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VALUTĂ

Consiliul Judeţean Braşov a alocat aproape 2,5 milioane de
lei pentru spitale la ultima rectificare de buget din acest an.
Vicepreşedintele CJ, Mihai Pascu, a prezentat şi cum vor fi
cheltuiţi aceşti bani, pe fiecare unitate medicală în parte.

 „Investiţiile în sănătate sunt prioritare pentru Consiliul
 Judeţean, de aceea în fiecare an am alocat sume consistente
pentru unităţile medicale”, a declarat Mihai Pascu, preşe-
dintele interimar al Consiliului Judeţean. 

Cum cheltuiesc
spitalele banii alocaţi
de Consiliul Judeţean 

Agenţia de Protecţie a Mediului, Pre-
fectura, Inspectoratul Şcolar şi Aso-
ciaţia Română pentru Reciclare–
RoRec derulează împreună un pro-
iect de promovare a colectării selec-
tive a deşeurilor, dar şi un program
de colectare gratuită a aparaturii
vechi din firme şi instituţii. Toate
aceste activităţi se vor desfăşura şi

în unităţile şcolare. „Toţi cei care pot
să devină parteneri ai proiectului
«Patrula de reciclare», atât instituţii
publicie cât şi firme, sunt invitaţi să
sune la 0800.444.800 pentru a so-
licita ridicarea deşeurilor electrice şi
electronice” a declarat Ciprian Băn-
cilă, director executiv la Agenţia de
Protecţie a Mediului. 

Proiect derulat de Agenţia de Mediu 
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Procurorii Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Orga-
nizată şi Terorism – Serviciul Teri-
torial Brasov şi poliţiştii Brigăzii de
Combatere a Criminalităţii Organizate
Braşov au neutralizat un grup care
făcea trafic cu droguri de risc pe te-
ritoriul municipiului Codlea, precum
şi în municipiul Braşov. Astfel, în data

de 4 noiembrie 2014, procurorii DII-
COT şi poliţiştii BCCO l-au prins în
flagrant pe unul dintre suspecţi, pe
raza muncipiului Codlea, în timp ce
vindea droguri de risc. De asemenea,
au fost efectuate patru percheziţii do-
miciliare, cinci persoane fiind conduse
la sediul DIICOT Braşov, în vederea
audierilor.

Traficanţi de droguri, prinşi 
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Taxele şi accizele înghit
36% din factura de energie
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Taxele şi accizele reprezintă 36% din totalul unei facturi de
energie electrică pentru un consumator casnic şi 4% energia
regenerabilă, a declarat, ieri, preşedintele Comisiei pentru
Industrii şi Servicii din camera Deputaţilor, Iulian Iancu.
„Aş pleca de la o factură de energie electrică! Din total energie,
observăm că în factură 36% reprezintă taxe şi accize şi energia
regenerabilă reprezintă 4% din total. Dacă ne uităm la datele
Eurostat, în funcţie de care se compară România, cu statele
din jur, observăm că partea de producţie de energie reprezintă
29%, transportul şi distribuţia – 40%, energie regenerabilă
6%, taxe şi impozite 25%”, a explicat Iancu.
Iulian Iancu a mai precizat că preţul energiei a scăzut cu 40%
în 5 ani, dar nu la consumator; distribuitorul a luat partea
leului. „S-a înregistrat în acest an o scădere a preţului la pro-
ducător. Un salt fenomenal, de la 50,5 euro pe MWh, în
2008, la 31,5 euro pe MWh, în 2014. Un plus extrem de
atractiv pentru consumator, dar el nu s-a regăsit la consumator.
Şi, uitându-ne, vedem că s-a dus către distribuitor, transportator
şi a mai fost absorbit de nişte taxe. Uitându-ne, de asemenea,
în structura preţului, observăm că s-au înregistrat creşteri ex-
traordinare la tariful de distribuţie. Deci, distribuitorul a luat
partea leului dintre toţi jucătorii din piaţă. Cel care suferă în
continuare este producătorul. Iar la distribuţie nu regăsim
acest plus în tarif în calitatea serviciilor, pentru că avem un
număr foarte mare de reclamaţii”, a explicat Iulian Iancu.
Mai mult, deputatul a vorbit şi despre problemele pe care le
au consumatorii cu distribuitorii în soluţionarea reclamaţiilor,
al căror număr a crescut în ultima perioadă. „Termenele sunt
foarte lungi. Aici, campion în sens negativ este Enel, unde
perioada medie de soluţionare este de 43 de zile, deşi termenul
legal este de maximum 30 de zile”, a subliniat Iancu. În opinia
sa, toţi operatorii din energie sunt obligaţi prin lege să îşi pu-
blice toate costurile, având în vedere că sunt reglementate de
ANRE, ceea ce le conferă postura de monopol.
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245 de poliţiştii au efectuat
ieri diminea�ă 70 percheziţii
domiciliare, la persoane bă-
nuite de evaziune fiscală şi
spălare de bani. Sunt puse în
executare 47 de mandate de
aducere.

Poliţiştii Serviciului de In-

vestigarea Fraudelor Braşov,
sprijiniţi de colegi de la I.P.J.
Argeş, au efectuat 70 de per-
cheziţii (68 în judeţul Braşov
şi 2 în judeţul Argeş), la do-
miciliile unor persoane bănui-
te de comiterea infracţiunilor
de evaziune fiscală şi spălare

de bani. La acţiune au parti-
cipat 245 poliţişti, dintre care
240 de la I.P.J. Braşov şi 5 de
la I.P.J. Argeş.

În cauză, sunt puse în exe-
cutare 47 mandate de aducere.

Activităţile, desfăşurate într-
un dosar penal aflat în instru-
mentarea poliţiştilor din
cadrul  Serviciului de Inves-
tigarea Fraudelor Braşov, sub
coordonarea Parchetului de
pe lângă Tribunalul Braşov,
vizează probarea activităţii in-
fracţionale a reprezentanţilor
unor societăţi comerciale care,
în perioada 2013– 2014, ar
fi înregistrat cheltuieli fictive
în evidenţele contabile ale fir-
melor. Prejudiciul cauzat bu-
getului de stat a fost estimat
la  23.000.000 de lei.

Sebastian Dan

Șoarecii au ros 7% din producţia de grâu
„Aproximativ 6-7% din

producţia de grâu din acest
an a fost mâncată de şoareci
direct din câmp. Anul acesta
a fost o explozie a numărului
de şoareci. A fost ceva fantas-
tic, nişte atacuri cum n-am mai
văzut”, a declarat Viorel Ma-
tei, preşedintele Federaţiei
Naţionale a Producătorilor
Agricoli din România
(FNPAR), potrivit Mediafax.

ro. El spune că numărul şoa-
recilor a crescut exponenţial
în ultimul an pentru că au-
torităţile române au interzis
deratizările, pe motiv că pro-
dusele folosite de către fer-
mierii români nu sunt
omologate în Uniunea Euro-
peană. Din datele Ministeru-
lui Agriculturii, România a
raportat o producţie de grâu
de 7,37 milioane de tone în

acest an, în urcare faţa de
7,34 milioane tone anul tre-
cut, fiind cea mai mare din
ultimii nouă ani şi a doua din
ultimii 44 de ani.

Matei contestă însă cifra
înaintată de autorităţi. El
spune că producţia reală de
grâu a ajuns la 6,8 milioane
de tone, care a scăzut la 6,4
milioane de tone după ata-
curile şoarecilor.

Procurorii DIICOT și
polițiștii BCCO  au ne-
utralizat un grup care
făcea trafic cu droguri
de risc pe teritoriul
municipiului Codlea,
precum și în munici-
piul Brașov.

Astfel, în data de 4 no-
iembrie 2014, procurorii
Procurorii Direc�iei de In-
vestigare a Infrac�iunilor de
Criminalitate Organizată și
Terorism (D.I.I.C.O.T.) –
Serviciul Teritorial Brasov
și poli�iștii Brigăzii de
Combatere a Criminalită�ii
Organizate Brașov (BCCO)
l-au prins în flagrant pe unul
dintre suspec�i, pe raza mun-
cipiului Codlea,  în timp ce
vindea droguri de risc. De ase-
menea, au fost efectuate patru
perchezi�ii domiciliare, cinci
persoane fiind conduse la se-
diul DIICOT Brașov, în vede-
rea audierilor.

În urma administrării pro-
batoriului, procurorii DIICOT

Brașov i-au re�inut pentru 24
de ore pe inculpa�ii O.C.A.-
25 de ani, V.I.B.- 25 de ani,
S.A. – 32 de ani, Ș.A.M. – 28
de ani și S.R.- 27 de ani, sub
acuza�ia de săvârșire a
infrac�iunii de trafic illicit de
droguri de risc. „Față de cei
cinci inculpaţi există suspiciu-
nea rezonabilă că se ocupau
cu traficul de droguri de risc.

Astfel, S.A., Ş.A.M. şi S.R.   s-
au specializat în cultivarea
plantei de cannabis, obţinând
cantităţi de droguri de calitate
din ce în ce mai bună şi folo-
sind instalaţii artizanale pentru
funcţionarea cărora săvârşeau
şi infracţiunea de «furt de ener-
gie electrică». Cei trei vindeau
droguri atât personal, cât și
prin intermediarii O.C.A şi

V.I.B., care aveau rolul de
a duce drogurile «în stra-
dă», punându-le în vânzare
către persoane tinere, o par-
te dintre ele posibil minore,
contra unor sume care va-
riau între 40 și 60 de lei
gramul“, precizează oficia-
lii DIICOT. La locuinţele
inculpaţilor S.A., Ş.A.M şi
S. R. au fost descoperite
culturi de cannabis.  La do-
miciliul inculpatului S.R.,
din Codlea, au fost desco-
perite: cantitatea de apro-
ximativ 118 de grame de
fragmente vegetale cu as-
pect şi miros specific can-
nabisului, 85 de plante în

diferite stadii de dezvoltare cu
aspect şi miros specific can-
nabisului, 2 ţigarete tip joint. 

Cei cinci inculpa�i au fost
ieri prezenta�i Tribunalului
Brașov cu propunerea de ares-
tare preventivă pentru 30 de
zile. Cazul a fost instrumentat
cu suportul de specialitate al
Direc�iei Opera�iuni Speciale.   

Sebastian Dan

În locuinţele indivizilor au fost descoperite culturi de cannabis

Cinci indivizi au fost prinși
cultivând și vânzând cannabis!

