen-
tru play-off”, a spus tehnicianul
olimpicelor, Dan Calancea. Par-
tida dintre Olimpia CSU
Brașov și Universitatea Cluj-
Napoca va avea loc astăzi de
la ora 16.30 în Sala Sporturilor
Dumitru Popescu Colibași. In-
trarea la acest joc este liberă.

În a -
ceas  t ă
sea  ră se joa-
că partidele din ca-
drul etapei cu numărul patru
din grupele Champions League.
Iată programul jocurilor: grupa
E: Manchester City - CSKA
Moscova și Bayern Munchen
- AS Roma; grupa F: PSG -

APO-
EL Nicosia

și Ajax Amster-
dam - FC Barcelona; grupa
G:Sporting Lisabona - Schalke
04 și NK Maribor – Chelsea
Londra; grupa H:Şahtior Do-
neţk - BATE Borisov și Athle-
tic Bilbao - FC Porto. 

Champions League



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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Spectacol de excepţie
sâmbătă seară în cadrul
Festivalului Internaţio-
nal de Operă, Operetă şi
Balet! 

„Gala de Operă” de sâmbă-
tă, 8 noiembrie 2014, de la
ora 18.30, care se va desfăşura
în Sala Operei, va reuni nume
consacrate ale scenelor lirice
româneşti şi internaţionale:
sopranele Aurelia Florian şi
Jasmina Trumbetas, tenorul
Robert Nagy şi baritonul Şte-
fan Ignat. Alături de ei sunt
invitaţi prim-balerinii Operei
Naţionale din Bucureşti, Co-
rina Dumitrescu şi Călin Ră-
dulescu, dar şi Cvintetul vocal
ANATOLY. Vor mai evolua
soliştii Operei Braşov: Gabriela
Hazarian, Asineta Răducan,
Carmen Topciu, Alexandru
Aghenie, Adrian Mărcan,
 Valentin Marele.

La pupitrul Orchestrei Ope-
rei Braşov, se va afla maestrul
Cristian Oroşanu. Îşi dă con-
cursul Corul Operei Braşov.

Gala va fi prezentată de Ma-
rius Constantinescu (TVR).

„Gala de Operă” va prilejui
întâlnirea cu compozitori ce-
lebri şi lucrări de referinţă ale

repertoriului liric: G. Puccini
– „Edgar”, „La Rondine”,
„Tosca”, „Turandot”, G. Verdi
– „Forţa destinului”, „Nabuc-
co”, „Aida”, „Don Carlo”,
„Bal mascat”, J. Massenet –
„Manon”, G. Donizetti – „Eli-
xirul dragostei”, U. Giordano
– „Andrea Chenier”. 

Preţ bilete: 50 lei Biletele
se vând la sediul Operei din
str. Bisericii Române nr. 51,
tel. 0268-419-380.

Program: Luni – Vineri,
orele 10 – 17 şi cu o oră
 înainte de începerea specta-
colului.