Viorel Hrebenciuc află astăzi dacă rămâne în arest
Fostul deputat Viorel Hrebenciuc, urmărit penal în dosarul
retrocedărilor de păduri, află astăzi dacă va rămâne în
arest, după ce a contestat măsura la instanţa supremă,
care va lua o decizie definitivă. Fostul deputat PSD Viorel
Hrebenciuc a fost arestat preventiv, pe 29 octombrie, în
dosarul retrocedărilor ilegale de păduri, în baza unui
mandat emis de instanţa supremă. El se află în arestul
Poliţiei Braşov. Hrebenciuc, pentru care DNA a cerut în-
cuviinţarea arestării preventive în două dosare, şi-a depus
în 21 octombrie demisia din Parlament. Camera Depu-
taţilor a luat act, pe 27 octombrie, de demisia lui Hre-
benciuc şi a trimis la Ministerul Justiţiei un document
prin care a informat că nu se mai impune avizul Parla-
mentului pentru reţinerea şi arestarea acestuia. Astfel,
Hrebenciuc a fost reţinut de DNA pe 28 octombrie.

Declaraţii halucinante în procesul Vişinescu
Ieri la Curtea de Apel Bucureşti s-a judecat dosarul în
care Alexandru Vişinescu este acuzat de moartea a
12 deţinuţi politici în perioada în care a condus Peni-
tenciarul Râmnicu Sărat. Torţionarul a fost adus cu
mandat după ce acesta nu s-a prezentat la ultimul ter-
men din 22 octombrie şi nici nu a făcut dovada că nu
poate să vină la proces. Aflat în sala de judecată, Con-
stantin Cişmigiu, un apropiat al lui Vişinescu, a declarat
că nu a auzit despre deţinuţi politici care ar fi fost bătuţi
în penitenciare şi că aceştia primeu ceai cu marmeladă,
dimineaţa, iar la prânz o ciorbă. „Deţinuţii ieşeau în fie-
care zi la plimbare, 20 de minute. (...) Cum să fie în-
fometaţi? Nici eu nu aveam mâncare destulă. Le
dădeau un ceai dimineaţa, cu marmeladă, la prânz o
ciorbă”, a spus Constantin Cismişiu. „Nu e adevărat
că aveau 40 de kilograme”, a mai spus Cişmigiu.
„Aveau 40 de kilograme de lemne (pentru încălzire -
n.r.). Norma de lemne pe zi era de 40 le kilograme”, a
adăugat apropiatul lui Vișinescu. 

70 de percheziții la Brașov 
într-un dosar de evaziune fiscală



La Braşov au început deja
pregătirile pentru cel de-al
doilea tur al alegerilor prezin-
denţiale. Reprezentanţii Bi-
roului Electoral Judeţean spun
că întreg procesul de vot  a
decurs conform legii şi sunt

încrezători că şi pe
16 noiembrie, ac-
tivitatea electorală
se va desfășura
fără incidente. 283
000 de brașoveni
au fost duminica
trecută la vot. Mai

exact 54.75%. Cele mai multe
voturi le-a primit la Brașov
candidatul ACL Klaus Iohan-
nis, peste 107 000 adică
39.00%. A fost urmat de Vic-
tor Ponta cu peste 84 000 de
voturi însemnând 30.75%.

Consiliul Județean
Brașov a alocat aproape
2,5 milioane de lei pen-
tru spitale la ultima rec-
tificare de buget din
acest an.

Vicepreședintele Consiliu-
lui Jude�ean, Mihai Pascu, ne-
a prezentat și cum vor fi
cheltui�i acești bani, pe fiecare
unitate medicală în parte.
„Investițiile în sănătate sunt
prioritare pentru Consiliul
Județean, de aceea în fiecare
an am alocat sume consistente
pentru unitățile medicale. Ba-
nii au fost aprobați în plen,
iar cheltuirea lor a fost stabi-
lită cu reprezentanții fiecărui
spital în parte“, a declarat Mi-
hai Pascu.

Astfel, la Spitalul Jude�an
Brașov s-au alocat 72.000 de
lei pentru o lampă sciliatică
necesară blocului operator (e
vorba de sistemul de iluminat
amplasat deasupra mesei de
opera�ii), 39.000 pentru un
videocolonoscop, 61.000 de
lei pentru un set motor chi-
rurgie-ortopedie, 39.000 de
lei pentru repararea videogas-
troscopului și 100.000 de lei
pentru finan�area primei etape

de dotare cu echipamente a
sec�iei de transplant renal. De
asemenea, al�i 165.000 de lei
sunt prevăzu�i pentru con-
struirea heliportului pentru
aeronavele SMURD.

La Spitalul de Pediatrie,
Consiliul Jude�ean Brașov a
repartizat 335.000 de lei pen-
tru repara�ii capitale la etajul

3 al clădirii, 103.000 lei pen-
tru repara�ii capitale la Am-
bulatoriu, 112.000 de lei
pentru repara�ii la sec�iile de
ORL și ortopedie. Tot aici s-
au mai dat 70.000 de lei pen-
tru lucrări de hidroizola�ii la
Ambulatoriu, 130.000 de lei
pentru achizi�ia de calculatoa-
re pentru medici, ca să poată

elibera re�ete electronice și
81.000 de lei pentru repara�ii
curente.

La Spitalul de Neurologie
edilii au votat la rectificarea
de buget suma de 415.000 de
lei, din care 260.000 de lei
pentru zugrăveli și tencuieli
la corpul central, iar restul
pentru înlocuirea termopane-

lor.
Spitalul de Obstetrică și

Giecologie s-au alocat bani
pentru investi�ii ce vizează
clasificarea unită�ii medicale
la un rang superior. Este vorba
despre achizi�ionarea unei
unită�i de transfuzii – 94.000
de lei și pentru aparatură la
Sec�ia de terapie intensivă –
202.000 de lei.

La Spitalul de Boli
infec�ioase s-au prevăzut
sume necesare pentru
achzi�ionarea unor frigidere
pentru probe – 19.000 de lei,
25.000 de lei pentru
recondi�ionarea mobilierului
și 27.000 de lei pentru achi-
tarea taxei de acreditare.

Și Spitalul de Pneumofti-
ziologie a primit bani pentru
cumpărarea unui bromhoscop
– 49.000 de lei și 39.000 pen-
tru taxa de acreditare, iar
sec�ia de la Sânpetru a primit
100.000 de lei pentru cheltu-
ieli curente.

Nici Serviciul de
Ambulan�ă Brașov nu a fost
uitat.  Aici s-au alocat
165.000 de lei pentru
achizi�ionarea a opt defibri-
latoare noi.  Serviciul Salva-
mont a primit 220.000 de lei
pentru două autoutilitare, iar
Inspectoratul pentru Situa�ii
de Urgen�ă Brașov, 72.000 de
lei pentru o autoutilitară.

Sebastian Dan 

Investițiile în spitalele județene, o prioritate pentru consilierii județeni

Pe ce s-au dus banii alocați de
Consiliul Județean pentru spitale

Guvernul nu a trimis ajutoarele alimentare la primării şi nici date despre distribuirea lor

Consiliul Județean a mai
alocat fonduri importante și
pentru cofinanțarea unor
proiecte europene. Este
vorba despre dotarea ISU
cu autovehicule de
intervenție – 468.000 de lei,
pentru proiectul de moder-
nizare și construirea unei
stații de epurare de către

RA Compania Apa Brașov
–  1,5 milioane de lei, plata
cotizației la ADR Centru –
1,305 milioane de lei și
100.000 de lei pentru pro-
iectul derulat în parteneriat
cu Ministerul Mediului, re-
feritor la prevenirea poluării
apelor cu nitrați proveniți
din gunoiul de grajd.

Cofinanțări pentru 
programele europene
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Deşi Guvernul a trimis deja
cupoane către beneficiarii aju-
toarelor constând în alimente
din rezerva comunitară, pri-
măriile, la uşile cărora au în-
ceput deja să bată aceştia, nu
au fost anunţate nici când vor
primi alimentele, nici cine sunt
beneficiarii, nici cum se va
face distribuţia, dat fiind că
procedura s-a modificat. 

Faţă de anii anteriori, când
Consiliul Judeţean se ocupa
de întocmirea listei de bene-
ficiari şi distribuţia alimentelor
către primării, care le dădeau
mai departe beneficiarilor, în
acest an Guvernul a decis să
organizeze licitaţii naţionale
de contractare directă de la
producători a alimentelor, care
trebuie livrate de cei din urmă

primăriilor, sub supravegherea
prefecturilor. Mai mult, Gu-
vernul a trimis beneficiarilor
cupoane pe baza cărora se va
face distribuţia de alimente,
aceştia fiind anunţaţi că vor
putea intra în posesia alimen-
telor după data de 16 noiem-
brie. Cupoanele au şi un
„termen de predare”, care este
de fapt data emiterii acestor

tichete, dar care în mod eronat
este perceput de unii benefi-
ciari ca termen de valabilitate
a tichetului. Nefiind corect in-
formaţi, beneficiarii au început
deja să bată la uşa Primăriei
pentru a-şi solicita dreptul.
“Săptămâna trecută, Direcţia
de Servicii Sociale a Primăriei,
(prin intermediul căreia se fă-
cea distribuţia ajutoarelor anii

trecuţi, n.r.) a trimis o adresă
către Prefectură, în care soli-
cităm să ni se comunice nu-
mărul de beneficiari, cantităţile
de produse şi data la care va
începe aprovizionarea, ţinând
cont că anul acesta operaţiu-
nea se va face direct de către
producători, astfel ca să ne pu-
tem organiza. Sperăm ca la ni-
vel naţional să se asigure o

informare a cetăţenilor cu pri-
vire la aceste etape, pentru că
Primăria nu are decât atribu-
ţia de a distribui aceste ali-
mente, restul procedurii fiind
strict atribuţia Guvernului. De-
ocamdată aş tep tăm un răspuns
la această adresă”, a precizat
Sorin Toarcea, purtător de cu-
vânt al Primăriei. 

A.P.

Pregătiri pentru turul doi
al alegerilor prezidențiale 
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Ioana Petrescu, ministrul
Finanţelor Publice (MFP),
a arătat marţi seară, în ca-
drul unei dezbateri televi-
zate, că nu ştie termenul
legal până la care trebuia
să prezinte proiectul de bu-
get pe 2015 Parlamentului.
Chiar şi aşa, Petrescu a pre-
cizat că ministerul lucrează
„în mare” la bugetul pe
anul viitor, în condiţiile în care
numeroşi economişti, dar şi
Comisia Europeană au aver-
tizat asupra dificultăţilor de
echilibrare a bugetului în con-
textul măsurilor adoptate de
Guvern.

Ioana Petrescu a fost între-
bată, marţi seară, într-o emi-

siune de la Realitatea TV, de
ce nu a fost prezentat nici mă-
car un draft al bugetului pen-
tru anul viitor, în condiţiile în
care acesta ar trebui prezentat
Parlamentului până pe 15 no-
iembrie, o precizare greşită
făcută de moderatoare. Mi-
nistrul Finanţelor nu a corec-

tat greşeala, ba mai mult,
a încercat să apere Guver-
nul, explicând că „şi în alte
cazuri în care au fost ale-
geri, s-a amânat bugetul ca
acel buget să fie însuşit de
noul Guvern”. Precizăm că,
potrivit legii, Guvernul tre-
buie să prezinte Parlamen-
tului un buget până la data
de 15 octombrie.
„După însuşirea de către

Guvern a proiectelor legilor
bugetare şi de buget, prevăzute
la alin. (1), acesta le supune
spre adoptare Parlamentului
cel mai târziu până la data de
15 octombrie a fiecărui an”,
se arată în Legea finanţelor
publice.

România şi alte state UE au cheltuit eronat
7 miliarde euro din bugetul comunitar

Uniunea Europeană a cheltuit
în mod eronat aproape 7 mi-
liarde de euro din bugetul de
cheltuieli pentru anul trecut,
România aflându-se printre sta-
tele în care au fost constatate
neregularităţi, potrivit raportului
anual al Curţii de Conturi Eu-
ropene. Cheltuielile UE de anul
trecut, în sumă totală de 148,5
miliarde de euro, corespund
unei sume aproximative de 290
de euro pentru fiecare cetăţean

european, se arată în raportul
Curţii. Curtea menţionează că
cele 7 miliarde de euro cheltuite
eronat nu ar fi trebuit plătite de-
oarece fondurile în cauză nu au
fost utilizate în conformitate cu
legislaţia aplicabilă.

Domeniile cele mai expuse
la erori de cheltuieli în 2013 au
fost politica regională, transpor-
turi şi energie (cu o rată de eroa-
re de 6,9%), dezvoltare rurală,
mediu, pescuit şi sănătate (cu

o rată de eroare de 6,7%), şi
programele din sectorul agricol
(3,6%).

„Un număr mare dintre ero-
rile cuantificabile în sectorul
agricol sunt cauzate de decla-
raţii sau cereri de plată ine-
xacte depuse de beneficiari,
cea mai frecventă eroare fiind
reprezentată de supradeclara-
rea suprafeţei de teren“, potri-
vit documentului citat de
Mediafax.

Restanţele la cre-
ditele mai mari de
20.000 de lei acor-
date de bănci
clienţilor au cres-
cut, în septembrie
faţă de august
2014, cu 323 de
milioane echiva-
lent lei, şi au ajuns
la 31,723 miliarde
echivalent lei, po-
trivit datelor Cen-
tralei Riscului de
Credit din cadrul
BNR.

Aceste restanţe, pe
care le centralizează
Centrala Riscului de
Credit, reprezentau în septem-
brie 12,25% din totalul sume-
lor datorate de clienţi băncilor.

Din suma totală a restanţe-
lor, 77,69% (24,65 miliarde
de lei) sunt credite neplătite
de peste 90 de zile, în scădere
de la 26,83 miliarde de lei în
august 2014.

Şi în cazul persoanelor fizi-

ce, restanţele la bănci au cres-
cut în septembrie 2014 faţă de
luna anterioară cu 86 de mi-
lioane de lei (1,43%), până la
6,082 miliarde de lei, repre-
zentând 6,98% din totalul su-
melor datorate.

Pe ultimele 12 luni, sumele
restante înregistrate de popu-
laţie au fost, însă, în scădere,

cu 648 de milioane de lei
(9,62%), de la 6,73 miliarde
de lei în octombrie 2013, la
6,082 miliarde de lei în sep-
tembrie anul acesta.

Peste 85% din totalul sume-
lor restante ale persoanelor fi-
zice, în septembrie 2014,
reprezentau întârzieri la plată
mai mari de 90 de zile.

Pe de altă parte, nu-
mărul de restanţieri per-
soane fizice a scăzut în
ultimul an, de la
190.851 de persoane în
octombrie 2013 la
182.785 în septembrie
2014 (4,22%), dar a
crescut în ultima lună,
cu 898 de persoane, de
la 181.887 câţi erau în
august 2014.

În total, numărul
clienţilor cu restanţe la
bănci s-a redus atât în
ultimul an, de la
240.180 persoane în
octombrie 2013 la
228.946 în septembrie
2014 (4,67%), dar a

crescut uşor faţă de luna pre-
cedentă, când au fost 228.549
de restanţieri.

Numărul interogărilor la
centrala Riscului de Credit a
crescut de la 153.794 în au-
gust, la 175.073 o lună mai
târziu, dar rămâne sub numă-
rul înregistrat în urmă cu un
an, de 186.369.

Restanţele la creditele mari
au crescut în septembrie

Flash economic
Un nou curs la Camera de Comerț și Industrie Brașov
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov anunţă orga-
nizarea unui nou curs în domeniul managementului.
De data acesta vorbim despre un curs care se adre-
sează persoanelor care doresc să înveţe cum să ge-
stioneze şi să îmbunătăţească procesele interne
dintr-o organizaţie, indiferent de tipul acesteia. Con-
diţia de acces la cursul de Manager îmbunătăţire pro-
cese este ca cei interesaţi să aibă studii superioare.
Direcţia de Învăţământ Formare Profesională a Ca-
merei de Comerţi şi Industrie organizează cursul in-
teractiv de Manager Îmbunătăţire Procese alcătuit
din două module, şi anume Managementul schimbării
şi Managementul deciziei.  Cele două module ale
cursului se pot urma separat, după fiecare dintre
acestea obţinându-se un certificat de absolvire recu-
noscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei So-
ciale, dar şi de Ministerul Educaţiei Naţionale. Data
limită de încriere la acest curs este 14 noiembrie, iar
informaţii suplimentare puteţi afla de la specialiştii
Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov.  

Braşovul, bine reprezentat în  Topul Naţional al Firmelor
În clasamentul realizat pentru anul 2013 se află

aproape 6500 de companii, din care 271 de de firme
din judeţul Braşov care s-au clasat pe unul din primele
10 locuri. Printre acestea sunt firme care activează
în domenii precum cercetare-dezvoltare şi high-tech,
industrie, agricultură, costrucţii şi comerţ–turism. Alte
29 de de unităţi economice braşovene s-au clasat pe
locul 2, iar 36 au ocupat locul 3. Printre societăţile
care s-au clasat pe primul loc în Topul Naţional al
Firmelor se află nume cunoscute şi importante, atât
la nivelul judeţului Braşov, cât şi la nivel naţional şi
european. 

Ministrul Finanţelor nu ştie care e termenul
legal de prezentare a bugetului  din 2015



Evenimentul de carieră şi
inovaţie, Career Innovation
Week se extinde la nivel na-
ţional, fiind prezent, în acest
an, în Braşov, Bucureşti şi
Ploieşti.  Prima ediţie Career
Innovation Week din această
toamnă va avea loc, sâmbătă,
8 noiembrie, la Hotel Kron-
well din Braşov, zi dedicată
IT&C şi inginerie. 

Tinerii care participă pot
susţine un interviu cu specia-
lişti în recrutare, interviu care
îi poate aduce mai aproape
de obţinerea poziţiilor deschi-
se de partenerii prezenţi la
eveniment. Participarea la un
astfel de interviu este o mo-
dalitate prin care se pot fami-
liariza cu etapele procesului
de recrutare şi cerinţele pe
care angajatori le urmăresc.
Cei interesaţi pot aplică pen-
tru o întâlnire de 15 minute

cu un reprezentant din com-
pania în care doreşte să se an-
gajeze. 

Apoi au acces la sesiuni de
impact, pe teme legate de
trend-urile din industria de in-
teres pentru ei. Câteva dintre
subiectele abordate: Enginee-
ring project planning,
Growing role of the computer
and software tools în research,
Best practices în developing
world class products, Online
engineering - e-engineering; 

Proiectul se adresează stu-
denţilor, masteranzilor şi ab-
solvenţilor cu experienţă inter-
naţională, rezultate academice
foarte bune, cei care au făcut
parte dintr-un ONG, au urmat
un program de internship, ma-
nagement trainee sau stagii de
practică. Participarea la Career
Innovation Week este gratuită
în baza înscrierii pe site-ul

www.hipo .ro. 
„Prin proiectul Career In-

novation Week ne-am propus
să construim un spaţiu de in-
teracţiune între partenerii eve-
nimentului şi participanţi
unde pot să împărtăşească
idei despre trend-urile de as-
tăzi, oportunităţi de carieră,
strategii de îmbunătăţire a
abilităţilor şi sfaturi despre
etapele procesului de selecţie
şi recrutare (completarea apli-
caţiei, sfaturi pentru interviuri
de grup şi individuale). În
plus, în cadrul evenimentelor
din acest an, participanţii vor
avea ocazia să aplice la o se-
rie de programe de internship
& management trainee des-
chise de companiile partene-
re.” a declarat Andreea Ba-
laci, Project Manager, Career
Innovation Week.

Liana Adam

La Brașov se va desfășura,
în perioada 22-23 noiembrie,
un workshop care are este ca
scop popularizarea OSM
(Open Street Maps) în Ro-
mânia și de a dezvolta comu-
nitatea OSM prin prezen ta -
rea facilită�ilor de lucru, prin
crearea de tool-uri de dezvol-
tare și prezentarea de noi

direc�ii. Evenimentul se va
desfășura la sediul Facultă�ii
de Matematică și Infor ma -
tică din cadrul Universită�ii
Transilvania din Brașov pe
perioada a două zile.

„În prima zi se vor face
prezentări generale legate
despre OSM, despre istoricul
acestuia, despre direcții de

dezvoltare, iar în a doua zi se
vor prezenta modalități de
dezvoltare de tool-uri de către
programatori (plug-in-uri
pentru JOSM – Java OSM)”
au precizat organizatorii.

Accesul este liber pentru
oricine este interesat de acest
subiect. 

Sebastian Dan

Asociaţia Română
pentru Reciclare pune
la dispoziţie un telver-
de, unde puteţi solici-
ta ridicarea gratuită a
deşeurilor electrice. 

Agenţia de Protecţie a
Mediului, Prefectura, In-
spectoratul Şcolar şi Aso-
ciaţia Română pentru Re-
ciclare- RoRec derulează
împreună un proiect de
promovare a colectării se-
lective a deşeurilor, dar şi
un program de colectare
gratuită a aparaturii vechi
din firme şi instituţii.
Toate aceste activităţi se
vor desfăşura în unităţile
şcolare din judeţ. 

„Agenții vin la casa
omului și  duc  deșeurile
electrice în centrul de reci-
clare. Toți cei care pot să
devină parteneri ai proiec-

tului «Patrula de reciclare»,
atât instituții publicie cât și
firme, sunt invitați să sune
la 0800.444.800 pentru a
solicita ridicarea deșeurilor
electrice și electronice” a
declarat Ciprian Băncilă,
director executiv la  Agen-
ţia de Protecţie a Mediului
Braşov.