Liana Adam

Horoscopul zilei
Berbec. Partenerul tău de viaţă îţi pune beţe în roată astăzi,
iar efectele se vor vedea pe plan profesional. Trebuie să ai
o discuţie serioasă cu acesta înainte de a pierde tot.
Taur. Înconjoară-te de persoane pozitive şi învaţă de la
acestea ce este fericirea. Încearcă să vezi tot mai des partea
plină a paharului, dar şi să înveţi din greşeli. 
Gemeni. Ascultă de profesori, de părinţi sau de şefi, astăzi
va fi o zi importantă pentru tine. Poate fi o lecţie de viaţă
dacă ştii cum să reacţionezi în momente critice. 
Rac. E posibil ca astăzi să ai parte de o surpriză din partea
iubitei/ului, însă nu eşti foarte pregătit/ă pentru asta. O dis-
cuţie despre căsătorie te poate lua pe nepregătite.
Leu. Dacă începi ceva astăzi, ai grijă să şi termini. Nu lăsa
lucrurile pe jumătate făcute, altfel nu vei face altceva decât
să încurci şi pe cei din jurul tău. 
Fecioară. Dacă astăzi îţi vei asuma mai multe sarcini decât
poţi duce, atunci aşteaptă-te să ai uşoare probleme. Încearcă
să te limitezi la ce poţi face, fără a încerca să impresionezi. 
Balanţă. Încearcă să nu iei pe toată lumea în serios astăzi,
chiar dacă este vorba de persoane serioase în general. Ana-
lizează cu atenţie sensurile cuvintelor şi nu te lăsa prostit/ă. 
Scorpion. Nu ceda în faţa iubitei/ului dacă îţi cere să faci lu-
cruri absurde, uneori este mai bine să tai răul de la rădăcină.
Dacă ceva nu îţi face plăcere, spune-i şi continuă să fii tu! 
Săgetător. Nu te lasă amăgit/ă cu bani, poate fi un test dur
pentru tine astăzi. Chiar dacă nu pari a fi naiv/ă, cei din
jurul tău nu au ce pierde dacă încearcă. 
Capricorn. Nu te lăuda cu banii pe care îi câştigi, e posibil
să pierzi oportunităţi grozave din cauza asta. Lipsa de mo-
destie nu îţi poate aduce decât necazuri în aceste zile. 
Vărsător. Ascultă astăzi sfaturile cuiva cu experienţă, dar
care şi ţine foarte mult la tine. Chiar dacă ţi se pare că exa-
gerează, vei constata într-un final că a avut dreptate
Peşti. Ziua de astăzi vine cu soluţii pentru tine, aşa că încearcă
să fii cât de atent/ă poţi. Dacă aveai unele probleme care
îţi dădeau bătăi de cap, astăzi vor cunoaşte rezolvarea.

Artişti de marcă
la Gala de Operă
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Opera Braşov şi Muzeul
„Casa Mureşenilor” Braşov vă
invită azi, 5 noiembrie 2014,
la ora 17.00, la „Recitalul de
la ora cinci” – Dor de toamnă.

Interpretează:
Nicoleta Chirilă – soprană
Nora Vlad – actriţă

La pian: Sena Ducariu
Intrarea se face pe bază de

bilete: 2 lei elevi şi studenţi;
3 lei pensionari; 5 lei adulţi.

Recitalul are loc la sediul
Muzeului Casa Mureşenilor,
situat pe strada Piaţa Sfatului
nr. 25.

„Recitalul de la ora cinci” –
Dor de toamnă ◾ Am un mesaj pentru fetele ce aş-

teaptă prinţul pe cal alb: vreau să
le spun că a murit calul, vin pe jos,
de asta o să am puţină întârziere…
◾ Astăzi primesc un SMS: „după
seara de ieri nu pot să te uit!”. Să-
mi bag piciorul! Iar eu nu pot să mi
te amintesc!
◾ Ea: – Iubitule, mă iubeşti?
El: – Îhî…

Ea: – Atunci, ce zici,… hai să ne
căsătorim!
El: – De ce schimbi tema discuţiei?!
◾ De câte ori n-aţi auzit femeile
spunând:
– Exteriorul nu contează atât de
mult, mai important este ce se află
în interior!
Tot timpul încerc să îmi dau seama
dacă s-au mai gândit şi la altceva
în afară de portofel…

Bancuri

Astăzi în Braşov

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
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Vizita la Braşov
a preşedintelui Austriei,
dr. Rudolf Kirchschläger
În ziua de 10 noiembrie 1978, preşedintele federal al
Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschläger, împreună cu
d-na Herma Kirchschläger, au vizitat Braşovul, poposind
mai întâi la Întreprinderea de Autocamioane. 