Proiectul RoRec ce vi-
zează şcolile braşovene se
numeşte „Patrula de reci-
clare”, iar programul Aso-
ciaţiei Române pentru Re-
ciclare poartă titulatura de
„Un apel la mediu curat”. 

Numărul de telefon la
care puteţi solicita ridicarea
deșeurilor electrice  este
0800.444.800, număr ape-
labil gratuit din orice reţea
de telefonie fixă sau mobilă,
zilnic între orele 9.00-
17.00, şi face�i astfel  o pro-
gramare pentru ridicarea

gratuită de la domiciliu sau se-
diu de firmă a aparatelor elec-
trice de care dori�i să scăpa�i!

Ce se colectează. Orice apa-
rat electric, electronic sau
electrocasnic, baterii porta-
bile şi industriale (non-auto),
corpuri de iluminat sau tu-
buri fluorescente, toate aces-
tea intră în categoria DEEE
și trebuie reciclate. 

De ce colectăm deșeurile elec-
trice și electronice? Deșeurile
electrice reprezintă 5-6%
din totalul deșeurilor unei
comunită�i. Așa cum gu no -
iul menajer nu este păstrat
în casă, nici echipamentele
electrice vechi sau stricate
nu trebuie depozitate în gos-
podărie ori aruncate la în-
tâmplare. Ele trebuie colec-
tate și reciclate corect din
ra�iuni ce �in de protec�ia
mediului înconjurător, de
riscul pe care îl prezintă

poten�ialul lor toxic, precum
și de protejarea resurselor
naturale ale pământului.

În primul rând, aceste echipa-
mente pot avea în componen�a
lor elemente nocive pentru me-
diu și sănătatea popula�iei,
metale grele sau gaze periculoa-
se, elemente care eliberate în aer,
apă sau sol au efecte dăunătoare,
pe termen lung, asupra hranei
noastre, a apei pe care o bem sau
a aerului pe care îl respirăm.

De asemenea, majoritatea
sunt constituite din compo-
nente ce conţin materiale ce
pot fi recuperate și reintrodu-
se în industrie, ca materii pri-
me secundare, pentru a pre-
veni exploatarea ira�ională a
resurselor primare. Astfel,
ceea ce rezultă din deşeurile
noastre nu mai reprezintă un
pericol, atunci când sunt re-
ciclate corect. 

Liana Adam
Nu mai este nevoie să aşteptaţi o zi specială pentru a scăpa de aparatura veche 

Sună pentru a scăpa de
aparatura veche din casă

Săptămâna aceasta are loc 
Career Innovation Week Brașov

SOCIAL 56 noiembrie 2014

Workshop pe tema Open Street Maps 
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Monumentele inginerului
Christian Kertsch

Joi

Christian Kertsch ( 1839– 1909) a fost
cel de al XX-lea inginer-şef al Braşovului. 

Născut în 1839, Christian Kertsch este
fiul unui meşter dulgher din Braşov.
Face studii superioare la Viena, apoi
la München, unde absolvă specializă-
rile: hidrotehnică, precum și construcţii
de poduri, de drumuri şi căi ferate. Se
specializează şi în conceperea decora-
ţiunilor la clădiri, profesia de arhitect
neexistând la acea vreme. 

Inginerul Kertsch rămâne în istoria
oraşului prin proiectarea noii aducţiuni
de apă a Braşovului, construite între

anii 1891 – 1892. Apa era
adusă prin ţevi de oţel şi ţi-
glă, de la depărtare, de după
muntele Tâmpa. Apeductul
capta cursurile mai multor
pâraie din Valea Cetăţii şi
Schei, aducând apa aproape
de centrul oraşului. 

De asemenea, el fost unul dintre pro-
motorii introducerii tramvaiului cu
aburi braşovean, care a circulat aproa-
pe 70 de ani între Săcele şi Bartolomeu. 

Dintre toate realizările sale arhitectu-
rale se remarcă propria locuinţă din

Braşov, celebra vilă Kertsch, care a fost
demolată în anii 1970. În locul ei se află
astăzi Modarom. O lucrare impresio-
nantă semnată de Cristian Kertsch este
şi Casa de concerte Reduta, amplasată
pe Strada Hirscher.

Elena Cristian 

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

C



Ieri, în Sala Sporturilor,
a avut loc prima ediţie
din Braşov a Jocurile Lo-
cale Special Olympics
România 2014, dedicate
persoanelor cu dizabili-
tăţi intelectuale. 

Evenimentul se adresează
doar persoanelor cu acest tip
de dizabilităţi, Jocurile Olim-
pice „Special Olympics” fiind
diferite de mai cunoscute Jo-
curi Paralimpice, ce includ
sportivi de performanţă care
au dizabilităţi locomotorii.

În cazul Special Olympics,
participanţii sunt de cele mai
multe ori persoane fără capa-
cităţi sportive extraordinare,
afectate de sindrom Down
sau autism în principal, cu un
coeficient de inteligenţă mai
mic de 70, şi care au ocazia
să practice un sport într-un
cadru organizat, participarea
şi socializarea fiind mai im-
portante decât rezultatele
sportive în sine. 

La competiţie au concurat
aproximativ 100 de persoane.
Participanţii au trecut printr-
o probă de gimnastică, apoi
au jucat badminton şi bocce,
un joc cu bile care presupune
o oarecare precizie în arun-
care şi care aduce aminte de
curling. 

„Sperăm ca odată cu aceas-
tă competiţie să câştigăm mai
mulţi prieteni şi parteneri în
acţiunile noastre şi să orga-

nizăm şi Jocurile Naţionale
Special Olympics tot la Bra-
şov. Este primul eveniment de
acest fel de la Braşov, în cei
11 ani de când există Funda-
ţia Special Olympics Româ-
nia. Este un eveniment la care
participarea este mult mai im-
portantă decât performanţa
sportivă, deşi vom alcătui gru-
pe de sportivi egali ca perfor-
manţă. Deviza Special
Olympics este <Vreau să câş-

tig, dar dacă nu pot câştiga,
vreau să fiu brav în încercarea
mea>.”, a declarat Cristian
Ispas, director naţional al Fun-
daţiei Special Olympics Ro-
mânia, în cadrul unei
conferinţe de presă. 

„Noi ne implicăm în pro-
movarea sportului de orice fel,
indiferent că este pentru per-
soane cu dizabilităţi sau nu.
Sportul este bun pentru toată
lumea, dar în special persoa-

nele cu dizabilităţi se implică
mai mult şi se bucură mai mult
când vine vorba de competiţii
sportive, pentru că se simt im-
plicate în societate. Dacă nu
exista implicarea autorităţilor,
Primăria Braşov şi Direcţia
Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului, probabil
nu alegeam să organizăm
acest eveniment la Braşov. Ne
bucurăm că am avut ocazia
să o facem”, a spus Ciprian
Lupu, coordonator regional
al Fundaţiei Motivation Ro-
mânia.

„Este un moment foarte im-
portant şi emoţionant să-i vezi
pe  aceşti oameni mai puţin
norocoşi că vor să facă sport,
că se bucură, că muncesc, că
se expun atenţiei publice, şi
sper să fie un exemplu pentru
toţi părinţii care au copii fără
probleme de sănătate pe care-
i învoiesc de la orele de edu-
caţie fizică. Primăria Braşov
a fost alături de acest eveni-
ment punând la dispoziţie Sala

Sporturilor şi prin personalul
Direcţiei de Servicii Sociale,
care are grijă de o parte dintre
aceşti sportivi. Voi face tot ce
îmi stă în putinţă ca acest eve-
niment să se desfăşoare şi la
anul şi să devină un eveniment
obişnuit în Braşov”, a declarat
viceprimarul Adina Durbacă,
la ceremonia de decernare a
premiilor şi diplomelor. Au
fost premiaţi toţi participanţii,
inclusiv voluntarii care au aju-
tat la desfăşurarea competiţiei
şi care au fost mereu alături
de participanţi.

Mișcarea Special Olympics
a fost fondată de Eunice Ken-
nedy, sora preşedintelui ame-
rican John F. Kennedy, şi
include implicarea unor ve-
dete internaţionale printre
care Arnold Schwarzenegger,
U2, Jon Bon Jovi, Michael
Jordan şi Nadia Comăneci.
Ţelul organizaţiei este inte-
grarea socială prin sport a per-
soanelor cu nevoi speciale. 

A.P.

Special Olympics, la prima ediţie

Prima etapă de resistema-
tizare a circulaţiei pe DN13
a fost finalizată, iar edilii speră
să termine până la sfârşitul
 lunii şi cea de-a doua etapă.
Prima etapă a constat în mon-
tarea de separatoare de sens
până la intersecţia dintre Gri-
viţei cu Calea Feldioarei şi
amenajarea giratoriului din

faţa magazinului
Baumax, precum
şi turnarea unui
strat nou de asfalt
pe porţiunea men-
ţionată. În etapa a
doua, este aproa-
pe de finalizare
montarea de sepa-
ratoare de sens
 între intersecţia
dintre Bulevardul
Griviţei şi Calea

Feldioarei, până la giratoriul
de la intersecţia cu tronsonul
II al ocolitoarei. După finali-
zarea montării de separatoare,
va fi amenajat cel de-al doilea
giratoriu din proiect, amplasat
la intersecţia dintre Calea Fel-
dioarei şi Bulevardul Griviţei,
imediat după benzinăria Mol
(spre Feldioara). 

„Până la sfârşitul lunii se
va turna un covor asfaltic pe
acest segment, apoi intenţio-
năm să continuăm asfaltarea
până la intrarea în Stupini, la
intersecţia cu Strada Fântâ-
nii”, a precizat primarul Geor -
ge Scripcaru. 

Reamintim că decizia de
reamenajare a circulaţiei de
pe DN13, în sectorul cuprins
între Ocolitoarea Braşov şi
pasajul Fartec, a fost luată în
Comisia de circulaţie a mu -
nicipiului, la solicitarea pri-
marului George Scripcaru,
pentru a se asigura un acces
facil şi în condiţii de siguranţă
la obiectivele de interes din
zonă (centre comerciale şi de
agrement, depozite, întreprin-
deri, piaţa de gros etc).

A.P

În cadrul unui proiect cu
fonduri europene, în Peni-
tenciarul Codlea au fost fi-
nalizate, ieri, două cursuri de
calificare. Astfel, 27 de de-
ţinuţi au dobândit competen-
ţe care le permit ca la
liberare să lucreze ca frizeri
sau ca peisagişti floricultori.

De asemenea, tot ieri au
început alte două cursuri de
calificare, 28 de deţinuţi ur-

mând să se califice în mese-
riile de lucrător cultura plan-
telor şi lucrător lăcătuşerie
mecanică structuri. 

„Cursurile completează
eforturile pe care Penitencia-
rul Codlea le face pentru
reintegrarea socială a per-
soanelor private de libertate,
învăţarea unei meserii fiind,
alături de completarea nive-
lului de studii, de programele

educative şi de cele de gestio-
nare a comportamentului, o
componentă esenţială a efor-
turilor care se fac pentru ca
persoanele care se află în
executarea unei pedepse pri-
vative de libertate să se re -
integreze socio-profesional”,
a declarat comisar şef de
 penitenciare Claudiu Ştaier,
purtător de cuvânt la Peni-
tenciarul Codlea. L.A.

Aproape 100 de persoane, în special copii cu dizabilităţi intelectuale, 
au participat la o competiţie sportivă desfăşurată în premieră în municipiul Braşov 

Deţinuţii învaţă o meserie 
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Lucrările de resistematizare a circulaţiei 
pe DN13 au trecut în etapa a doua
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Diavolii tasmanieni, pe cale de dispariție
Schimbările climatice petre-

cute în ultimii 30.000 de ani au
decimat popula�ia de diavoli tas-
manieni, care se află în prezent
în pragul dispari�iei, potrivit unui
studiu publicat ieri și preluat de
EFE.

Jeremy Austin, unul din autori,
biolog la Universitatea din Ade-
laide, a declarat că aceste animale
s-au confruntat în trecut cu două
perioade grele, care au dus la de-
cimarea lor, și că ambele au co-
incis cu schimbări climatice.

Studiul, publicat în revista Bio-
logy Letters, analizează cu me-
tode statistice datele genetice a
300 de exemplare din epoca mo-
dernă și din antichitate ale dia-
volilor tasmanieni, pentru a

evalua varia�iile intervenite în
numărul lor. Rezultatele au arătat
că în două ocazii, acum 20.000
de ani, în ultima eră glaciară, și
în urmă cu circa 3.000-4.000 de
ani, când a crescut indicele fe-
nomenului de oscila�ie Sud/El
Nińo, terenurile erau mai aride
și exista mai pu�ină hrană.

Biologul a subliniat că scăde-

rea drastică a numărului acestor
animale a avut loc înainte de co-
lonizarea britanică din secolul al
XIX-lea.

„Potrivit prognozelor climatice,
care semnalează că Australia va
avea o climă mai aridă, cred că
acest lucru va avea un impact se-
rios asupra diavolilor tasma-
nieni”, a spus el. 

Cum poate un burete legat de 
o sfoară să diagnosticheze cancerul

Cancerul de esofag ar putea
fi diagnosticat prin interme-
diul unui test foarte simplu,
care implică folosirea unui
burete legat de un fir de aţă.
Noul dispozitiv testat pentru
diagnosticarea cancerului eso-
fagian constă într-o capsulă,
care conţine un burete ce se
expandează după ce aceasta
este înghiţită şi care este apoi
scoasă din tractul digestiv su-
perior prin tragerea de firul
ataşat. Această capsulă, de-
numită „Cytosponge”, colec-

tează celule în timp ce este
extrasă din esofag, scrie
bbc.com. Medicii au testat
metoda pe mai mult de o mie
de pacienţi din Marea Brita-
nie şi au descoperit că este
bine tolerată, sigură şi eficien-
tă în diagnosticarea maladiei
Barrett a esofagului. În mod
obişnuit, medicii diagnosti-
chează şi monitorizează aceşti
pacienţi pentru semne ale in-
stalării cancerului folosind
biopsii - recoltarea de celule
- în timpul unei proceduri nu-

mite endoscopie, prin care
este introdus în esofag un tub
lung şi flexibil cu o cameră
video într-un capăt. Cercetă-
torii de la Universitatea Cam-
bridge spun că aceste biopsii
pot fi înlocuite cu Cytospon-
ge. Spre deosebire de endos-
copie, Cytosponge poate fi
folosit cu uşurinţă în inter-
venţii care nu necesită anes-
tezie.

Pe lângă faptul că este mult
mai puţin invazivă, noua me-
todă este şi mult mai ieftină. 

Nixie - dispozitiv echipat
cu o cameră foto, care se
ajustează pe mână ca o
brățară și își ia zborul
când se apasă butonul
pentru a face poze din
aer timp de câteva secun-
de, revenind apoi pe
mâna proprietarului - a
câștigat premiul concur-
sului de informatică Intel,
în valoare de jumătate de
milion de dolari.

Prototipul, pus la punct de
o echipă de exper�i din SUA
și Germania, se adresează în-
deosebi amatorilor de ascen-
siuni montane sau ciclism, care
își vor putea imortaliza aven-
turile cu această „dronă porta-
bilă”. Proiectul se află în faza
ini�ială și nu are încă data de
lansare pe pia�ă. Christopher
Kohstall, șeful echipei care a
dezvoltat prototipul, a explicat
în videoclipul prezentat în con-
curs că Nixie știe unde se află
proprietarul și se întoarce la
locul de plecare. Posesorul apa-
ratului poate și să prindă ca-

mera din zbor și să o instaleze
apoi la mână.

Al doilea premiu, în valoare
de 200.000 de dolari, a revenit
echipei de la „Open Bionics”,
condusă de cercetători brita-
nici care au dezvoltat o mână
bionică cu un cost decent, rea-
lizată cu ajutorul unei impri-

mante 3D. Joel Gibbard, fon-
datorul „Open Bionics”, a
afirmat că obiectivul său este
să umple golul care există pe
pia�a protezelor func�ionale
cu costuri mici.

Al treilea premiu, de
100.000 de dolari, a fost
câștigat de echipa care a dez-

voltat „ProGlove”, mănușă in-
teligentă menită să crească pro-
ductivitatea pe liniile de
montaj. Mănușa alertează lu-
crătorul în condi�ii de pericol,
când este vorba de o piesă fier-
binte de exemplu, sau îi arată
dacă a montat bine o piesă și
chiar nivelul de oboseală.

Prototipul se află în fază inițială și nu are încă data de lansare pe piață

Camera foto zburătoare a
câștigat marele premiu la Intel

Pentru prima dată o femeie va conduce CERN
Fizicianul Fabiola Gianotti a fost aleasă pentru a conduce
Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară
(CERN) devenind prima femeie care ajunge în fruntea
organizației, ea urmând să fie desemnată oficial pentru
acest post în luna decembrie, iar mandatul său de cinci
ani va începe în ianuarie 2016, informează techtimes.com.
Gianotti a condus experimentul „Atlas” în cadrul CERN
în perioada în care cercetătorii au detectat bosonul Higgs.
Grupul din care a făcut parte a studiat rezultatele cioc-
nirilor dintre protoni încărcați pozitiv la viteze care se
apropie de cea a luminii. Ea a devenit cunoscută publi-
cului larg datorită rolului său în anunțarea acestei des-
coperiri în anul 2012.  Ea și-a început activitatea la CERN
în 1987, la scurt timp după ce a absolvit Universitatea
din Milano. În vârstă de 52 de ani, Fabiola Gianotti îl va
înlocui din funcție pe Rolf Heuer, care a condus CERN
încă din primele zile ale Marelui Accelerator de Particule
(Large Hadron Collider, prescurtat LHC) finalizat în 2008
lângă Geneva.

Nouă tehnologie de la Samsung: Wi-Fi de cinci ori mai rapid
Samsung Electronics a dezvoltat o nouă tehnologie Wi-
Fi, cu ajutorul căreia transferul de date între terminale
se va realiza cu până la cinci ori mai repede decât viteza
maximă posibilă în prezent. Tehnologia Samsung Wi-Fi
de 60 GHz elimină ecartul dintre viteza teoretică și cea
reală, permițând viteze de transfer de până la 4,6 Gbps
(575 MB) pe secundă, o creștere de cinci ori față de
viteza maximă de 866 Mbps (108 MB) atinsă în prezent
cu tehnologiile Wi-Fi de 2,4 și 5 GHz, se arată într-un
comunicat al companiei sud-coreene, potrivit Bloomberg.
Astfel, transferul unui film de 1 GB se va realiza în mai
puțin de 3 secunde, cu ajutorul noii tehnologii. Noua teh-
nologie Wi-Fi va fi disponibilă începând cu anul viitor.
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Steaua și Astra Giurgiu
vor juca astăzi meciurile
ce contează pentru eta-
pa a patra a grupelor
Europa League. 

Forma�ia Steaua București
merge în Portugalia pentru
partida cu Rio Ave din pos-
tura de lideră a grupei J cu
șase puncte din trei meciuri
la fel ca Aalborg și Dinamo
Kiev. Sânmărtean și compa-
nia au cel mai bun golaveraj
și o victorie în Portugalia este
sinonimă cu calificarea în pri-
măvara europeană. Lukasz
Szukala, fundaşul Stelei, spu-
ne că el şi colegii săi nu îi vor
subestima pe cei de la Rio
Ave. „Avem informaţii despre
ei, dar e foarte periculos dacă
o să credem că nu sunt buni.
Sunt pregătiţi pentru că e pri-
mul an pentru ei în Europa
League şi jucătorii de acolo
vor să demonstreze că au va-
loare. În majoritatea jocurilor
din Europa League experienţa
e de partea noastră, pentru
că Steaua e de 11 ani în Eu-

ropa League sau Champions
League. Trebuie să avem gri-
jă, pentru că la nivelul ăsta
poate să fie orice surpriză, a
spus Lukasz Szukala. Meciul
dintre Rio Ave şi Steaua va
avea loc astăzi, de la ora
22:05.

O singură dilemă pentru Gâlcă.
Singura dilemă a lui Gâlcă

pentru primul 11 în meciul
cu Rio Ave e pe cine să titu-
larizeze dintre Latovlevici şi
Filip. Singurul jucătoar im-
portant al Stelei care nu a fă-
cut deplasarea în Portugalia
este Raul Rusescu, cel care a
fost operat ieri. Dilema lui
Gâlcă este în alegerea
fundașului stânga dintre La-

tovlevici, care este refăcut
după accidentarea din meciul
cu ASA Târgu Mureș și Filip
cel care a jucat perfect pe
acest post în meciul cu Dina-
mo. Gâlcă ar putea începe
partida din această seară în
următoarea formulă: Arlaus-
kis - Papp, Varela, Szukala,
Latovlevici - Prepeliţă, Sîn-

mărtean - Ad. Popa, Chipciu,
Cr. Tănase – Keşeru. 