Aici, au fost întâmpinaţi de ministrul industriei cons trucţiilor
de maşini, tov. Ion Avram, de primarele Braşovului, tov.
Ioan Drăghici, de numeroşi muncitori care au făcut oas-
peţilor austrieci o „călduroasă primire”. 
Vorbind despre industria românească de autocamioane,
tov. Viorel Husea, directorul general al Centralei de resort,
a arătat că I.A.Bv. a produs până atunci (în nov. 1978),
aproape 500.000 de autovehicule, într-o gamă variată
de tipuri, 100.000 dintre ele fiind echipate cu motoare
Diesel şi că realizând 34.000 de autocamioane pe an,
întreprinderea braşoveană se situează pe locul 6 în Eu-
ropa în cadrul marilor producători de autovehicule, aco-
perindu-şi propriile cerinţe etc. 
Gazdele au subliniat împortanţa pe care colectivul I.A.Bv.
o acordă colaborării cu firma „Steyer” din Austria. În timpul
vizitei, oaspeţii au avut „cuvinte de apreciere pentru rea-
lizările colectivului braşovean”, preşedintele Austriei no-
tând, printre altele,  următoarele în cartea de onoare a
întreprinderii: „Uzina este un exemplu de planificare clar-
văzătoare, de realizare teh nică im presionantă şi de înaltă
specialitate”. 
În continuare, soţii Kirch schläger au vizitat noile cartiere
de locuinţe ale Braşovului, care reflectă „eforturile făcute
de statul nostru pentru asigurarea unor condiţii tot mai
bune de locuit oamenilor muncii”. A fost vizitată apoi
„şcoala din Şcheii Braşovului, vechi lăcaş de cultură,
unde s-au format generaţii de cărturari români”. 
Oaspeţii au fost, de asemenea, şi la Biserica Neagră,
unde se află o „bogată colecţie de covoare, precum şi
interesante picturi murale”, după care au poposit în re-
numita staţiune Poiana Braşov.

(„Drum Nou” – 11 noiembrie 1978)

Răsboiul a nimicit multe
vieţi, a schilodit şi a îm-
bolnăvit multe trupuri
vii, dar incontestabil că,
dacă din atâtea jertfe a
putut să rezulte o oare-
care dreptate de mult
 aşteptată în privinţa eli-
berării neamurilor sub-
jugate, nu este mai puţin
adevărat, că el a adus în
omenire o molimă infec-
tă care ne răpeşte spre
robire sufletească, por-
nirile subversive. 

Toate pornirile frumoase
idealiste, cari existau înainte
de răsboiu concentrate toate
pentru întregirea neamului,
acel idealism naţional, îndată
ce a ajuns a fi realist, elanul
iresistibil cu care am pornit
şi cu care am dus răsboiul
până la bunul lui sfârşit, – s-
a transformat în o goană ne-
maipomenită după un nou
ideal – idealul materialismu-
lui, a câştigului fără muncă,
sau cu muncă puţină.

Se ştie că aproape toate
răsboaiele au fost pornite din
interese materiale, din lăco-
mia de câştig şi de stăpânire,
cu toate că ele toate au şi o
parte de măreţie sufletească,
de eroism, care le predomină
şi care purifică partea mate-
rială, pentru că în aceste lupte
acei cari îşi sacrifică vieaţa,

sănătatea şi averea sunt idea-
liştii, pe când materialiştii stau
la umbră şi pescuesc în apa
turbure. Dacă însă răsboaiele
 durează prea mult, elanul răs-
boiului nu se poate conduce
numai de idealul unui senti-
ment, cum este acel naţional,
are nevoie şi de o hrană ma-
terială; răsboiul nimiceşte
prea mult, e legat de prea
multe mizerii, de prea multe
murdării, pentru ca să se poa-
tă menţine mult timp neatinsă
şi curăţenia sufletească a
omului.

Toţi câţi am văzut înainte
de răsboiu relele mari ale so-
cietăţii noastre, cari am luptat
pentru însănătoşirea moravu-
rilor decadente, am sperat de
la răsboiu o schimbare radi-
cală în bine şi niciodată nu
am fi crezut că el ar putea să
provoace o reacţiune aşa de
nefavorabilă moralei publice.

Încă în lumea veche latină
exista un proverb de înaltă
 filosofie mondială: „mens
sana in corpore sano”, min-
te sănătoasă în corp sănătos!
Romanii, stăpânitorii lumei
şi intemeietorii dreptăţii pe
pământ nu puteau să înţelea-
gă un ideal mai mult pentru
omenire, decât o minte sănă-
toasă, într’un corp sănătos.
Aceasta a fost chintesenţa fe-
ricirei la Romani, pentru că
o asemenea fericire este do-

tată de Dum-
nezeu cu o
bază solidă,
durabilă, mo-
rală, cu teme-
lie în Cer,
care e valabi-
lă şi pentru
vieaţa aceasta
şi pentru cea
de veci.

D e c i
 scopul pentru
ca r e  v ’a m

poftit la această şezătoare, nu
este o lecţie de toate zilele;
nu voesc să fac o consultaţie
medicală, nici o lecţie de igie-
nă; ci o reflexiune asupra
unor fapte, izvorâte din sufe-
rinţele corporale ale omenirei
în acest răsboiu a unor stări
sufleteşti bolnăvicioase cari
în realitate însă au ca întot-
deauna o bază materială ade-
că o boală trupească. Acestei
boli să-i căutăm leacul!...

Dacă vă vorbesc de toate
acestea, voesc numai să vă
fac să înţelegeţi că şi sufletul
nostru are un substrat mate-
rial şi dacă întregimea minţii
noastre cere un corp sănătos,
este fără îndoială că bolile su-
fleteşti au şi ele un substrat
material, fie această materie
ori cât de fină ori cât de de-
licată, ori cât de subtilă. De
aceia şi Cuvântul lui Dumne-
zeu, Dumnezeu Cuvântul,
pentru ca să poată fi înţeles
de omenire, a trebuit să se în-
trupeze şi să-şi materializeze,

ceiace se credea până atunci
că este nematerial: bunătatea,
iubirea şi suferinţa. El a trăit
făcând numai bine, vindecând
suferinţa, a făcut din iubire o
dogmă de credinţă şi a murit
pe cruce, pentru ca să poată
fi înţeles de omenire. Prin
aceasta a dat cel mai viu, cel
mai palpabil exemplu al jert-
firei de sine pentru ca să fie
crezut şi înţeles Cuvântul lui
Dumnezeu. 

Negreşit că împotriva aces-
tei jertfe s’au revoltat Împă-
raţii Romani, s’au revoltat
fariseii şi toţi acei cărora nu
le convenia ideea jertfirei de
sine, ci erau partizanii ideei
jertfirei altora în interesul lor.
Această idee veche urmăreşte
şi azi prin politică şi specu-
laţiune ca munca cinstită, sen-
timentele virtuoase şi morale
să cadă jertfă lăcomiei ei. 

(Carpaţii, Anul II Nr. 36,
Luni 3 Iulie 1922)
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ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Un nou crez: „Munca”
– de Dr. Al. Tălăşescu

5 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”
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Entomologii care au fost
chemaţi de urgenţă
pentru o dezinsecţie
 extremă la un staţie de
epurare a apei din Balti-
more s-au confruntat cu
o situaţie la care nu s-ar
fi aşteptat vreodată. Ei
au găsit aici o pânză de
păianjen uriaşă, care se
întindea pe mai mult de
16.000 de metri pătraţi. 

Muncitorii care au chemat
echipa de intervenţie au
declarat că anumite
zone ale staţiei de
epurare a apei erau
acoperite de pân-
ză în proporţie
de 95%. 

Entomologii
au observat că
în anumite locuri erau
chiar 35.000 de pă -
ianjeni pe metru cub,
 numărul total fiind de apro-
ximativ 107 milioane. 

Cazul neobişnuit
a fost prezentat în
anul 2010 în re-
vista de specia-
l i t a t e

American Entomologist. 
În unele zone în care mun-

citorii au dat jos pânza, ca să
aibă acces la aparate, bucă-

ţile de pânză erau aşa de

groase că aveau aspectul unor
funii. 

Pânza uriaşă a fost construi-
tă de o colonie de păianjeni
ţesători. 

Pânză de păianjen
întinsă pe 16.000 mp

Romeo Beckham, în rol de Cupidon
Romeo, fiul de 12 ani al ce-

lebrului cuplu Victoria şi Da-
vid Beckham, se implică a
doua oară într-o campanie a
casei de modă de lux Burber-
ry, intitulată „Din Londra, cu
dragoste”, scriu revista „Elle”
şi „The Telegraph”. 

Într-o atmosferă romantică,
pe străzile Londrei, el este un
mic Cupidon care împarte
dragoste. Îmbrăcat cu un
trench şi purtând la gât un fu-
lar cu dungi, Romeo impro-
vizează paşi de dans pe
melodia „The Way That I

Live”, scrisă şi înregistrată
special pentru campania de
Crăciun a firmei de Ed Har-

court. Dacă tânărul Beckham
se amuză interpretându-l pe
Cupidon între modelele Han-
nah Dodd şi Anders Hay-
ward, cincizeci de dansatori
oferă un adevărat spectacol
inspirat din epoca de aur a
Broadway-ului, realizat de co-
regraful Lynne Page, scrie re-
vista „Elle”, citată de
Agerpres. 