Astra caută primele puncte.
Astra Giurgiu nu  reușit să
adune niciun punct din pri-
mele trei etape ale grupei D
din Europa League. Astăzi
giurgiuvenii lui Oleg Protasov
vor primi vizita sco�ienilor
de la Celtic Glasgow și caută
prima victorie din această
grupă. „Celtic este o echipă
care aleargă foarte mult, care
presează și care ajunge foarte
ușor în careul advers. Vrem
să jucăm un fotbal de calitate,
să dăm tot și să câștigăm pri-
mele puncte, deși avem pro-
bleme de lot”, a declarat
tehnicianul Astrei Giurgiu,
ucraineanul Oleg Protasov.
Partida Astra Giurgiu - Celtic
Glasgow, din etapa a IV-a a
grupei D a Ligii Europa, se
va disputa astăzi de la ora
20:00.

Probleme la Astra!? Patronul
grupării Astra Giurgiu, Ion
Niculae, a declarat că situaţia
economică din România îl
face să-şi pună semne de în-

trebare vizavi de investiţiile
pe care le va face la clubul
giurgiuvean în sezonul viitor,
precizând că în primele luni
ale anului 2014 a cheltuit 50
de milioane de lei. „Vom ve-
dea dacă voi mai investi la
anul, pentru că la situaţia
economică din România nu
este de investit. Şi fotbalul este
o reflectare a întregii vieţi eco-
nomice, mai puţin sociale. E
un sport în care 17 echipe
pierd şi una singură eventual
câştigă ceva. E greu, vedeţi
ce se întâmplă la echipe pre-
cum CFR Cluj sau Galaţi,
care acum câţiva ani făceau
20 de milioane de euro din
câştigarea campionatului şi
participarea în grupele Ligii
Campionilor. Sunt jucători ne-
plătiţi de 16 luni. La noi, în
9 luni, sunt peste 50 de mi-
lioane de lei, e adevărat şi cu
investiţiile în infrastructură,
cheltuiţi la Astra. Iar banii
ăştia trebuie să vină dintr-o
altă activitate economică, pen-
tru că din fotbal nu scoţi bani,
a declarat Ioan Niculae.

Ne batem în Europa
SPORT 96 noiembrie 2014

S-au distrat cu studenții. Corona Wolves Brașov a câștigat fără
probleme cu 14-0 confruntarea cu Sportul Studențesc, ce
a contat pentru Liga Națională la hochei pe gheață. Golurile
„lupilor” au fost marcate de: Zsolt Balint 3, Antal, Zsolt Peter
și Imecs câte două goluri fiecare, Marton, Pysarenko, Dumitru,
Zsolt Molnar și Virag câte o reușită fiecare. În urma acestui
succes, Corona a urcat pe prima poziție a clasamentului,
cu 15 puncte din 5 meciuri. Locul doi  este ocupat de Steaua
cu 15 puncte, iar pe ultima treaptă a podiumului este SC
Miercurea Ciuc cu 12 puncte. Steaua și Miercurea Ciuc au
un meci în plus disputat față de Corona. 
Halep, nominalizată la jucătoarea lunii. Jucătoarea de tenis Si-
mona Halep, finalistă la Turneul Campioanelor, a fost no-
minalizată de WTA la titlul de sportiva lunii octombrie, alături
de câştigătoarea competiţiei, Serena Williams (SUA, 1 WTA),
şi germanca Andrea Petkovici, învingătoare la Sofia. Potrivit
WTA, desemnarea câştigătoarei se va face pe baza voturilor
exprimate pe site-ul oficial până vineri, la ora 01.00. Câşti-
gătoarea va fi anunţată vineri. Simona Halep a ajuns până
în finala Turneului Campioanelor de la Singapore, după ce
a obţinut două victorii şi o înfrângere în Grupa Roşie, unde
le-a întâlnit pe Eugenie Bouchard, Serena Williams şi Ana
Ivanovici, a eliminat-o în semifinale pe Agnieszka Radwan-
ska, însă a cedat ultimul act în faţa liderului clasamentului
mondial. Simona Halep a mai fost nominalizată în acest an
la titlul de jucătoarea lunii în iulie, însă câştigătoare a fost
desemnată Serena Williams.
S-a rupt și Moți. Veștile proaste continuă să curgă pentru echipa
națională a României. După problemele medicale ale lui
Răzvan Raț (PAOK), un alt fundaș tricolor s-a accidentat cu
câteva zile înaintea partidei cu Irlanda de Nord, din prelimi-
nariile Euro 2016. Titularizat în apărarea lui Ludogorets în
deplasarea de la FC Basel, Moți a ieșit accidentat în minutul
21, acuzând probleme musculare la piciorul stâng. El a făcut
semn către banca echipei că nu mai poate continua și a
fost înlocuit de antrenorul bulgar cu Aleksandrov. Moți a în-
cercat să revină pe teren inițial, dar și-a dat seama imediat
că riscă o ruptură gravă. Fostul dinamovist a urcat în careul
advers la o fază fixă, dar în momentul în care trebuia să se
replieze în apărare a încetat sprintul, prăbușindu-se pe gazon
în jumătatea adversă. Brancardierii l-au ridicat cu targa de
pe gazon, iar internaționalul român a văzut restul partidei
de la vestiare.

La FC Brașov nu se vorbește de greve
Adrian Szabo a scos mereu FC Brașov

din criză. La fel s-a întâmplat și în acest
sezon. Totul a culminat cu victoria de la
CFR, obţinută în condiţiile în care jucă-
torii sunt neplătiţi de luni bune. „Sincer
să fiu, nu m-am gândit că vom putea
câștiga în Gruia, dar am sperat într-un
rezultat de egalitate. Sunt problemele pe
care nu le putem nega, dar deocamdată
ne vedem de treabă. Am vorbit înainte
de jocul de la Cluj cu domnul Neculaie.
Din ce informaţii am, pot să vă spun că
domnul director Zotta a venit în vestiar

şi a spus că săptămâna asta băieţii vor
primi ceva bani. Cât vor primi, nu vă pot
spune, pentru că nu ştiu. Și eu am
restanțe salariale. Sunt mândru de băieți,
pot spune că am un grup extraordinar la
Brașov. Băieţii nu ridică niciodată pro-
blema că nu se pot antrena din motive
extrasportive, dar în acelaşi timp au spus
că se gândesc în fiecare zi şi la aceste
restanţe. Doar că uită de ele la antrena-
mente. Iar noi am încercat ca aceste an-
trenamente să nu fie obositoare din punct
de vedere mental, iar ei să se antreneze

cu plăcere, să treacă mai uşor peste aceste
momente. Eu nu am semnale că nu ar
vrea să mai joace. Chiar înainte de meciul
cu CFR am discutat cu ei şi am ajuns la
concluzia comună să ne vedem de treabă
şi să acumulăm până la sfârşitul turului
cât mai multe puncte. Acum aud şi eu că
ar vrea să îşi depună memorii. Nu ştiu
cât se vor materializa. Fiecare are op-
ţiunea lui. Cert este că la nivel de echipă
nu s-a pus problema de greve, neprezen-
tări”, a spus Adi Szabo într-un interviu
pentru Prosport.

Liga I, etapa a 13-a
Formaţia Pandurii Târgu

Jiu a remizat, marţi, pe teren
propriu, scor 1-1 (0-0), cu
echipa Concordia Chiajna,
în ultimul meci al etapei a
XIII-a a Ligii I. Golurile au
fost marcate de Shamsin '75
pentru gazde şi Serediuc '67
pentru oaspeţi. În minutul
83, atacantul Pandurilor, Mi-
hai Roman, a trimis mingea
în poarta apărată de Mata-
che, dar golul a fost anulat
pentru ofsaid. Iată rezultatele
complete ale rundei: Steaua
Bucureşti - Dinamo Bucu-
reşti 3-0, Gaz Metan Mediaş
- Universitatea Cluj 1-1, CS
Universitatea Craiova - FC
Botoşani 2-1, Astra Giurgiu
- Ceahlăul Piatra Neamţ 2-
1, Viitorul Constan�a- ASA

Târgu Mureş 0-0, Petrolul
Ploieşti - Oţelul Galaţi 0-0,
CFR Cluj - FC Braşov 1-2,
Pandurii Târgu Jiu - Con-
cordia Chiajna 1-1 și Rapid
Bucureşti - CSMS Iaşi 0-1.
În clasament pe prima
pozi�ie este Steaua București
cu 31 de puncte, pe doi este
CFR Cluj cu 26 de puncte,
podiumul fiind completat de
Petrolul Ploiești cu 25 de
puncte. FC Brașov este pe
locul 8 cu 19 puncte la șase
lungimi distan�ă de primul
loc retrogradabil.  

Champions League
Fotbal spectacol mar�i

seară în grupele Champions
League. Real a trecut de Li-
verpool pe Bernabeu și și-a
asigurat calificarea, Juventus
a învins după un meci nebun
forma�ia greacă Olympiakos
și rămâne în cursa de califi-
care, Dortmund s-a impus
fără probleme în fa�a Galatei
și și-a asigurat biletele pentru
faza următoare a
competi�iei, iar pe Emirates,
Arsenal și Anderlecht au
oferit cel mai frumos meci
al serii. S-a terminat 3-3,
după ce în minutul 60, Ar-
senal conducea cu 3-0. Iată
rezultatele înregistrate: Gru-
pa A: Malmö (Suedia) - At-
letico Madrid (Spania) 0-2
și Juventus (Italia) - Olym-

piakos (Grecia) 3-2; Grupa
B: FC Basel (Elveţia) - Lu-
dogoreţ (Bulgaria) 4-0 și
Real Madrid (Spania) - Li-
verpool (Anglia) 1-0; Grupa
C: Zenit Sankt Petersburg
(Rusia) - Bayer Leverkusen
(Germania) 1-2 și Benfica
(Portugalia) - AS Monaco
(Franţa) 1-0; Grupa D: Ar-
senal (Anglia) - Anderlecht
(Belgia) 3-3 și Borussia Dor-
tmund (Germania) - Gala-
tasaray (Turcia) 4-1. 



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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12 artişti de excepţie se
vor reuni la Braşov, mâi-
ne, 7 noiembrie 2014, la
orele 18:00 la Centrul
Cultural Reduta, pentru
a oferi publicului un
concert extraordinar. 

Concert pentru Mihai este
un spectacol eveniment sus-
ţinut de Alexandra Fits, Guido
Van De Meent (Olanda),
Cvartetul Gaudeamus, Cvin-
tetul vocal Anatoly şi Adrian
Munteanu. 

Prieteni ai lui Mihai, cei 12
artişti vă invită să luaţi parte
la o seară specială, emoţio-
nantă, dedicată unui băieţel
de 3 ani diagnosticat în no-
iembrie 2013 cu autism. 