La fel ca mama lui, care a
studiat dansul înainte să facă
parte din celebrul grup Spice
Girls, Romeo dovedeşte că
are ritm şi uşurinţă în mişcare. 

Un vas chinezesc s-a vândut cu
7,5 milioane euro la o licitaţie

Un vas chinezesc scos la li-
citaţie în Italia cu un preţ de
pornire de 15.000 euro s-a
vândut recent cu 7,5 milioane
euro, un preţ de 500 de ori
mai mare decât cel iniţial. Va-
sul, de o calitate extraordinară
conform opiniei unui expert,
a fost adjudecat online de un
misterios cumpărător chinez,
relatează luni cotidianul spa-
niol ABC. 

Experţii consideră că acest
vas elegant, cu fond galben şi
rafinate ornamentaţii şi sim-
boluri taoiste şi budiste, da-
tează din secolul al XVIII-lea,
din epoca dinastiei Qianlong.
Potrivit acestora, este extra-

ordinar faptul că măsoară 75
de centimetri, faţă de numai
40, cât ar fi fost normal pen-
tru un vas Qianlong. 

O doamnă a dus vasul la
Casa de licitaţii Pandolfini,
iar expertul acesteia Thomas
Zechini a fost atât de uimit
încât a fost foarte aproape de
sindromul Stendhal: „Imediat
ce l-am văzut, am îngenun-
cheat. Niciodată nu am simţit
o asemenea emoţie. Mi s-a pă-
rut atât de frumos încât aproa-
pe că am plâns”, a afirmat
Zechini. 

Alt expert, Dario Mottola,
de la casa de licitaţii Cambi,
a spus că atunci când l-a văzut

a simţit „frisoane”. „Calitatea
sa este extraordinară. Probabil
l-au furat cândva din palatul
imperial de la Beijing”, a apre-
ciat expertul, potrivit căruia
vasul ar putea valora „chiar şi
20 sau 30 de milioane”. 

A descoperit că avea un păianjen viu în ureche
Cântăreaţa Katie Melua a fost îngrozită să descopere că
problema medicală de care suferea în ultimul timp era
cauzată de un păianjen viu care îi intrase în ureche,
 relatează luni The Indepedent. Artista în vârstă de 30 de
ani s-a dus la doctor pentru a se plânge de un zgomot
repetat, asemănător unor zgârieturi, pe care le auzea în
ureche fără încetare timp de o săptămână. Katie a des-
coperit cu groază că zgomotele, nu erau un semn precoce
de tinitus, ci erau provocate de un păianjen viu, care trăia
în urechea ei de şapte zile. Melua crede că păianjenul
a ajuns în ureche, după ce acesta a intrat într-o pereche
de căşti pe care cântăreaţa le-a purtat la un moment dat. 
„Am folosit aceste căşti mai vechi (. . . ) în timpul unui
zbor şi, probabil, un păianjen mic a intrat într-una din ele
şi de acolo a ajuns în urechea mea, unde a rămas timp
de o săptămână”, a explicat cântăreaţa, care a postat o
imagine terifiantă cu arahnida pe Instagram. Păianjenul
viu, extras din urechea lui Katie şi pus într-o eprubetă,
a fost eliberat ulterior de cântăreaţă în grădina sa. 

Un whisky japonez a fost desemnat 
cel mai bun din lume 
Un whisky japonez single malt a fost desemnat, în premieră,
drept cel mai bun din lume, într-un prestigios ghid britanic
publicat iERI, într-un clasament în care pe primele locuri
nu apare niciun whisky de fabricaţie britanică, conform AFP.
Marca de whisky Yamazaki Single Malt Sherry Cask 2013
a fost descris drept „consistent, sec şi la fel de rotund ca o
bilă de biliard”, în cadrul ghidului Jim Murray Whisky Bible,
care publică recenzii şi oferă note tuturor mărcilor de whisky
din lume. Pe locul doi şi respectiv trei s-au plasat două mărci
de bourbon americane, William Larue Weller şi Sazerac
Rye 18 Year Old. Prima distilerie japoneză a fost înfiinţată
în regiunea Kyoto în anii '20, cu ajutorul lui Masataka Ta-
ketsuru, fiul unui producător de sake care a studiat la Glas-
gow şi s-a întors în Japonia cu soţia sa scoţiană. 