Evenimentul organizat cu
o zi înaintea Sărbătorii Sfin-
tilor Arhangheli Mihail şi Ga-
vriil îşi propune strângerea de

fonduri care să susţină terapia
şi demersurile de recuperare
ale lui Mihai. 

Biletele la concert au fost
puse în vânzare la sediul Li-
brăriei St. O. Iosif Braşov şi

la Centrul Cultural Reduta
Braşov. Costul unui bilet este
de 30 lei! 

Autismul este o tulburare
pervazivă de dezvoltare. Per-
soanele cu autism sunt foarte

diferite, unele pot vorbi, altele
nu; unele pot învăţa vizual, al-
tele auditiv; unele pot fi socia-
bile, altele mai puţin. Autismul
nu se poate vindeca, dar cu in-
tervenţie timpurie intensivă, co-
piii cu autism pot trăi o viaţă
independentă. 47% dintre co-
piii cu autism pot să recupereze
atât de mult, încât să nu poată
fi deosebiţi de ceilalţi copii. Au-
tismul se poate recupera prin
intervenţie terapeutică ABA
(Analiza Comportamentală
Aplicată). Fără terapie, sim-
ptomele autismului şi compor-
tamentele disfuncţionale se
agravează în timp. Din păcate,
acestă intervenţie este de durată
şi foarte costisitoare. Costul
unei astfel de terapii complete,
în România, ajunge la 3.500
– 4.000 lei/lunar. În România,
sunt aproximativ 30.000 de
persoane care suferă autism.

Horoscopul zilei
Berbec. Astăzi fii atent/ă ca nu cumva să te laşi dominat/ă
de sentimente, altfel vei regreta alegerile făcute. Te-ai putea
reîntâlni cu cineva cu care ai avut o relaţie în trecut.
Taur. Astăzi, pune-ţi plăcerile şi aspiraţiile tale pe primul
loc, pentru a nu regreta mai târziu. Dacă îţi vei asuma unele
obligaţii impulsiv, există riscul să îţi îngreunezi viaţa. 
Gemeni. Dacă va apărea o schimbare în viaţa ta sentimentală
astăzi, vei rămâne cu un sentiment de incertitudine faţă de
propriul viitor. Optimismul te caracterizează.
Rac. Astăzi ai grijă cum interacţionezi cu şefii tăi pentru a
evita posibilele conflicte ori teorii. Rămâi cât de conectat/ă
poţi muncii tale şi încearcă să faci impresie bună. 
Leu. Astăzi nu face nicio schimbare la care nu te-ai gândit
bine înainte. Lipsa ta de atenţie ar putea să te atragă în pro-
bleme pe care nu şi le-ar dori nimeni.
Fecioară. Încearcă astăzi să fii mai afectuos/oasă decât de
obicei, partenerul tău are nevoie de dovezi de iubire. Şi
pune-ţi profesia pe locul doi, cel puţin pentru câteva zile. 
Balanţă. Astăzi, o întâlnire ar putea să fie mai costisitoare
decât ai crede, însă va merită fiecare bănuţ. Bucură-te de
fiecare clipă petrecută alături de persoanele dragi. 
Scorpion. Astăzi ai grijă pentru că cineva de care eşti foarte
apropiat/ă ar putea arăta semne de supărare faţă de tine.
Dacă este o rudă, calcă-ţi pe orgoliu şi împac-o. 
Săgetător. Astăzi încearcă să impresionezi pe cineva, însă
fă-o într-un mod natural şi fii sincer/ă cu tine! Nu te ruşina
să îţi arăţi adevărata faţă, uneori aşa vei atrage mai mult!
Capricorn. Astăzi va trebui să nu-ţi depăşeşti bugetul şi să
respecţi regulile impuse de cei din jurul tău. Chiar dacă nu
îţi convine, încearcă să faci câte un compromis uneori.
Vărsător. Probabil că astăzi vei face ceva care va atrage
atenţia asupra ta, însă nu este neapărat de bine. Încearcă să
păstrezi discreţia, altfel îţi vei strica renumele.
Peşti. Astăzi este o zi în care ar trebui să fii direct/ă şi să
nu îţi fie teamă să îţi expui ideile. Socializează mai mult şi
lasă oamenii din jurul tău să se apropie de tine.

Concert caritabil, 
mâine, la Reduta 
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Sudoku

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

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Filarmonica Braşov vă in-
vită astăzi, 6 noiembrie, de la
ora 19.00, la Sala Patria, la
un concert simfonic. La pu-
pitru, dirijorul Bogdan Chi-
rosca, iar la pian Răzvan
Dragnea.

În program: 
◾ S. Rachmaninov – Scherzo

in re minor
◾ S. Rachmaninov – Concer-

tul nr. 4 pentru pian şi or-

chestra
◾ L. van Beethoven – Simfo-

nia a IV– a
Biletele pentru concert se

pot procura de la sala „Patria”
(B-dul 15 Noiembrie, nr.50A),
după următorul program:
◾ Luni, miercuri: între orele

12 – 15;
◾ Marţi, joi: între orele 16 –

18; Joi: cu o oră înaintea
începerii concertului. 

Concert simfonic la Patria
◾ Bateriile smartphone-urilor sunt
de tot râsul, ţin minte când vechiul
meu Nokia mai avea un pic de ener-
gie, aveam timp 2 zile sa găsesc un
încărcător.

◾ Uneori întâlnesc aşa prinţese, că
mai bine rămân cu calul ...

◾ Profesorul de geografie:
-Bulă, te-ai pregătit pentru azi?

– Da, domn profesor.
– Atunci spune-mi unde sunt Munţii
Apuseni?
– La pagina 98, domn profesor.

◾ De câţi psihologi e nevoie ca să
schimbe un bec?
De nici unul, becul trebuie să se
schimbe singur!!!

◾ Cine sapă groapa altuia, foloseşte
o lopată.

Bancuri

Astăzi în Braşov

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

Cvintetul vocal Anatoly
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Din presa maghiară
Deschidere reuşită de sezon la tenis de masă
Asociaţia Kolping a organizat concursul de tenis de masă,
deschizând sezonul de întreceri. Cu toate că femei nu au
concurat, a fost una din cele mai bune întreceri din ultima
vreme. Reuşita organizării i se datorează lui Paizs Vilmos.

La concurs a fost prezent şi arhidiaconul Vasvári Aladár
şi a urmărit cu interes meciurile. Cei mai buni s-au dovedit
a fi tot cei din echipa Kolping, urmaţi de noua echipă a
fabricii Scherg. Echipa Scherg, cu toate că are compo-
nenţă nouă, a reuşit să depăşească mai multe cluburi cu
experienţă. Rezultatele sunt următoare:
1. Concursul pe echipe: 
Locul 1 – Kolping (format din Dankó, Bräutigam şi Papp);
Locul 2 – Scherg (format din Mauser, Lassel şi Welther);
Locul 3 – Ivria (format din Felter, Samler I și Samler II)
Echipa asociaţiei Kolping a câştigat la mare distanţă.
2. Concursul individual:
Locul 1 – Dankó (Kolping); Locul 2 – Felter (Ivria); Locul
3 – Pap (Kolping). Tinerii Dankó şi Felter au câştigat prin
viteza de joc.
3. Concursul pe perechi:
Locul 1 – Bräutigam, Pap (Kolping); Locul 2 – Dankó,
Kristó (Kolping); Locul 3 – Felter, Stamler I. (Ivria). Aici
experienţa „bătrânilor” a contat mai mult faţă de energia
tinerilor.

(Asztalitenisz. Jól sikerült a brassói idény-nyitás.
În: Brassói Lapok, nr. 258, 8 noiembrie 1939, p.10)

Un zvon dureros ne-a
tulburat zilele trecute.
Un ofiţer bolnav, sosind
la Braşov acum trei zile
de pe front, aduse ştirea
că profesorul nostru dr.
Alexandru Bogdan, loco-
tenent în batalionul 24
de glotaşi, a căzut mort
pe câmpul de luptă. 

Știrea s-a întins ca fulgerul
prin oraşul nostru, producând
pretutindeni o profundă con-
sternare. Lipsind însă o con-
firmare oficială, membrii
familiei s-au adresat imediat
telegrafic Crucii Roşii, cerând
desluşiri. Răspuns nu primiră
nici alaltăieri, nici ieri, şi mulţi
dintre noi nu voiau să dea cre-
zământ acestei ştiri. Erau însă
printre noi şi oameni care în-
clinau a crede, căci soldaţii şi
ofiţerii batalionului de glotaşi,
căruia aparţinea şi profesorul
Bogdan şi care se reîntoarseră
din Galiţia, ne povesteau acte
într-adevăr eroice despre pro-
fesorul Alexandru Bogdan.
La câtva timp după intrarea
în foc a batalionului, sublo-
cotenentul Bogdan fu avansat
pe câmpul de luptă la gradul
de locotenent, mai apoi adju-
tant de batalion. Pretutindeni
era în fruntea liniei de foc,
prin ploaia de gloanţe traversa
călare câmpul sângeros, iar,
când după ceasuri de lupte
urma o pauză, îmbărbăta pe
camarazii şi soldaţii săi şi îm-
părţea cu ei tot ce avea. Pro-
fesorul blând şi conştiincios

de la catedra liceului braşo-
vean (Liceul Șaguna), deve-
nise pe câmpul de luptă soldat
adevărat, ofiţer bun şi milos
dar conştient şi sever în îm-
plinirea datoriei sale. 

Dureroasa ştire ni s-a con-
firmat astăzi, în mod mai pre-
sus de orice îndoială. Medicul
batalionului, sosit la Braşov,
ne-a adus vestea că în după-
amiaza zilei de 20 octombrie,
o grenadă căzând în apropie-
rea îndrăzneţului locotenent
Alexandru Bogdan, i-a pus
capăt vieţii. A murit moarte
de erou şi a fost înmormântat
în aceeaşi zi spre seară, în pă-

mântul Galiţiei, alături de cei-
lalţi eroi numeroşi, dar necu-
noscuţi. 

Stăm consternaţi în faţa
acestei veşti, căci cel trecut
din mijlocul nostru, care-şi

doarme somnul de veci de-
parte de noi şi de catedra sa,
n-au pierdut numai şcolile
noastre un profesor distins, n-
au pierdut numai instituţiile
noastre culturale un apostol
al faptei şi cuvântului, ci am
pierdut noi, cei întruniţi în ju-
rul acestui vechi ziar, pe un
colaborator şi prieten nepre-
ţuit. În faţa mormântului so-
litar din câmpiile Galiţiei, ne

descoperim cucernici capul,
depunând o lacrimă fierbinte
de recunoştinţă şi-i zicem ne-
uitatului nostru Sandi strămo-
şescul Odihnească în pace!

Corpul profesoral de la şco-
lile medii gr. or. române din
Braşov a trimis astazi urma-
torul necrolog spre publicare:

Cu nespusă durere aducem
la cunoştinţa tuturor celor care
l-au iubit şi stimat, că neuitatul
nostru coleg dr. Alexandru
Bogdan, profesor de limba şi
literatura română şi germană
la Gimnaziul mare ortodox
român din Braşov, membru al
Asociaţiunii pentru literatura
şi cultura poporului român,
secretar al secţiei literare a
ASTREI, locotenent al regi-
mentului ungar de gloate şi
adjutant de batalion în regi-
mentul 24 ungar de gloate, iz-
bit de o grenadă inamică pe
câmpul de luptă din Galiţia,
în localitatea Zumina, a murit
moarte de erou în ziua de 7/20
octombrie, la orele 4 p.m. fiind
în al 34-lea an de viaţă şi al
10-lea an al activităţii sale rod-
nice în serviciul şcolilor noas-
tre. Corpul zdrobit al colegului
nostru iubit zace în mormântul
ostăşesc de la Zumina, dar du-
hul său va pluti totdeauna de-
asupra noastră. Dumnezeu să-l
odihnească şi să-i facă parte
de lumină eternă a vieţii fără
de sfârşit! 

(Gazeta Transilvaniei, nr. 229,
17/30 octombrie 1914)
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De sigur, ceace constitue
frumuseţea oraşului Braşov,
ceace îi dă pitorescul care far-
mecă ochiul vizitatorului, este
o notă archaică, poezia pe care
o lasă patina timpului, magia
delicată şi impresionantă ce
se desface din lucrurile vechi.

Sunt lucruri vechi, cu un
caracter istoric, care trebuesc

păstrate şi pentru respectul
trecutului şi pentru motive de
ordin estetic. Sunt însă unele
lucruri vechi, care nu numai
că nu mai au nici un rost în
Braşovul de astăzi, nu numai
că reprezintă un anachronism
displăcut, dar constitue o ade-
vărată primejdie pentru salu-
britatea oraşului.

Astfel Braşovul este plin în
interior de cimitire. In mijlo-
cul oraşului, de odată vezi ră-
sărind dintre vile şi case
particulare, în preajma auto-
rităţilor unde furnică viaţa,
cruci vechi la care se adaogă
cruci noui, monumente fune-
rare înegrite de vreme şi mo-
numente proaspete.

În toiul zilei, în mijlocul
activităţei oraşului, de oda-
tă auzi răsunând cântece
jalnice, de odată vezi des-
făşurându-se solemnitatea
macabră a înmormântărei.

Ferestrele caselor, cu tu-
multul lor de viaţă, de as-
piraţii  şi  optimism se
deschid peste guri căscate
de morminte, care îşi aş-
teaptă oaspetele poftit de
eternitate.

În trecut prezenţa acestor
cimitire putea fi explicată: şi
în Vechiul Regat se înmor-
mântau odinioară în curţile
bisericelor. Viaţa modernă a
împins pretutindeni cimiti-
rele la marginea oraşului, în
afară de bariere.

Un cimitir în mijlocul unui
oraş constitue o deprimare
morală şi mai cu seamă o
primejdie împotriva igienei
şi sănătăţei publice.

Să se oprească deci, de acum
înainte înmormântările în cimi-
tirele din interiorul oraşului, iar
peste opt ani, când ţărâna va fi
complet preschimbată în ţărână,
să se transforme în parcuri, care
vor aduce o notă de poezie
 tinerească în caracterul archaic
al bătrânului nostru oraş.  

(Carpații, anul II nr. 42,
vineri 21 iulie 1922)

Mihaela Lupu

Cristina Baciu

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Moartea profesorului braşovean
Alexandru Bogdan, pe frontul din Galiţia

Cimitirele din mijlocul Braşovului

6 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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Noua modă, aceea de a
te fotografia singur sau
împreună cu prietenii,
numită „selfie”, poate fi
destul de periculoasă în
anumite situaţii. 

Deşi fotografiile sunt incre-
dibile, există riscul ca, din ne-
atenţie, să îţi pierzi viaţa, scrie
„The Telegraph”. 

Vă recomandăm să nu în-
cercaţi aşa ceva niciodată. 
1. Selfie cu ursul
Această nouă modă, de a te
fotografa având un urs, unde-
va pe fundal, a obligat servi-
ciile forestiere americane să

ia măsuri împotriva turiştilor,
pentru a evita eventuale tra-
gedii. 
2. Selfie cu taurii
Un participant la o competi-
ţie, care aleargă în faţa tauri-
lor la Festivalul San Fermin
din Pamplona, nu a ratat oca-
zia de a se fotografia cu ani-
malele furioase. Acesta a
fost amendat de poliţie
 deoarece a pus în pericol
vieţile altor persoane. 
3. Selfie în spaţiu
Astronautul japonez Aki
Ho shide s-a fotografiat în
timpul vizitei sale pe Staţia
Spaţială Internaţională. 

4. Selfie în aer
Un pilot danez s-a fotografiat

în aparatul de zbor în
timp ce lansa o rachetă. 
5. Selfie pe o clădire
Oricât de incitant ar
părea, nu este de dorit
să îţi faci o fotografie
atârnând de o macara

pe vârful Soth Bank Tower
din Londra. 

Cele mai periculoase
selfie-uri

Această sculptură valorează 101.000.000 $
O sculptură a artistului el-

veţian Alberto Giacometti,
realizată în 1950, s-a vândut
marţi cu aproape 101 milioa-
ne de dolari la o licitaţie or-
ganizată de casa Sotheby’s la
New York, scrie agenţia AFP. 

Intitulată „Chariot”,
sculp tura lui Giacometti a
fost  vedeta licitaţiilor de artă
modernă, fiind evaluată de
casa Sotheby’s la peste 100
de milioane de dolari. A fost
cumpărată în cele din urmă
cu 100,97 milioane, identi-
tatea cumpărătorului nefiind
dezvăluită. Sculptura s-a
aflat timp de 40 de ani în

posesia unei persoane par-
ticulare. 

Ea reprezintă o zeiţă fili-
formă stând în picioare pe

un car cu roţi foarte mari,
simbolizând reînnoirea după
război. Recordul în privinţa
preţului de achiziţie pentru
o operă de Giacometti este
deţinut de „L’homme qui
marche I”, vândută cu 104,3
milioane de dolari de casa
Sotheby’s în 2010. 

„Cu conotaţiile sale de tă-
măduire, forţă şi magie, aceas-
tă sculptură plină de eroism
reprezintă reînnoirea după cel
de-al Doilea Război Mondial”,
a spus Simon Shaw, respon-
sabil în cadrul departamentu-
lui de artă impresionistă şi
modernă al casei Sotheby’s. 

Sherlock Holmes face parte din domeniul
public, consideră magistraţii americani

Curtea Supremă de Justiţie
din SUA a respins luni un recurs
al moştenitorilor scriitorului
 Arthur Conan Doyle (1859-
1930), autor al aventurilor ce-
lebrului Sherlock Holmes,
într-un dosar de proprietate in-
telectuală, informează AFP. 

Prin refuzul de a prelua ca-
zul, Curtea Supremă trimite
la o hotărâre anterioară, în
care se considerase că majo-
ritatea lucrărilor autorului sco-
ţian fac parte în SUA din
domeniul public. 

O curte de apel federală îl
autorizase în luna iunie pe

scriitorul şi editorul american
Leslie Klinger să publice, fără
a plăti drepturi de autor moş-
tenitorilor lui Conan Doyle, o
carte ale cărei personaje se
inspirau din cele ale scriito-
rului scoţian. Instanţa consi-
dera că aceste personaje au
fost create de Conan Doyle
înainte de anul 1923 şi, prin
urmare, ele fac deja parte din
domeniul public, menţionează
AFP. 

Personajele Sherlock Hol-
mes şi Dr. Watson au apărut
pentru prima dată în 1887 de
sub pana lui Conan Doyle, în

patru romane şi 56 de poves-
tiri publicate în Statele Unite
până în 1927. 

Dar cele mai recente zece
nuvele ale lui Conan Doyle,
publicate între anii 1923 şi
1927, rămân sub incidenţa le-
gii drepturilor de autor până
la 31 decembrie 2022. 

Moştenitorii lui Sir Arthur
Conan Doyle au considerat
că, dimpotrivă, cartea lui Klin-
ger a împrumutat elemente
din cele zece lucrări şi, din
acest motiv, scriitorul ar fi fost
obligat să plătească drepturi
de autor, încheie AFP. 

Mirabela Dauer: 
Prima dată m-am măritat din interes
Una dintre cele mai iubite cântăreţe de la noi, Mirabela
Dauer, a spus că deşi are o viaţă extrem de ocupată,
de fiecare dată îşi găseşte timp şi pentru a-şi satisface
micile capricii, scrie Antena Stars. Chiar şi când a fost
căsătorită, Mira recunoaşte că „eu am avut un program
independent de cel al soţului”. Tot la capitolul căsătorie,
ea afirmă că: „prima dată m-am măritat din interes. Tatăl
meu era sever şi la 9.00 seara trebuia să fiu în casă.
Aşa că m-am măritat ca să pot ieşi şi eu la un ceai”. 

Iulia Vântur recunoaşte ce caută la un bărbat
Iulia Vântur nu pare să aibă prea mult noroc în dra-
goste şi este posibil să nu-şi fi găsit alesul pentru că
acesta ar trebui să îndeplinească o mulţime de ce-
rinţe. Unul dintre cele mai importante criterii este
asemănarea cu tatăl său. „Bărbatul ideal arată ca
tata. Nu neapărat fizic. Asta înseamnă că este un
om responsabil, care are grijă de familia lui. Ar trebui
să aibă simţul umorului şi da, să arate şi bine. Să
fie sincer şi deschis. Nu sunt geloasă nemotivat, dar
se întâmplă. Am şi eu momentele mele”, a declarat
Iulia Vântur la Kanal D. 

Soţul Oanei Roman a plecat de acasă
Oana Roman, fiica fostului premier Petre Roman, a
rămas singură, urmând să aibă grijă singură de fiica
ei şi a lui Marius Elisei, după ce soţul său a părăsit
domiciliul conjugal, duminică seară. „Decizia a fost
una grea, însă sunt momente în viaţă în care trebuie
să facem şi ceea ce nu ne place... Chiar dacă situaţia
nu îmi convine deloc, nu am ce face şi voi avea grijă,
în continuare, singură, de prinţesa noastră”, a declarat
Oana Roman pentru cancan.ro. Marius Elisei a fost
nevoit să părăsească domiciliul conjugal pentru a
munci în străinătate. 1 2 5
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